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ABSTRAKT 
 
 
 
Název práce: Problematika chyby a chybování se zřetelem k výuce francouzštiny jako dalšího 
cizího jazyka na základní škole 
 
Autor : Mgr. Tomáš Klinka 
 
Katedra: Katedra pedagogiky 
 
Školitel: Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. 
 
 
 
Abstrakt : Dizertační práce se zaměřuje tématu chyby a chybování na české základní škole z 
úhlu pohledu didaktiky francouzštiny jako dalšího cizího jazyka. Cílem práce je doplnit 
základní literaturu k otázce chyby a chybování z frankofonního publikačního okruhu, která 
není dosud v českém kontextu citována, dále pak analyzovat součásti pedagogického procesu 
a zjistit, jak se k otázce chyby a chybování staví, a konečně na základě těchto zjištění 
formulovat základní problémy vážící se v chybě a chybování včetně možností dalšího 
výzkumu.  K dosažení prvního cíle předkládáme a analyzujeme závěry předních 
frankofonních didaktiků chyby, zejména Astolfiho typologii příčin chybování. Co se týče 
analýzy pojetí chybování v pedagogickém procesu, tak zde na hledání míry explicitnosti 
zmínek o chybování v základních pedagogických dokumentech, které jsou spojeny s 
Rámcovým vzdělávacím plánem, či ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky. 
Zajímá nás též reprezentace v otázce chyby a chybování u učitelů a žáků, stejně jako pojetí 
chybování v jazykových učebnicích. Věnujeme se i vztahu mezi otázkou stylů a strategií 
učení a chybováním. Závěrem práce a naplněním třetího cílem je pak zjištění čtyř obecných 
tendencí v otázce chyby a chybování na základní škole v kontextu výuky dalšího cizího 
jazyka. Jde o dynamičnost a komplexnost pojetí chyby a chybování, dále pak o spojení 
chybování se silnými reprezentacemi a konečně o částečnou skrytost této problematiky ve 
zkoumané oblasti. Na základě těchto zjištění pak práce navrhuje větší explicitnost a 
prosazování paradigmatu chyby jako nástroje k učení. Výsledky práce lze využít jak pro 
oblast didaktiky cizích jazyků, tak obecné didaktiky.  
 
 
 
Klí čová slova: chyba a chybování, strategie, francouzština jako další cizí jazyk, základní 
škola, Astolfi 
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ABSTRACT 
 
 
 
Title : Error in the point of view of the French as a second foreign language in the lower 
secondary school context 
 
Author : Mgr. Tomáš Klinka 
 
Department: Department of Pedagogy 
 
Supervisor: Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. 
 
 
Abstract: This thesis focuses on the subject of error in the context of Czech lower secondary 
school and second foreign language (L3) instruction. This work has three purposes: first, to 
complete the basic literature in this domain using the publications issued from the French 
speaking world of educational research that are not quoted in the Czech academic field. 
Second, to analyze how the elements that intervene in the pedagogical process treat the 
question of error, and third, using the conclusions obtained, to make explicit the problems 
which pose the present treatment of the question of error and to indicate the direction of a 
future research in this domain. So as to attain the first goal, we propose and comment the 
work of some French specialists in the field of educational science and their conclusions, 
mainly the typology of errors created by Astolfi. As for the second goal, our thesis provides 
an analysis of the official regulations concerning teaching and learning in the Czech Republic, 
exposes the mental representations of error with which both students and teachers function 
and presents different ways in which French textbooks deal with error. We have also treated 
the relation between error and learning styles and strategies. The third goal is attained through 
the analysis of the conclusions of the previous parts. We confirm the existence of four 
features in the treatment of error within the context of our interest; the dynamism of error, the 
complexity of error, the strong representations associated to error and the implicit character, 
even hidden, of the treatment of error. As a conclusion, our work recommends a treatment of 
error far more explicit as well as the utilization of error as a teaching tool. The results of our 
research can be applied to foreign languages instruction as well as to the general field of 
didactics. 
 
 
Keywords: error/mistake, strategies, French as a second foreign language, lower secondary 
school, Astolfi 
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1 Úvod 

 

1.1  Formulace výzkumného problému, cíle práce  

 

Otázka chyby a chybování je otázkou zásadní, a to jak pro didaktiku obecnou tak i cizích 

jazyků. Jak uvádí KULIČ:  

 

"Převážná část psychologických výzkumů procesu učení, ale také experimentů 
v oblasti psychologie vnímání, paměti, myšlení, dovedností, motivace a nakonec i 
osobnosti ve větší nebo menší míře operuje s pojmem chyba.1" 

 
 Pro oblast učení cizího jazyka zmiňme závěry MARTINÉZE AGUDA, který si ve 

vztahu mezi chybami a učením klade následující otázku: 

 

"Jak se učíme cizí jazyk? Nikdo to přesně neví, ale nezpochybnitelným faktem je, že 
se toho mnoho naučíme z chyb. Jazykové vyučování se nemůže oddělit od poznatků 
ze sféry jejich analýz.23"  

 
 
 Přesto, či možná právě proto, že chyba je jev častý v praxi vyučování a učení se 

jazyku, není jí v oblasti výzkumu jako jevu explicitně věnována přímá pozornost. To platí i 

pro výzkum, jak shrnuje KULIČ: 

 

"(...) přestože neexistuje téměř práce o psychologickém nebo pedagogickém 
výzkumu, kde by se pojem chyby nevyskytoval, najdeme jen velmi omezený počet 
studií pojednávajících samostatně a systematicky o tomto tématu. Pokud existují, 
jsou v pedagogické oblasti zaměřeny převážně na analýzu a klasifikaci chyb žáků ve 
cvičeních a zkouškách.4" 

 
 Chyba se tedy stává nástrojem, který slouží k mnoha, zejména evaluačním, cílům. 

Sama o sobě jako jev však nepodléhá systematické reflexi.  

 

 Při zpracovávání disertační práce jsme si i my uvědomili jak šířku tématu (chápání 

chyby, její detekce a evaluace, vztah k normě, k procesu učení, k emocím atd.), které je svou 

rozmanitostí organicky spojeno s edukací jako celkem, tak i nutnost omezení úvah tak, aby 

jejich závěr byl aplikovatelný na určitý celek. Vzhledem k naší specializaci jsme si za další 

                                                 
1 Kulič, V. Chyba a učení. s. 11 
2 Martinez Agudo, J. Errors in the second language classroom: Corrective feedback. s. 25 
3 Všechny citace cizojazyčných titulů v této dizertační práci jsou překladem autora. 
4 Kulič., V. (op. cit.) s.11 ; Přestože Kulič práci publikoval v roce 1971, situace se od té doby příliš nezměnila, 
jak dokládáme v kapitole 2 věnované základní literatuře k tématu. 
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pole bádání vybrali oblast výuky cizího jazyka omezenou na edukační proces na základní 

škole. Následným omezením byla oblast dalšího cizího jazyka5, kterým je v tomto případě 

jazyk francouzský. Původním cílem a záměrem bylo najít a ověřit konkrétní postupy a 

problémy, které se k tomuto úzkému výseku edukační reality váží.  

 

 Během práce na tématu jsme však zjistili, že k problematice chyby a chybování chybí 

v českém edukačním kontextu základní výzkum. Neexistuje práce, která by se systematicky 

zabývala chybou, mimo ty, které uvádíme v kapitole 2. Výjimku tvoří práce KULIČE6, která 

je zaměřena obecně a která byla napsána v sice zajímavém, ale dnes již neaktuálním 

výzkumném kontextu na pomezí převládajícího vlivu behaviorismu a nastupujícího 

paradigmatu kognitivismu, dále pak práce KORČÁKOVÉ7, která je však zaměřena spíše na 

oblast výuky jazyka německého a anglického. 

 

 Prvním cílem této práce je tedy doplnit základní literaturu k tématu  o pohledy 

didaktiky obecné i didaktiky cizích jazyků, které byly publikovány převážně ve frankofonních 

zemích a které zde nejsou známy, tzn. překládány a citovány.8  

 

 Druhý cíl navazuje na první - vzhledem k tomu, že publikovaná literatura 

nepředstavuje jediné pole, které je s to ovlivnit myšlení učitelů a potažmo i vnímání chyby 

žáky, rozhodli jsme se analyzovat součásti pedagogického procesu a tázat se po tom, jak 

interpretují otázky spojené s chybou a chybováním. Jako součásti pedagogického procesu 

definujeme oficiální dokumenty, které vymezují edukační kontext pro výuku cizího jazyka na 

základní škole, dále pak učební materiály (učebnice) a konečně i učitele a žáky a jejich 

reprezentace v oblasti chyby a chybování. Touto komplexní analýzou chceme ujasnit, zda a 

kde je tato problematika akcentována a v jaké rozmanitosti, kde se s jejím zmiňováním 

nesetkáme a kde je přímo opomíjena.   

 

                                                 
5 Přikláníme se k terminologii použité v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní školy ve verzi z roku 
2013. Termín "další cizí jazyk" se používá pro cizí jazyky, které se žák začíná učit po začátku studia prvního 
cizího jazyka, většinou angličtiny. Někdy se pro tento jazyk používá i termín "druhý cizí jazyk". Terminologicky 
tedy v této práci odpovídají následujícím termínům tyto definice: mateřský/é či první jazyk/y: jazyk, který si žák 
osvojil od dětství přirozenou cestou ; první cizí jazyk: cizí jazyk, který se žák začíná učit na prvním stupni ZŠ ; 
další cizí jazyk/y: jazyky, které se žák začíná učit poté, co se začal učit první cizí jazyk. 
6 ibid. 
7 Korčáková, J. Chyba a učení cizím jazykům. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. 
8 Např. Korčáková má mezi dvěma stovkami citovaných děl pouze jednoho autora píšícího francouzsky. 
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 Na základě těchto dvou aktivit - tedy teoretického průzkumu literatury a praktického 

pohledu na aktuální reflexi problematiky chyby a chybování v současné české škole, chceme 

dospět k formulování směru dalšího bádání v oblasti chyb a chybování, které budou 

primárn ě aplikovatelné na oblast výuky dalšího cizího jazyka, avšak mohou sloužit i k 

obecnějším didaktickým úvahám. Tím chceme přispět i k dialogu mezi obecnou a 

specializovanou didaktikou tak, jak si to klade za cíl vědecká obec v současnosti.9 Tyto 

závěry předkládáme v části nazvané Diskuze v závěru práce. 

 

 Než se však budeme věnovat obsahu jednotlivých kapitol detailněji, musíme v této 

úvodní části nastínit několik předběžných exkurzů, které se týkají oblastí spojených s 

problematikou chyby a chybování. 

 

 

1.2  Úvodní teoretické otázky spojené s problematikou chyby a chybování 

 

 Prvním problémem spojeným s otázkou chyby, který nás v této práci zajímá a který 

nás přivádí k odpovědím na otázky v předchozí kapitole, je samotné pojetí chybování jako 

jevu. Toto pojetí ovlivňuje i následné využití chyby v procesu učení. DE VECCHI a 

CARMONA-MAGNALDI k tomu poznamenávají:  

 

"Všichni vidíme chyby našich žáků, ale je nezbytné jít za tyto chyby, vymezit 
překážky, které jsou za ně zodpovědné.10" 

 

 Intuitivně pak můžeme poznamenat, že vnímání chyb je většinou negativní. V 

osobním i profesním životě si jistě vzpomeneme na situace, kdy jsme chybu vlastní či jiných 

považovali za selhání či nedostatek. DE VECCHI a CARMONA-MAGNALDI uvádí tento 

příklad z francouzské školy, který lze dle našeho názoru aplikovat i na české školní prostředí: 

 
"Naše pedagogická kultura dává chybě ve smyslu selhání velký prostor. Víme dobře, 
že pokud žák napíše diktát, který obsahuje 200 slov, za pět nebo deset chyb dostane 
nejspíše nejhorší možnou známku. To ale znamená, že se těch 195 nebo 190 slov, 
které má správně, vůbec nepočítá. Stejně tak, když učitel opravuje test, tak to, co ho, 
možná podvědomě, nejvíce přitahuje, je to, co je špatně. Asi rozumíme tomu, že 
takový přístup je problematický. (...) Víme ale též, že znalosti se konstruují na 
základě překážek, které vystupují na povrch pomocí produkovaných chyb. Je tedy 

                                                 
9 Viz např. cyklus seminářů pořádaných Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.  
10 Vecchi, G., Carmona-Magnaldi, N. Faire construire des savoirs. s. 54 
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nezbytné zhodnotit postavení chyby v pedagogickém procesu. (...) Analýza těchto 
chybných výkonů musí směřovat k jejich pochopení, nikoli k jejich souzení.11" 

 

 Samotné pojetí však je jen jedním z problémů, které se k chybě váží. Dalším 

problémem je otázka výběru a koncepce chyb, které nás budou zajímat, stejně jako aplikace 

poznatků, které na jejich základě získáme. Jak upozorňuje MARTINEZ AGUDO:  

 

"Tváří v tvář chybám, které se vyskytnou, se zdá realistické postupovat nějakým 
výběrem. Ale vybrat neznamená zapomenout na ty ostatní! (...) Žádný korpus není 
velký tak, aby pojal všechny možné výskyty chyb.12" 

 
 

 Nejde tedy pouze o to, že se chyby budeme snažit pochopit. Existuje totiž problém, 

který tomuto procesu předchází - tedy jakých chyb si budeme všímat, jakou jim dáme hodnotu 

(důležitost, přínos pro proces učení, morální závažnost apod.). Otázka chyby a chybování je 

tedy nejen otázkou vnímání, ale i výběru. 

 

 To nás přivádí k otázkám spojeným s normou, která je jedním (a možná v posledku i 

jediným) z kriterií, která rozhodují o tom, které chyby se nakonec jako chyby v procesu učení 

zdůrazňují a které se naopak upozadí. Otázka normy se většinou dotýká toho, jak je vnímán, 

většinou implicitně, vlastní jazyk. Normou pro cizí jazyk se tedy stává idealizovaný obraz 

"rodilého mluvčího", který je jako ideál oproštěn od chyb. Na to upozorňuje i CASTELLOTI 

při úvahách o vztahu jazyka mateřského a cizího: 

 

"(...) je přirozené, že žáci chtějí jazykově dosáhnout úrovně co nejbližší rodilým 
mluvčích a že učitelé je v této snaze podporují tak, že opravují jejich chyby. (...) 
(Žáci) říkají, že nemyslí na svůj mateřský jazyk, ale zároveň si ho intuitivně či 
implicitně idealizují: chtěli by mluvit cizím jazykem tak, jak si myslí, že mluví tím 
mateřským - bez chyb, váhání, nadbytečností...13" 
 

 
 Podobně uvažuje i CORDER: 
 

Pokud mluvíme o chybách, kterých se dopustil učící se subjekt, aplikujeme na něj 
bezpochyby naše povědomí o tom, jak jazykem vládnou mluvčí tohoto jazyka.14 

 

                                                 
11 ibid., s. 71, s. 77 
12  Martinez Agudo, J. (op. cit.) s.26 
13 Castellotti, V. Langue maternelle, langue étrangère - mariage d'amour ou de raison ?, in Olivieri, C. 
Didactique des langues étrangère, didactique des langues maternelles - ruptures et/ou continuité ? s. 161-162 
14 Corder, S. P. Error Analysis and Interlanguage. s. 57 
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 Poznamenejme, že výše uvedené citace nás vedou k úvaze o tom, do jaké míry žáci a 

učitelé přistupují k normě cizího jazyka přes kodifikovanou podobu a nakolik na základě 

jejího vnímání.   

 

 K otázkám chápání, výběru chyb a normy se pak přidává další, již čtvrtá oblast, která 

se nejčastěji pojímá právě v závislosti na normě (či normách). Jde o oblast evaluace. Ta je 

však tak široká, že se opět musíme ptát na to, jak, k čemu a kde přesně je chyba učitelem 

použita.  

 

 SPRINGER a HUVER k tomu uvádí:  

 
"Pokud požádáme učitele jazyka o hodnocení nějaké jazykové produkce, většina 
z nich začne tím, že vyzdvihne všechny chyby. Toto zaměření se na aspekty 
produkce, které jsou považovány za chybné, může mít několik forem: 
 
1) sustraktivní model (hodnotitel postupuje tak, jako by existovala nějaká ideální 
produkce a každá chyba žáka pak snižovala výslednou známku),  
 
2) [přístup založený na] zachovávání věčného neúspěcháře (při tomto přístupu 
k hodnocení žáků existuje pro učitele jistá konstanta: poměr špatných známek);  
 
3) zvýraznění, někdy exhaustivní, chyb (učitel říká: "opravím vše, pouze kdybych 
viděl, že je to úplná katastrofa, tak ne – aby to nebylo celé červené...");  
 
4) odstupňování chyb podle jejich závážnosti (...).  
 
Mimochodem, učitelé jazyka/hodnotitelé se zaměřují většinou na chyby v jazykové 
kompetenci (učitel: "to, co hodnotím špatně, jsou zejména: časování, slovní zásoba, 
shody... prostě všechny ty věci, na kterých doopravdy pracujeme"). Jinak řečeno, jen 
málo hodnotitelů se snaží používat záměrně referenčních pomůcek, pomocí kterých 
by mohli kladně hodnotit úspěšné aspekty aktivity – které mimochodem nejsou jen 
jazykového rázu (ale též z oblasti pragmatické, sociokulturní nebo strategické). 
Tento postoj hodnotitelů lze vysvětlit zřejmě představou hodnocení jako kontroly 
konformity k předem dané normě.15" 

 
 
 Pokud bychom chtěli otázku chybování omezit na výše zmínění oblasti chápání, 

detekce či evaluace chyb, stále bychom opomíjeli další stránky spojené s chybování. 

Například s oblastí emocí. Mimo "technickou" stránku hodnocení a chybování, která se 

vztahuje k práci s chybou, je chybování spjato i s emoční stránkou učení, zejména s její 

negativní částí. A to nejen u žáků, ale i u učitelů. Zajímavé závěry ohledně této skutečnosti 

zmiňuje ASTOLFI: 

 

                                                 
15 Springer, C., Huver, E. L'évaluation en langues - Nouveaux enjeux et perspectives. s. 42  
 



 14 

"Ukázalo se (možná překvapivě), že učitelům dělají potíže následující situace: nechat 
žáky vyjádřit jejich myšlenky a potlačit vlastní nutkání rychle jim do nich skočit ; 
pozitivně hodnotit chyby (...) neboť jsou vnímány jako zpochybnění profesních i 
osobních kvalit učitele ; chápat práci s překážkami nikoli jako novou a jedinou 
správnou metodu, ale jako jednu ze škály možností, jak řídit vyučovací proces (...) ; 
osvobodit se od vnímání jejich kolegů, kteří si často o nových metodách myslí 
své...16" 

 
 Další poznámku ke vztahu chybování a emoční stránky učení uvádí HUGHUES a 
MADRID: 
 

"Je důležité zapojit žáky do procesu korektivní zpětné vazby, nikoli pouze kvůli 
kognitivním důvodům, ale i z hlediska emočního. Dát žákům pouhou pozitivní či 
negativní zpětnou vazbu se zdá být pedagogicky i emočně nedostatečné. Nedostatek 
dialogu mezi žákem a učitelem může zapříčinit, že si žáci budou myslet, že jejich 
chyby nejsou akceptovány, nebo dokonce že nejsou akceptováni oni jako osoby 
kvůli svým chybám. Pokud budou studenti chtít a budou s to se podílet na dialogu 
ohledně korektivní zpětné vazby, pak mohou chyby znamenat příležitost ke 
komunikaci, která zároveň zajistí potřebný stupeň motivace ke korektivní aktivitě, 
zájem i úsilí o snížení počtu chybných výkonů, ale i strachu z chyb.17" 
 

 A konečně GARTHER THURIER zmiňuje obtíže, jaké může způsobit přijetí chyb 

jako nástroje k učení: 

 

"Každý systém učícího se člověka je otevřen ke změnám. Tato možnost z velké části 
závisí na tom, zda si učitel či žák uvědomí smysl těchto změn, bude mít vůli 
nelitovat odklonu od dovedností, které se léta učil a které obstály v jiném kontextu. 
Zároveň musí pochopit, že nová situace vyžaduje nový náhled a nová řešení. Mnoho 
lidí musí vynaložit velké úsilí, aby překonali obavy z vystoupení z této "zóny 
komfortu" tvořenou osvědčenými zvyky a návyky, překonat sama sebe - což 
vyvolává mnoho nejistot a odporu.18" 
 
 

 Mimo negativní emoce však problematika chybování může vést i k přístupu k učení, 

který lze nazvat humanistickým. Pozitivním vnímáním chyb (což není to samé jako 

omlouvání chyb a jejich neopravování) lze dosáhnout některých z cílů, které si škola v rámci 

výuky klade. Jedním z těchto cílů je oblast strategií, zejména autoevaluačních. Chyba nás tak 

přivádí i k obecně koncepčním paradigmatům didaktiky a pedagogiky, jejichž je 

"lakmusovým papírkem". Zde citujme MONTIJANO CABERU: 

 

"Co se týče schopností žáků pracovat samostatně, tak jsme na základě vlastního 
výzkumu nastřádali zajímavé poznatky ohledně zapojení postupů spojených s 
autonomií žáka do procesu vyučování. Bylo objasněno, že je nutno zejména zasvětit 

                                                 
16 Astolfi, J.-P. Le métier d´enseignant entre deux figures professionnelles., in Astolfi, J.-P. (Ed.) Éducation et 
formation : nouvelles questions, nouveaux métiers. s.  44 
17 Hughues, S., Madrid, D. Corrective feedback and affect in the language classroom. in Martinez Agudo, J. (op. 
cit.) s. 96  
18 Garther Thurier, M. Faire un apprendre l'école pour faire apprendre les élèves. s. 54  
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žáky do technik sebe-učení co nejdříve, nechat je zvyknout si na sebereflexi a 
sebehodnocení. Naopak žákům, kteří byli vzdělávání více tradičními metodami (které 
se zaměřují spíše na lingvistické kurikulum),  se tento postup zdá podivným a 
složitým, mají problémy se zapojením nových postupů jak uchopit učení, jakkoli 
obohacující to pro ně může být.19" 

 
 

 Pozitivní vnímání chyby a chybování může tedy žáky zavést do sféry objevování sebe 

sama, což může dokonce vést k prožitku učení jako dobrodružství. Tento přístup shrnuje 

ALBRECHT: 

 

"Žák je považován [při práci s chybou] za myslící bytost, což je minimální požadavek 
učení. Analýza chyb jako evaluační aktivita je nejen pedagogickým cílem, ale 
zároveň praktickým cvičením, které je zvláště zajímavé, neboť je součástí procesu 
osvojování si znalostí. Dává smysl a důležitost osobnímu hledání při konstrukci 
vědomostí a znalostí. Proto je důležité chyby analyzovat spolu s žáky. 
 
Tato aktivita dovoluje odhalit to, co "nejde", pro každého zvlášť a vyhnout se tak 
zobecňujícím závěrům a radám či hodinám zaměřeným na "průměrného žáka". (...) 
Tvoří základnu (a nikoli konečnou stanici hodnocení) pro individualizovanou práci, 
je momentem vysvětlování a objasňování, nikoli sankce. 
 
Popsaný přístup považuje chybu za fenomén, který je neodmyslitelně spjatý s učením 
(dle Piageta), tudíž nikoli jako nějakou "nehodu", něco, co se nepovedlo při 
"správném" procesu učení, něco, co je dobré tak akorát k odvrhnutí. Dovoluje učiteli 
pokládat následující otázky (neboť i chyby žáků kladou otázky reflektující jeho 
vlastní práci):  
 

− Pravidlo, které jsem zformuloval, je vhodné k této situaci?  
− Má zadání jsou jasná?  
− Je jasně daný cíl práce?  
− Střídal jsem dostatečně své učební strategie?  

− Střídal jsem dostatečně cvičení, abych znásobil možnost žáků ovládnout 
problematiku nebo najít přesně ten problém, který se v ní skrývá?20"  

 
 A dále: 
 

"Chyba otevírá oblast mnohosti, plurality (...): pokud je více způsobů, jak chybovat, 
tak je i více způsobů, jak se učit.21" 

 

Pro upřesnění uveďme, že posun od negativního k výše popsanému pozitivnímu chápáni 

chyby je patrný již dlouho, nejpozději od sedmdesátých let dvacátého století. Tuto skutečnost 

jsme ukázali již v předchozí diplomové práci, na kterou naše dizertační práce navazuje: 

 

"Dochází tedy k přehodnocení chápání rozdílů mezi jazykovými systémy, o které se 
opírá kontrastivní analýza. Základem uvažování o chybách již nejsou tyto rozdíly, ale 

                                                 
19 Montijano Cabrera, M. P. Self-learning, self-correction and self-assessment. in Martinez Agudo, J. (op. cit.), 
s.212 
20 Abrecht, R. L´Evaluation formative - une analyse critique.  s. 109-110 
21 ibid., s. 108 
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snaha o pochopení a interpretaci mluvčího či uživatele jazyka. Rozpory mezi 
produkcí a normou mohou sloužit jako odrazový můstek v procesu učení (…). Tento 
rozdíl dokazuje, že analýza chyb a chápání tohoto pojmu se za posledních padesát let 
radikálně změnily. Klasifikace chyb za účelem jejích odstranění byla nahrazena 
pojetím chyby jako nedokonalé produkce, která však může proces učení podpořit.22"  

 

 

 Dalším rozlišením v oblasti chyby a chybování, které je nutno z důvodů předběžné 

analýzy problematiky zmínit, je dichotomie zmiňovaná MAGUILLÓ LARRUY23. Naše 

vnímání chyby se většinou zcela mění dle toho, zda se jedná o oblast osvojování a či o 

problematiku učení se cizímu jazyku. Osvojování definujeme spolu s výše uvedenou autorkou 

jako intuitivní aktivitu v kontaktu, nejčastěji dlouhodobém a intenzivním, s cílovým jazykem 

a v prostředí, kde se tento jazyk používá. Učení je pak záležitostí volní a motivované aktivity, 

která probíhá nejčastěji, pokud problematiku vztáhneme k tématu tohoto textu, v rámci 

institucionalizovaného vzdělávacího zařízení - školy. O osvojování se mluví ve vztahu k 

prvnímu či mateřskému jazyku, učení je pak spojováno s jazykem cizím či dalším.  

 

 Toto rozlišení uvádíme již v úvodu práce, neboť má vztah k chápání chyby jako 

pozitivního či negativního momentu v procesu nabývání jazykových dovedností a 

schopností24. Navíc přestože didaktika cizího jazyka mluví o učení se cizímu jazyku, vychází 

někdy z přístupů, které byly odvozeny z oblasti osvojování cizího jazyka. Jak jsme však 

ukázali ve výše uvedených definicích, osvojování a učení se se od sebe liší podstatně, mimo 

jiné v nárocích na složku motivace a volní aktivitu žáka. Proto považujeme vyjasnění těchto 

dvou pojmů ve vztahu k problematice chyby za podstatné, neboť aktuálně publikovaná 

literatura (KORČÁKOVÁ, KULI Č, HENDRICH, BENEŠ) zaměřená na české prostředí,  

kterou analyzujeme v kapitole 2 této práce, tento rozdíl explicitně nezmiňuje. 

 

 Přejděme nyní k přístup k chybě a chybování v závislosti na vývoji metodologií 

didaktiky cizích jazyků. Kontrast v přístupu je jasně viditelný zejména mezi tzv. metodologií 

tradiční, neboli gramaticko-překladovou, která s chybou počítala, avšak chápala ji jako znak 

slabosti a např. současnými komunikativními přístupy. V tradičně pojatém přístupu měl žák 

obstát v sérii jazykových aktivit, které byly koncipovány formou překážek a nástrah podobně, 

jako tomu je ve sportu. Mělo tak dojít k posilování mozkové aktivity. Mozek byl brán jako 

sval, jenž se námahou zesiluje a dovoluje lepší výkony. Chyba tedy sloužila k odhalení 
                                                 
22 Klinka, T. L'Erreur et l'enseignement du point de vue du FLE. s. 45 
23 Marquilló Larruy, M. L´Interpretation de l´erreur, s. 56 
24 Viz kapitola 3 a problematika normy ve vztahu k idealizaci rodilého mluvčího (3.2). 
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"slabších" jedinců a k následné sankci. Byla problémem žáka a jeho nedokonalosti ve vztahu 

k látce, problematice, jazyku apod. 

 

 Tento přístup pokračuje i v metodologiích založených na behavioristické psychologii, 

zásadní rozdíl je však v tom, že chyba je z procesu učení-posilování vynechána, respektive 

učitel-didaktik se snaží o předložení takové sekvence aktivit, které žáka před chybou 

"ochrání". Chyba tedy přechází ze zodpovědnosti žáka na učitele, který v případě chybování 

žáka špatně adaptoval učební obsah. 

 

 Oscilace mezi chybou jako problematikou vázanou na žáka a jeho schopnosti či učitele 

a jeho koncepci učební sekvence je překonána až kognitivistickým přístupe k učení, který 

opouští dilema žák-učitel a přiklání se k přirozenosti chybování jako indikátoru 

myšlenkového procesu v oblasti učení. Tento přístup přebírají i komunikativní přístupy či 

současné trendy v didaktice chyby a chybování v (nejen) frankofonní publikační oblasti. 

 

 Shrňme tedy, že problematika chyby a chybování se týká mnoha oblastí a je možno v 

ní vidět několik dílčích tematik. My jsme zmínili oblast "hodnoty chyby" (je brána buď jako 

incident, kterému je nutno předcházet nebo naopak možnost, nástroj učení), problematiku 

výběru a typologie chyby, dále pak otázku normy a navazující téma evaluace či otázku emocí 

a obecného přístupu k vzdělávání. V neposlední řadě je možno přes přístup k chybám i lépe 

porozumět rozdílu mezi jednotlivými metodologickými směry a jejich didaktickými 

koncepcemi. 

 

*** 

 

Na závěr tohoto úvodu představme strukturu práce. Ta reaguje na výše uvedené úvahy. Její 

text je členěn na a) části věnující se teoretickým otázkám spojeným s chybou a chybováním  

(kapitola 2-5) a b) výzkumnou část (kapitola 6). Součástí práce je i poslední kapitola spojující 

závěr a nastínění dalšího možného výzkumu v oblasti chyby a chybování (kapitola Diskuze). 
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 Kapitola 2 se věnuje výběru literatury, kterou považujeme za základní pro zpracování 

této práce, stejně jako pro možnost dosažení cílů vytyčených výše.25 

 

 Pojetí chyby a chybování, které vychází z oblasti učení, často pracovalo s pojmy 

vázanými morálně a přisuzovalo jednotlivým aktérům procesu učení zodpovědnost za chybu. 

Ta je vymezena, jak uvádíme výše, pozitivně či negativně. Detailní rozbor této otázky, stejně 

jako rozdíl mezi pojetím chyby v teorii chybování založeném na behaviorismu a 

kognitivismu, řešíme v kapitole 3. 

 

 Kapitola 4 doplňuje typologie chyb zmiňované KORČÁKOVOU a jejím základním 

cílem je zpřístupnit zejména ve frankofonní kontextu vlivnou typologii ASTOLFIHO, 

převzatou z oblasti věd přírodních a matematiky do obecné didaktiky, odtud pak s výhradami 

a obměnami i do sféry didaktiky cizího jazyka.  

 

 Kapitola 5, která uzavírá teoretickou část této práce, směřuje z oblasti specializované 

na cizí jazyk směrem k obecné didaktice, čímž připomínáme, že obě oblasti nelze v práci 

oddělit a závěry platné pro jednu z nich nevztahovat i na tu druhou. Kapitola se věnuje vztahu 

chybování a strategií, které mají v evaluaci jazykových dovedností žáků velkou váhu, 

zejména při použití evaluačních nástrojů spojených se Společným evropským referenčním 

rámcem, jako např. Evropské jazykové portfolio. 

 

 Výzkumná část (kapitola 6) se snaží odpovědět na druhou otázku, kterou jsme si 

položili výše v úvodu práce, a to jaké místo je chybě a chybování vyhrazeno v současném 

edukačním prostoru, pokud jej vnímáme přes optiku učitele jazyka, specificky pak učitele 

jazyka francouzského jako dalšího cizího jazyka na druhém stupni základní školy. Na základě 

analýzy textů základních dokumentů, které implicitně i explicitně organizují edukační proces 

na české základní škole v oblasti výuky francouzského jazyka, a názorů učitelů a žáků na 

oblast chybování se snažíme ujasnit, jaké je reálné pojetí chyby a chybování v tomto 

edukačním kontextu.  

 

                                                 
25 Výběr literatury se rozsahem váže k několika posledním desetiletím, přesto je literatura zaměřená na 
problematiku chyby a chybování obohacována o další tituly i aktuálně, naposledy např. Reuter, Y. Penser 
l´erreur à l'école. Villeneuve d'Ascq: Presses Universitaires du Septentrion, 2013. 
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 Teoretické závěry a zjištění výzkumu pak porovnáváme v poslední části práce 

(Diskuze), která se snaží navrhnout další postup v otázce chyby a chybování pro oblast výuky 

cizího jazyka, kterou lze i využít jako podklad k obecnějším didakticko-pedagogickým 

úvahám spojeným s chybou a chybováním. 

 

 Shrňme: disertační práce se ptá, do jaké míry, kde a jak se pojetí chyby a chybování ve 

zmíněném kontextu konfrontuje s pozicí, kterou formuluje francouzský pedagog a myslitel 

Philippe MEIRIEU: 

 

"Tváří v tvář neúspěchu či chybě (...) musí pedagog spolu s tím, komu se přihodila, 
trpělivě projít cestu, která k nim vedla. Je třeba pomoci vyjasnit, co se stalo, ptát se, 
v jakém okamžiku se jedinec spletl, položit si otázku, jak by se mohl on či jiná osoba 
zachovat na jeho místě, hledat všechny možnosti, které byly opomenuty nebo 
vyloučeny předem, vytvořit alternativní scénáře postupu z minulosti tak, aby mohly 
být použity v budoucnosti.  
 
 Jaký je cíl tohoto snažení?  
 
 Najít moment, kdy jsme se mohli vydat jinou cestou, a pochopit, proč jsme se jí 
nevydali, identifikovat rozcestí, na kterých jsme si vybrali špatně,  či se ptát, jakou 
míru jasnosti, vůle či pomoci bychom potřebovali k tomu, abychom si zvolili 
správně. Jinými slovy: poctivě si vyšlapat cestu, kterou jsme urazili, abychom se 
napříště opravdu vědomě rozhodovali o tom, kterou další možností se vydáme.26" 

 

Ve světle předchozí citací je zřejmé, že problematika chyby a chybování odkazuje i k oblasti 

svobody a svobodného rozhodování. Tím se dotýká obecného uvažování o tom, co znamená 

učit či jaký je vztah jedince a školy. Nejde tedy o problematiku, která by byla omezitelná 

pouze na "technickou" stránku vyučování. Její přesah nás naopak opravňuje k výše uvedeným 

cílům práce, na druhou stranu i ke svědomitému přístupu při práci s literaturou, ve výzkumné 

činnosti a během formulace závěrů, které z nich budeme vyvozovat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Meirieu, P. Pédagogie - Des lieux communs aux concepts clés. s. 144 
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2. Vybraná literatura k tématu chyby a chybování pro oblast 

didaktiky cizího jazyka a dalšího cizího jazyka 

 

 

Seznam použité literatury uvedený na konci disertační práce svádí k úsudku, že literatura, 

která se věnuje otázce chyby a chybování, je bohatá a že v momentě, kdy se učitel či vědec 

rozhodne zamyslet nad tímto tématem, má po ruce dostatek publikací, které mu v tom 

pomohou. Při bližším pohledu však zjistíme, že monografií, které se věnují přímo tématu 

chyby a chybování, není mnoho, a to jak v oblasti publikací vydaných v zahraničí, tak 

zejména co se týče publikací dostupných v češtině. 

 

 Šíře citované literatury je tak zapříčiněna spíše tím, že chyba a chybování mají vztah, 

jak jsem ukázali v předchozí úvodní kapitole, k mnoha oblastem dotýkajících se 

pedagogického procesu a moment chyby má, zejména v hodnocení, zásadní postavení. Často 

jde o ukazatele, který rozhoduje v očích učitele o tom, zda byl edukační proces úspěšný, či 

nikoli. Chyba je tak brána jako fakt, který se udál a který má dopad na další části edukačního 

procesu. Samotné zkoumání tohoto faktu však stojí mimo pozornost. Nejčastěji jsou tak 

otázky chybování zmiňovány v pracích spojených s evaluací.27 

 

 Pokud se zaměříme na publikace obsahující specializované pasáže o chybě a 

chybování ve vztahu k cizímu jazyku, které jsou k dispozici učiteli cizího jazyka v češtině, 

dostaneme krátký seznam několika didaktik cizího jazyka (BENEŠ28, HENDRICH29), které 

byly vydány před několika desítkami let, tedy v době, kdy paradigmatem didaktiky cizího 

jazyka byla nastupující komunikativní metoda (v případě Hendricha), a práci Jany 

KORČÁKOVÉ30, která vznikla před téměř deseti lety (rok vydání 2005). Učitel (či badatel) 

bude naopak zklamán publikací, která ho svým názvem zaujme zřejmě nejvíce31. Jde o práci 

Ladislavy MILIČKOVÉ Nejčastější chyby ve francouzštině, která je však spíše příručkou či 

seznamem obtížných jevů, které se ve francouzštině objevují, a jejich uvedením na správnou 

                                                 
27 např., Slavík, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, 1999. 
28 Beneš, E. a kol. Metodika cizích jazyků. Praha: SPN, 1970. 

29 Hendrich, J. a kol. Didaktika cizích jazyků. Praha: SPN, 1988.  

30 Korčáková, J. Chyba a učení cizím jazykům. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. 
31 Pokud vycházíme z toho, že jde o učitele francouzského jazyka na 2. stupni základní školy. 
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míru po vzoru "neříkejte A, správně je B". Navíc jde o práci napsanou ze zkušeností 

vysokoškolského pedagoga a tudíž odtrženou od kontextu, na který se zaměřuje tento text. 

Mimo jazykovou oblast pak stojí práce KULIČE, která se věnuje chybě z obecného hlediska 

didaktiky i obecné pedagogiky. 

 

 Ve francouzském didaktickém kontextu také neexistuje mnoho prací, které by se 

přímo soustředily na problematiku chyby. Do didaktického povědomí vstoupily jen dva tituly, 

jeden zaměřený na obecnou didaktiku a inspirovaný problematikou chyby spíše v přírodních 

vědách a matematice, druhý specializovaný na výuku francouzštiny jako cizího jazyka. Jedná 

se o práci Jeana-Pierra ASTOLFIHO32 a Martine MARQUILLÓ LARRUY33. Zejména v 

případě Astolfiho jde o vlivnou monografii, která ovlivnila francouzské didaktické myšlení34. 

 

 Cílem této kapitoly bude popis hlavních tezí a přístupů, které zprostředkovávají výše 

jmenované publikace, čímž se snažíme přiblížit k jednomu z obecných cílů této práce: rozšířit 

úhly pohledu na problematiku chyby a chybování, které jsou aktuálně v českém kontextu k 

dispozici, a zároveň zmapovat pojetí chyby a chybování v současně dostupné specializované 

literatuře. 

 

2.1  Beneš a kol. Metodika cizích jazyků 

 

Práce, která vznikla v kolektivu pod vedením E. Beneše v sedmdesátých letech 20. století, 

neobsahuje žádnou specializovanou kapitolu, která by se věnovala otázce chyby a chybování. 

Přesto je v ní pojem chyby zmiňován často a systematicky a to jak v úvodu práce, kde jsou 

zmiňovány otázky spojené s kontrastivní analýzou35, tak i v částech věnovaných evaluaci 

jednotlivých řečových dovedností či jazykových prostředků. 

 

 V kapitolách věnovaných jednotlivým jazykovým prostředkům a řečovým 

dovednostem se s pojmem chyba setkáváme systematicky v úvodních pasážích, které 

vymezují obtíže spojené s nabýváním znalostí v těchto oblastech, následně na konci týchž 

kapitol, v části nazvané Zkoušení a hodnocení. Chyba je tedy v Benešově práci přítomna jako 

                                                 
32 Astolfi, J.-P. L’erreur, un outil pour enseigner. Issy-les-Moulineaux: ESF éditeur, 1997. 
33 Marquilló Larruy, M. L´interprétation de l´erreur. Paris: CLE International, 2002. 
34 viz např. speciální číslo Cahiers pédagogiques věnované tématu chyby a zároveň poctě předčasně zesnulému 
J.-P. Astolfimu. In Cahiers pédagogiques. N 494/2012 
35 Beneš, E. a kol. Metodika cizích jazyků. s. 29 
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řídící prvek didaktického uvažování, jak ve fázi přípravy procesu učení (na co si dát pozor při 

tvorbě kurikula), tak ve fázi hodnocení úspěšnosti tohoto procesu. Tím je chybě přiznán 

centrální význam a chyba se stává jedním z klíčových jevů, které organizují jak učitelovu, tak 

žákovu práci.  

 

 Při bližší analýze jednotlivých kapitol však zjistíme následující skutečnosti. Prvním 

faktem je to, že pokud se autoři snaží vysvětlovat příčinu vzniku chyb, odkazují se výhradně 

na pojmy interference a transfer36,37. To lze vysvětlit tím, že v době vzniku publikace ještě 

neexistovala změna paradigmatu z kontrastivní analýzy k analýze chyb, jak o ní mluvíme v 

kapitole 3. Beneš a kol. tak mluví o typických a předvídatelných chybách38, což byl jeden z 

cílů kontrastivní analýzy - předvídat chybování žáků a organizovat dle toho edukační proces. 

Druhou charakteristikou textů je zvýšený zájem o chyby v kapitolách o produktivních 

řečových dovednostech (mluvení, psaní) a absence zmiňování chyb  a chybování při 

hodnocení dovedností receptivních (čtení, poslech). Třetím znakem je pak zmiňování 

komunikativního cíle jako kritéria, který rozhoduje o "závažnosti" chyby, přičemž se uvádí, 

že chyby lexikální a chyby ve výslovnosti jsou v tomto ohledu závažnější, než chyby 

gramatické39.  

 

 Přístup Beneše a kol. k chybám lze shrnout citací z kapitoly 8.452 Hodnocení 

výkonu40: 

 

"Obtížnost a snadnost úkonů v cizím jazyce lze objektivně stanovit pouze na základě 

výkonů žáků. Ty úkony v cizím jazyce, které provádí největší počet žáků správně, 

jsou nejsnazší; úkony, v nichž největší počet žáků dělá chyby, jsou nejobtížnější." 

 

 Chyba je tak v oblasti evaluace využita ke kvantitativně-objektivnímu řízení 

edukačního procesu, je indikátorem neúspěchu a její výskyt je současně problémem jak pro 

žáka (indikuje jeho neznalost), tak pro učitele (signalizuje nedostatek v procesu 

zprostředkovávání učiva žákům).  

                                                 
36 Beneš a kol. (op. cit.), kapitola 5.2.2 nebo s. 78/79, 159, 180 
37 Pojmy interference a transfer se v literatuře často zmiňují v jiných variantách či zpřesněních. Můžeme se tak 
setkat s transferem pozitivním a negativním, přičemž pozitivní transfer splývá s pojmem transfer obecně, 
negativní transfer je pak nazýván interference. V těchto významech jsou tyto termíny (transfer/interference) 
použity i v této práci. 
38 Beneš a kol. (op. cit.) s. 105 dole 
39 ibid., s. 117 a 156 
40 ibid., s. 214-215 
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2.2  Hendrich a kol. Didaktika cizích jazyků 

 

Didaktika cizích jazyků kolektivu pod vedením profesora Hendricha navazuje v mnohém na 

Benešovu Metodiku a nejinak je tomu i v oblasti chybování. Rozdíl je zejména v tom, že 

komunikativní cíl se dostává do popředí a otázka chybování je rozpracovávána i úhlem 

pohledu závažnosti chyb (Hendrich mluví např. o malých či hrubých chybách41). Hendrich a 

kol. se k chybování vyjadřuje ve všech kapitolách věnovaných jazykovým prostředkům i 

řečovým dovednostem, i když jen některým. 

 

 Stejně jako u Beneše, i Hendrich se tak chybám věnuje systematicky, ale pouze v 

oblasti hodnocení, která uzavírá každou z výše jmenovaných kapitol. Úvodní pasáže o 

obtížích spojených s tím kterým prostředkem či dovedností v textu nenajdeme. I Hendrich 

chybu zmiňuje častěji u produktivních dovedností, u receptivních se s úvahami o chybě 

nesetkáme.  

 

 Publikace však na rozdíl od Beneše obsahuje samostatnou kapitolu, která se věnuje 

tématu chyby42. Jde o kapitolu 7.8 Problematika chyby, ve které kolektiv autorů43 na deseti 

stranách uvádí přehled názorů na chybu a chybování v dějinách didaktiky, zmiňuje příčiny 

jazykových chyb a věnuje se i praktickým otázkám práce s chybou, tedy identifikaci, 

interpretaci a korekci. V oblasti identifikace a interpretace však jako příčiny chyb zmiňuje, 

stejně jako Beneš, zejména vnitro- a mezijazykový transfer a interferenci44, dále však i 

problém přílišného zobecnění strukturního pravidla, obtížnost jazykové struktury, neznalost 

pravidla nebo nedostatky v učebnici či didaktickém materiálu. 

 

 Hendrich též oproti Benešovi pracuje s pojmem interlingva, který Beneš ještě nemohl 

znát - byl zaveden Selinkerem až na přelomu 60. a 70. let, tedy v době vydání práce Beneše. 

 

                                                 
41 Hendrich a kol., Didaktika cizích jazyků. s. 184 
42 Hendrich a kol., (op. cit.), s. 365-374 
43 autory kapitoly jsou A. Lenochová a J. Vrba 
44 Jako příklad vnitrojazykového transferu u francouzštiny můžeme uvést například pravidelnosti v časování 
sloves (1. skupiny končící na -ER), u vnitrojazykové interference například častou chybu *vous disez, která se 
objevuje i u rodilých Francouzů (Reurer, Y. (op. cit.) s. 23). Mezijazykovým transferem může být například 
porozumění slovní zásobě na základě angličtiny (grafická podoba slov), mezijazykovou interferencí pak např. 
oblast fonetiky (výslovnost, porozumění zvukům, které ve fonologickém systému češtiny neexistují) aj. 
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 Obě publikace určené učitelům jazyka tedy ve své době shrnuly a zprostředkovaly v 

otázce chyby a chybování základní a ucelené informace, které zejména co se týče práce 

Hendricha obsahují ve své době aktuální informace o chybě a chybování. Před analýzou 

nejucelenější práce na téma chyba a chybování od Kuliče budeme nyní pokračovat prací 

Korčákové, která se jako poslední systematicky věnuje chybování ve specializovaném úhlu 

učení jazyků v českém publikačním prostoru. 

 

2.3  Korčáková, Chyba a učení cizím jazykům 

 

Práce Jany Korčákové je jedinou monografií, která se specializovaně věnuje vztahu učení a 

chybování z úhlu pohledu cizích jazyků. Korčáková v ní postupuje systematicky od vymezení 

postavení chyby a chybování v procesu učení, přes obecnou či jazykově specializovanou 

definici chyby, typologii chyb, až k praktickým otázkám identifikace a korekce chyb. Z textu 

je patrné, jak se pojetí chyby a chybování od vydání Hendrichovy a Benešovy publikace 

změnilo. Kde předchozí autoři psali o objektivním posuzování chyb a jejich využití k 

evaluaci, zmiňuje Korčáková, že "chyby mají především diagnostickou hodnotu a měly by se 

pro učitele i žáka stát podnětem k zamyšlení, proč vlastně vznikly."45 

 

 Práce je zajímavá i v tom, že uvádí bohatou zahraniční bibliografii, avšak pouze z 

anglo- a germanofonního prostředí. I proto se domníváme, že náš text, čerpající zejména z 

oblasti frankofonní didaktiky, může tuto práci vhodně doplnit. 

 

 Korčáková na rozdíl od předchozích hledá i definici jazykové chyby na základě výčtu 

možných formulací od celkem devíti autorů.46 Z českých autorů uvádí Kuliče (o jehož práci 

viz níže), který definuje chybu jako "odchylku od předepsané výkonové normy nebo od řešení, 

které vede k danému cíli.47" a ze současných autorů pak Slavíka, který se chybě věnuje 

obecněji v rámci rozboru tématu hodnocení48. Text Korčákové je systematický a o 

problematice chyby a chybování podává komplexní obraz. Jak však již bylo zmíněno výše, 

autorka se opírá zejména o němčinu, a proto pro učitele francouzského jazyka nemusí být 

všechny příklady srozumitelné.  

 
                                                 
45 Korčáková, J. (op. cit.) s. 90 
46 ibid., s. 50 - 52 
47 Kulič, V. (op. cit.), s. 5 
48 Slavík, J. Hodnocení v současné škole, in Korčáková, J. (op. cit.), s. 52 
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 Závěrem zmiňme ještě dva úryvky publikace, které jsou zajímavé pro cíle této práce. 

Korčáková na straně 25 v úvodní pasáži o procesu učení zmiňuje (ale nerozvádí) faktory, 

které ovlivňují úspěšnost (a tedy snížené množství chybování) v učení se cizímu jazyku i 

osobnost žáka a jeho vlastnosti či schopnosti. Tím se dotýká oblasti strategií. Náš text tedy na 

Korčákovou navazuje v kapitole 5, kde se strategiím a jejich vztahu k chybování věnujeme 

detailně, neboť sama autorka detailnější vztah mezi strategiemi a chybováním nenastiňuje. 

 

 Druhým tématem, které považujeme za zásadní, je závěr práce a zmínka o tom, že: 

 

 "je problematice identifikace, interpretace a korekce chyb věnována v 
pregraduálním studiu učitelů velmi malá pozornost a proto považujeme za velmi 
prospěšné poskytnout jí v rámci hodin didaktiky větší prostor"49.  

 

 Toto tvrzení vhodně doplňuje naše závěry ohledně motivace učitelů k práci s chybou a 

zájmu o problematiku chybování obecně, které předkládáme ve výzkumné části této disertační 

práce a v následné diskuzi k ní. 

 

 Text Korčákové takovou motivací k zájmu je, navíc téma předkládá komplexně a 

přehledně. Je tedy škoda, že práce vyšla pouze v univerzitním nakladatelství a v běžných 

knihkupectvích se s ní nelze setkat.50 

 

2.4  Kulič, Chyba a učení 

 

Václav Kulič je autorem, který se (pomineme-li specializovanou práci Korčákové) v českém 

prostředí chybě a chybování věnoval nejsystematičtěji a zatím i v ojedinělé hloubce. Jeho 

kniha Chyba a učení vychází, jak je pro dobu vzniku (sedmdesátá léta 20. století) logické, z 

teorie programového učení, tedy momentu, kdy paradigma behaviorismu a učení bez chyb 

přechází ke kognitivnímu chápání chyby jako jevu, který je nutno diagnostikovat, pochopit, a 

tím i následně překonat. Kulič sám k tomu ve třetí kapitole své knihy uvádí51:  

 
"Základní protiklad obou hlavních klasických koncepcí programového učení, z nichž 
jedna (Skinnerova) pokládá i chybný výkon za akt učení a chce ho z učení vyloučit, 
kdežto druhá (Crowderova) jej chápe jako akt diagnózy a s chybou počítá, vyúsťuje 

                                                 
49 Korčáková, J. (op. cit.), s. 117 
50 Kniha dokonce není ani ve fondu knihovny Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 
51 Autor této práce si je vědom rozsahu citací v této podkapitole. Přesto jsme se kvůli relativně malé znalosti a 
citovanosti Kuličova textu rozhodli pro co nejširší uvedení jeho myšlenek, které se nám zdají aktuální i po téměř 
půl století od vydání knihy. 
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v ještě výraznější formulaci problému: je dobré učení učením bez chyb, nebo 
s chybami?52 
 
 Podle B. F. Skinnera jsou tyto odpovědi především aktem učení. Jejich smyslem 
je to, aby byly vyvolávány a pak zpevněny. Protože Skinner odmítá negativní, 
averzní zpevnění (které podle jeho názoru převládá v tradiční škole) a pozitivní 
zpevnění v lidském učení chápe jako potvrzení správnosti výsledku činnosti, žádá, 
aby nejméně 95 % odpovědí v programu bylo správných; vylučuje tak v podstatě 
chybu z učení. 
 
 Pro N. A. Crowdera je odpověď na předloženou otázku, řešení zadaného úkolu 
především symptomem, vnější charakteristikou dosaženého vnitřního stavu (tj. 
úrovně naučení a pochopení), tedy převážně aktem diagnózy.53" 

 

 A dále pokračuje: 

 

"Jak vyplývá z rozboru klasických i novějších teorií učení i základních typů 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 a soutěže ohrožuje osvojování a uplatnění správných forem chování, 
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 (...), 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 k němu vedla. 
 
 Již z naznačené mnohotvárnosti pohledů na funkci chyby v učení v různých 
typech a teoriích vyplývá, že bude velmi obtížné dospět k jednoznačným a obecným 
závěrům. (...) přesto se pokusme uvést několik obecnějších předpokladů i 
konkrétních experimentálních výsledků, které by nám mohly přispět k charakteristice 
toho, co Landa (1966) v poněkud jiné souvislosti nazval „cenou chyby“ (míní tím 
odhad rizika, které připuštěním pravděpodobnosti chyby přijímáme – ve srovnání 
s kladnými důsledky, které jsou s takovou organizací podmínek učení spojeny):  
 
1) Zdá se, že lze zvláště pro složitější úrovně lidského učení přijmou následující dvě 
myšlenky: 
a) každá snaha chybu z učení vyloučit vedla vždy nějakým způsobem k podstatnému 
omezení prostoru aktivního učení, k učení příliš snadnému, často až nudnému a 
neúčinnému. 
b) učení je však v mnoha případech účinné právě tam, kde prostor pro aktivitu 
subjektu je co největší, kde jsou zadávány náročné úkoly k samostatnému řešení. 
Takové úkoly vyvolávají (až do určité hrance náročnosti) také aktivní zájem, 
pozornost, zvýšené úsilí. 
 
2) Kladným přínosem připuštění rizika chyby je i využití jejího diagnostického a 
informačního obsahu – jako testu úrovně naučení a nositele informace o oblastech 
pochybností a nevědění. Této funkce chybného výkonu dokonce záměrně využívají 
některé metody v programovém učení, jejichž smyslem je nebezpečné latentní chyby 
vyprovokovat a korigovat je.54" 

                                                 
52 Kulič, V. (op. cit.) s. 6 
53 ibid., s. 9 
54 ibid., s. 90-91 
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 Kulič na základě těchto závěrů a teorie programového učení vypracovává celou 

koncepci přístupu ke kurikulu, které bude chybu využívat jako řídící prvek a zároveň moment, 

k jehož odstranění pomocí programu ve výsledku dojde, ale který je k učení/aplikaci 

programu nezbytný. Stává se tak prvním systematickým zastáncem pozitivní hodnoty chyby v 

moderní didaktice v českém didaktickém prostoru. Sám k tomu říká:  

 
(...) sama představa chybného výkonu je zážitkem něčeho a priori nežádoucího, 
spojeného se situací neuspokojení, selhání, a s řadou nepříjemných důsledků. Je to 
především proto, že tradiční pojetí učení a vyučování přisuzovalo chybnému výkonu 
převážně funkci kontroly naučení (pochopení) a kritéria hodnocení práce žáka ve 
škole i jeho schopností při dosahování cíle učení. (...) mělo by být přirozeným 
psychickým obsahem pojmu chyby spíše to, jaké důsledky má chybný výkon pro 
další učení, jak ovlivní další činnost, jaký volit postup k vysvětlení a překonání 
neúspěchu. 

 

 Kulič je tedy zastáncem chyby, kterou nelze využívat pouze k evaluaci, zejména 

sumativní, ale která hraje zásadní roli již v procesu učení, tedy v oblasti evaluace formativní. 

Kulič shrnuje tento přístup takto: 

 
"V tradičním vyučování je chybný výkon funkčně vázán především na etapu 
upevnění, kontroly a hodnocení naučení a ve většině případů je oddělen od vlastního 
procesu učení. (...) Za těchto okolností je vnější akt – a tím i chybný výkon – 
z vlastního procesu učení vylučován nebo se alespoň vychází z předpokladu, že 
v podmínkách běžných učebnic a metod je nemožné určit, v kterém místě v průběhu 
vyučování dochází u žáků k chybám v myšlení a v učební aktivitě a které reakce a 
akty jsou vůbec postupem učitele vyvolávány.55" 

 

 Proces, který Kulič navrhuje, je schematizován v posloupnosti "podnět/úkol – proces 

řešení – odpověď řešení – identifikace výsledku – interpretace výsledku – korekce činnosti".56 

Takový přístup k chybování a  řízení pomocí "programů" se může zdát rigidní, avšak Kulič ve 

svém textu jasně přiznává relativnost snahy o aplikaci postupů v procesu učení a i v oblasti 

chyby a chybování:  

 

(...) ukazuje se, že zřejmě není jedno obecné učení, ale celá řada jeho dosti odlišných 
typů, které nelze redukovat na jediný model a vysvětlit jedinou obecnou teorií. Proto 
také většina poznatků o funkci chyby v učení, ke kterým dojdeme, bude mít pouze 
relativní platnost v závislosti na typu učení, na úrovni učení i na konkrétním cíli a 
předmětu osvojování.57 

 

                                                 
55 Kulič, V. (op.cit.), s. 13-14 
56 ibid., s. 100 
57 ibid., s. 20 
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 A dále:  

 
(...) právě osobitá řešení problému jsou velmi často nejcennější. Chceme-li rozvíjet u 
učícího se jedince tvořivý přístup k osvojovanému předmětu, musíme u něho 
všemožně podněcovat originální, nestandardní metody řešení. Avšak při dodržení 
podmínky jednoznačnosti budou originální řešení nutně klasifikována jako 
nesprávná. Proto mnohem účinnější je postup, který bude podmnožinu správných 
odpovědí dělit na základě různých kritérií – např. podle přesnosti, stručnosti, 
originálnosti odpovědi a charakteru učiněných chyb – a podle toho také hodnotit.58 

 

 Tento jasný příklon k pluralitě v oblasti hodnocení a pojetí chybování autor v druhé 

části monografie doplňuje shrnutím, ve kterém tvrdí, že "metoda korekce je téměř vždy 

efektivnější než nonkorekční postupy"59. Proces práce s chybou popisuje v několika krocích, 

jejichž posloupnost je následující:  

 

"U rozvinutých forem učení převládá tendence použít jich postupně tak, aby subjekt 
byl s největší možnou mírou samostatnosti doveden k smysluplné identifikaci, 
korekci chyby a správnému řešení: 
a) návrat k úkolové situaci a výzva k novému pokusu o řešení 
b) detekce chyby se samostatnou identifikací a korekcí 
c) nový pokus o řešení zároveň s novou obecnou nebo specifickou formulací otázky 
nebo problému 
d) návrat do historie učení s účelem doplnit to, co bylo zřejmě nedostatečně 
osvojeno, a pak nový pokus o řešení 
e) opakovaný pokus s informací o příčině chyby 
f) identifikace chyby s pomocnou informací, pravidlem, event. cvičením. 
g) upozornění na jiný postup řešení 
h) návrat k řešení s rozložením problému na dílčí problémy 
ch) odložená celková korekce, samostatná identifikace a korekce podle vzoru. 
i) sdělení správného výsledku nebo řešení60" 

 

 Kulič tímto přístupem kombinuje pojetí behaviorismu (pevné řízení procesu učení) a 

kognitivismu (aktivní účast žáka), čímž ve své době integruje oba hlavní myšlenkové proudy 

v didaktice a pedagogice. Kuličova práce tak získává na aktuálnosti i dnes, kdy didaktika 

nejen jazyků spíše eklekticky reflektuje minulost, než aby ji zavrhovala. Kulič podává vysoce 

vědecký a zároveň nedogmatický náhled na pojetí chyby a chybování, který je na závěr knihy 

shrnut takto: 

 

"(...) učení neprobíhá pouze jako kognitivní proces, má také svoji dynamickou, 
motivačně emocionální, „energetickou“ stránku. Je navozováno, trvá a přestává, 
probíhá na různé úrovni aktivace a intenzity usilování. Každý výsledek činnosti i 
v učení je zároveň nejen informací, regulací, ale také zážitkem, který se vtiskuje do 

                                                 
58 Kulič, V. (op.cit.) s. 106 
59 ibid., s. 127 
60 ibid., s. 184 
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dynamické struktury osobnosti a vyvolává zároveň i nějakou odezvu. Také na této 
úrovni řešení otázky považujeme problematiku funkce chyby v učení za složitější, 
než jak byla řešena původní Skinnerovou tezí, že optimální motivace v učení je dána 
vytvořením řetězu drobných a trvalých úspěchů v učení. V mnoha případech je to 
právě dočasný rozpor, neúspěch, chybný výkon, který se může stát výzvou k vyšší 
aktivitě činnosti učení, který vyvolává kognitivní a intelektuální aktivitu, mobilizuje 
psychické síly v učení a řešení problému. Dokonce i analýza pojmu uspokojení 
naznačuje, že je často spíše výsledkem změny od nelibosti k libosti než trvalým 
stavem libosti. Proto práce přejímá tezi o tom, že i v učení chování člověka, 
v souladu s jeho ontogenetickým vývojem, přechází stále více od závislosti na 
bezprostředních výsledcích činnosti pod kontrolu složitějších kognitivních a 
motivačních struktur, které umožňují být vysoce činným i v podmínkách odloženého 
zpevnění a uspokojení. Úkolem dobrého řízení učení je, aby objasněním kognitivní 
struktury neúspěchu snižovalo jeho negativní emocionální působení. Za takových 
podmínek ztratí chybný výkon mnoho ze svého negativního psychického obsahu a 
bude subjektem chápán více ve smyslu jeho důsledků pro jeho další činnost, než jako 
hrozící odchylka od toho, co po něm jeho sociální prostředí požaduje. Je to, jak se 
zdá, opravdu neustálá dynamika produkce a reflexe o ní, výkonu a jeho prožívání, 
která rozhoduje nejen o efektu, ale i o aktivaci a udržení učení v chodu." 

 

 Závěr Kuličova textu nás tedy opět přivádí ke vztahu chybování a emocí, na který 

jsme upozornili již u úvodu této práce.  

 

 

2.5 Astolfi, L´erreur, un outil pour enseigner 

 

Čím by Kulič mohl být pro obecnou didaktiku či didaktiku jazyků v českém didaktickém 

prostoru, tím jsou práce Jeana-Pierra Astolfiho pro prostor frankofonní. Jeho publikace 

Erreur, un outil pour enseigner (Chyba, nástroj pro učení) se stala pro oblast chyby a 

chybování po roce 2000 zcela zásadní, o čemž vypovídá např. citovanost tohoto díla ve 

speciálním čísle Cahiers pédagogique z roku 2012.61 

 

 Astolfi své úvahy staví na znalostech práce PIAGETA a BACHELARDA, jejichž 

epistemický přístup k pojetí učení a myšlení staví do protikladu. Chybu chápe jako pozitivní 

moment, který je nutno využít ke zlepšení práce učitele i znalostí žáka. Astolfi užívá dokonce 

slova trampolína či odrazový můstek62. Chyba tedy nemá žáka demotivovat, ale naopak 

posunout dál (či výš). K tomu ale dojde pouze tehdy, pokud bude chyba takto pochopena. K 

tomu pak pomůže zejména její identifikace jako překážky, která může mít několik příčin. Ty 

Astolfi shrnuje v typologii chyby, které se věnujeme v kapitole 4 této práce.  

 

                                                 
61 Cahiers pédagogiques. N 494/2012 
62 Astolfi, J.-P. Erreur, un outil pour enseigner. s. 21 
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 Astolfiho monografie je zajímavá i kvůli tomu, že autor vychází zejména z oblasti 

matematiky a přírodních věd, přesto lze, jak ukazujeme v kapitole 4, jeho závěry aplikovat i 

na oblast výuky jazyka, zejména na základní škole, a v oblasti rozvoje žákovských dovedností 

učit se, strategií a motivace k dalšímu vzdělávání.  

 

 Astolfi si však všímá i vztahu mezi chybou a násilím (myšleno jako psychického 

nátlaku na žáky ze strany školy) a pocitem úzkosti, které jsou pro školu někdy 

charakteristické. Opět tedy vidíme vztah mezi emocemi a otázkou chybování. 

 

 Publikace tedy nenabízí konkrétní a detailní strategie, jak s chybou pracovat, je však 

zásadní v oblasti uvažování o problematice i z netradičních úhlů pohledu, což jsme v úvodu 

této práce vymezili jako jeden z cílů zájmu o chybu a chybování. 

 

 

2.6 Maquilló Larruy, L´Interprétation de l´erreur 

 

Poslední publikací, kterou zmíníme jako základní literaturu pro oblast chyby a chybování při 

výuce francouzského jazyka na základní škole, je text Martine Marquilló Larruy 

l´Interprétation de l´erreur (Interpretace chyby). 

 

 Pojetí práce se blíží přístupu Korčákové, autorka postupuje systematicky od definice 

chyby ve vztahu k normě, přes historii přístupů k chybování (kontrastivní analýza a analýza 

chyb, dále pak otázky bilingvismu) k ukázkám praktické aplikace obecných závěrů a přístupů 

platných pro interpretaci. 

 

 Text je zajímavý i tím, že autorka se nebrání přiznání subjektivnosti postupů. V závěru 

práce k tomu uvádí tuto poznámku:  

 

"Je zajímavé konstatovat, že během všech vědeckých konferencí, kdy zazní 
příspěvek na téma chyba a chybování, jsou závěry tohoto příspěvku zpochybňovány. 
Někomu se zdá, že chyby, které v příspěvku byly zmiňovány a analyzovány, vlastně 
vzhledem k jeho pojetí jazykové normy chybami nejsou, další nesouhlasí s analýzou 
příčin chyb či zpochybňuje teoretické základy této analýzy... Interpretace chyb je 
jednou z nejméně stabilních domén didaktiky jazyků. Riziko profesní nejistoty z 
důvodů nedostatku faktů, ke kterým se můžeme odkazovat, je tak vysoké.63" 

                                                 
63 Marquilló Larruy, M. L´Interprétation de l´erreur. s. 118 
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 Autorka v reakci na toto riziko doporučuje pečlivý a pozorný přístup k chybám, stejně 

jako aktivní postoj učitelů k chybám svých žáků.64 Jak ale zdůrazňuje, dokonalá znalost 

jazyka nezaručuje dovednosti v oblasti analýzy chyb. Učitel, který ovládá cílový jazyk skvěle, 

nemusí umět s chybou pracovat. Tím se Marquilló Larruy opět přibližuje práci Korčákové, 

která konstatuje nutnost začlenění těchto postupů do přípravy budoucích učitelů. 

 

*** 

 

 Ohledně výběru základní literatury k tématu bychom ještě rádi zmínili, že většina 

publikací (s výjimkou Kuliče) jsou knihy spíše popularizační či zaměřené na praktickou 

stránky práce učitele. Navíc nejsou příliš obsáhlé. Ve všech případech se pohybují kolem 100 

stran textu. Problematika je v nich nastíněna jasně a přehledně. Co však chybí ve všech, je 

aplikace na reálný edukační proces. Jak však zdůraznila Marquilló Larruy, takováto aplikace 

není kvůli subjektivnosti chápání a komplexnosti příčin možná ve formě konečných a obecně 

platných závěrů v textu monografií (srovnej Kulič). Jde naopak o to připravit učitele na 

setkání s chybou, vybavit jej strategiemi a poskytnout mu dostatečně širokou základnu pro 

vlastní promýšlení tématu. Jinými slovy, předat mu širokou paletu přístupů k chybě a 

chybování tak, aby mohli v té konkrétní situaci zvažovat více možností. To je, jak jsme již 

uvedli, i jeden ze dvou hlavních cílů této práce. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 
64 Marquilló Larruy, M. (op. cit), s. 119 
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3 Dvě dimenze v otázce chyby a chybování - analýza a 

normativnost. 

 

Přístup a snaha o vysvětlení příčin chybování u učících se subjektů byla v průběhu dvacátého 

století ovlivněna dvěma do jisté míry proti sobě postavenými směry v reflexi edukačního 

procesu: behaviorismem a kognitivismem. Zatímco behavioristický směr vyústil ve 

vysvětlování chyb pomocí tzv. "kontrastivní analýzy", kognitivismus je spojován s postupy 

nazývanými "analýza chyb". Každý z těchto přístupů se zajímal o jiný typ chyb, respektive 

chyby vymezoval a nazýval v souladu s pohledem na otázku chybování, kterou preferoval. 

Tato kapitola si klade za cíl popsat vztah obou přístupů v chronologickém i synchronním úhlu 

pohledu a odpovědět na otázku, jaké místo mohou mít závěry obou proudů pro současné 

uvažování o chybě a chybování. Poznamenejme, že mnohé z odpovědí již zmínil KULIČ, 

jehož knize jsme se věnovali v předchozí kapitole.   

 

 Druhým cílem kapitoly je ujasnit pojem jazykové normy ve vztahu k chybování. 

Norma totiž v analýzách interlingválního či intralingválního působení v otázce učení se cizího 

jazyka působí jako arbitr, který učitele k chybě přivede - a až pak ji tedy může podrobit 

analýze. Pokud si tedy snahu o vysvětlení a práci s chybou představíme jako horizontální, 

diachronní proces, norma působí ve vertikálním směru, je rozhodujícím momentem, který 

chybu k analýze připustí či nikoli, momentem, který chybu "vytvoří". Prostor uvažování o 

chybování je tedy tvořen dvěma dimenzemi, z nichž ani jedna nedává smysl bez té druhé.  

 

3.1 Kontrastivní přístup a analýza chyb, dva pohledy na problematiku 

chyby a chybování 

 

Chyby, jejichž příčina byla vysvětlována mezijazykovým transferem či zejména  

mezijazykovou interferencí byly středem zájmu kontrastivní analýzy. Kontrastivní analýza je 

nazývá interlingválními chybami. Naopak analýza chyb se zajímala hlavně o chyby 

způsobené interferencemi uvnitř nového jazyka, tedy vnitrojazykovou interferencí. Chyby pak 

jsou nazývány intralingválními. 
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  Interlingvální chyby jsou dle kontrastivní analýzy způsobeny interferencí mezi 

jazyky, které žák již zná (v případě české základní školy jde většinou o jazyk mateřský - 

češtinu - a dále první cizí jazyk, nejčastěji angličtinu) a jazyky, které se učí. O chybách 

interlingválních se tedy předpokládá, že pro každou jazykovou konstelaci budou typické 

chyby odlišné, např. japonský žák bude při učení se francouzskému jazyku dělat jiné 

interlingvální chyby, než žák z Brazílie či České republiky.  

 

 Naopak u chyb intralingválních, které jsou výsledkem nedokonalého ovládnutí 

systému nového jazyka a lze je vysvětlit interferencí mezi úrovní znalosti jazyka, které žák 

dosahuje, a jazykem samotným tak, jak normativně existuje, budou chyby nezávislé na 

mateřském jazyce a tudíž pro všechny žáky stejné či podobné.  

 

 MARTINEZ AGUDO k tomu dodává, že oba tyto úhly pohledu na chybování mohou 

být pro učitele jazyka velmi zajímavé65, avšak rozlišování chyb na inter- a intralingvální se 

ukázalo jako obtížné, nebo dokonce nemožné. Např. JAMES tvrdí, že přiřadit jedné chybě jen 

jednu příčinu je zcela neobvyklé, stejně tak ELLIS.66   

 

 Například chyby v oblasti fonetiky, které lze považovat za typicky interlingvální 

(fonologický systém mateřského jazyka ovlivňuje produkci v jazyce cizím či dalším cizím), 

mohou být zapříčiněny při čtení nějakou strukturou jazyka (například skupinou hlásek), 

kterou žák identifikuje s jinou, v jazyce existující výslovností, v tomto případě nevhodnou.67 

 

 Poznamenejme též, že rozdíl mezi identifikací chyb jako inter či intralingválních bude 

ovlivněn samotným učitelem: rodilý mluvčí bez znalosti mateřského jazyka žáků bude zřejmě 

chyby chápat a vysvětlovat si spíše intralingválně, učitel nerodilý naopak interlingválně.   

 

 Historicky pak předchází kontrastivní analýza přístupu založenému na analýze chyb, 

která vznikla právě jako reakce na striktní závěry kontrastivní analýzy. Ta měla za cíl chování 

žáků ve vztahu k chybě predikovat, což se však ukázalo jako nepřesné a mnohdy i zavádějící 

(srov. CORDER, 1967). Kontrastivní analýza měla sloužit audio-orálním metodám, které se 

snažily chybu z procesu učení se jazyku zcela odstranit. Proto bylo pro didaktiky těchto metod 

                                                 
65 Matinez Agudo, J. Errors in the second language classroom: Corrective feedback. s. 26 
66 Oba v Martinez Agudo, J. (op.cit.), s. 29 
67 Např. výslovnost slova "ville" jako *[vij ], neboť hlásky -ill- se čtou též jako [j], avšak ne v tomto případě. 
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důležité předem odhalit, kde by k chybě mohlo dojít, aby následně upravili kurikulum a 

aktivity tak, aby možnost chybování snížili. Změna paradigmatu pak přichází v šedesátých 

letech 20. století s rozvojem kognitivní psychologie, odklonem od mechanistického přístupu k 

učení a preferencí tzv. humanistického přístupu. Právě v té době se začíná upozorňovat na 

další příčiny chyb tak, jak jsme je zde vymezili. 

 

 Kontrastivní analýza tedy vzniká v padesátých letech 20. století a udržuje si výsadní 

postavení až do roku 1970. Jejím cílem bylo usnadnit proces učení se jazykům tak, že se bude 

zajímat o strukturální rozdíly jednotlivých jazyků. Kontrastivní analýza je spojena zejména s 

poválečnými Spojenými státy americkými a jmény jako Ch. C. FRIES nebo R. LADO.68 Tito 

autoři při konstituování své teorie vycházeli z následujících předpokladů: 1) kontrastivní 

lingvistika má za cíl aplikaci v oblasti výuky cizích jazyků, 2) kontrastivní lingvistika 

předpokládá, že jazyky jsou rozdílné, avšak teorie, která je popisuje, je jen jedna, 3) učení se 

cizímu jazyku neklade před žáka stejné problémy, jako učení se jazyku mateřskému. Závěry 

teorie kontrastivní analýzy jsou určeny učitelům a autorům učebnic, kteří pomocí nich mohou 

snížit riziko chybování při procesu učení tak, jak to vyžaduje behavioristický směr v didaktice 

výuky jazyků, jinak též nazývaný "pedagogikou úspěchu".69 Kontrastivní analýza pak nahlíží 

na jazykovou interferenci ze tří úhlů pohledu: psychologického (jako na kontaminaci 

chování), lingvistického (jako na akcident bilingvismu) či didaktického (jako na chybu v 

procesu učení, která je nazývána deviací, sklouznutím, transferem, parazitem aj.)70. Chyba je 

tedy konotována negativně. Otázkám spojeným s určitými aspekty psychologického úhlu 

pohledu se věnujeme v kapitole 5, proto se teď zaměříme na charakteristiku kontrastivních 

postupů z pohledu lingvistiky a didaktiky. 

 

 Mezi aspekty kontrastivní analýzy z úhlu pohledu lingvistiky podtrhněme to, že si 

všímá výhradně chyb vzniklých v produkci a nevěnuje se chybám v recepci.71 Důvodem je 

jasná pozorovatelnost prvních a explicitně skrytý charakter těch druhých chyb, respektive 

nemožnost sledovat "receptivní" chyby přímo.  

 

 Druhou problematikou spojující při kontrastivní analýze lingvistiku s didaktikou je 

výběr textů, didaktických dokumentů a podkladů k výuce, který se snaží o vyhledávání 

                                                 
68 Debyser, F. in Langages, 1970, s. 31 
69 ibid., s. 33 
70 ibid. s. 34 
71 Viz. kapitola 2 věnující se pracím Hendricha a Beneše, kde se tento fakt jasně projevuje. 
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podkladů s takovými strukturami, které minimalizují možnost chyb. Voleny jsou tedy tzv. 

struktury základní, které však žáka na dlouhou dobu "uvězňují" v jazyku, který není 

autentický.  

 

 Třetím charakteristickým rysem kontrastivní analýzy, který nás též přibližuje k 

tematice pedagogické, je to, že vědce věnující se kontrastivní analýze více zajímaly rozdíly 

mezi jazyky, než podobnosti, které se mezi nimi dají vypozorovat. Interference je tedy 

zajímala více než transfer, přestože i transfer v případě, kdy struktury jsou podobné, ale nikoli 

totožné, může vést k chybě žáka (a často k ní vede příměji, než v případě rozdílů, jak 

upozorňuje Debyser72, který cituje příklad souslednosti časové v systému francouzštiny a 

italštiny: strukturně jde o podobné jevy, které se však liší v užití slovesného tvaru. Italští či 

francouzští studenti se pak dopouští kvůli této podobnosti většího množství chyb73).  

 

 Klíčovým slovem pro lingvistický pohled na kontrastivní analýzu je však slovo 

zákonitost. Lingvodidaktici se pomocí kontrastivní analýzy snažili o vytvoření souboru 

pravidelností, tedy gramatiky chyb74, spíše než pouhého jejich seznamu. Tato vztahová mapa 

se sice ukázala jako realizovatelná při zkoumání patologických jevů, jako je afázie, ale nikoli 

při zkoumání komplexnějších jazykových struktur, které se vyskytují u zdravých jedinců při 

učení se cizímu jazyku. Klasifikace a hledání zákonitostí naráželo na komplexnost vztahů 

jednotlivých jazyků a na nejasnosti porovnávání jejich systémů (např. mezi jazyky, kde délka 

samohlásek je významotvorná, jako čeština, a jazyky, kde nikoli, např. francouzština). I 

Debysser na konci svého výkladu o lingvistickém základu kontrastivní analýzy konstatuje75, 

že současná (v roce 1970) úroveň analýzy chyb neopravňuje k zobecňujícím závěrům a že je 

nutné se dále opírat o komplementární chyby. 

 

 Z pohledu didaktiky pak kontrastivní analýza narážela na problémy v případě, kdy u 

žáků vstupovaly do hry více než dva jazyky. To je pro nás zásadní zjištění, neboť tato situace 

je příznačná pro francouzštinu jako další cizí jazyk, navíc někteří žáci nemusí mít jako 

mateřský jazyk češtinu - v momentě začátku učení se francouzštině tak mohou více či méně 

ovládat i tři a více jiných jazyků. Hypotéza kontrastivní analýzy (poznamenejme, že 

                                                 
72 Debyser, F. (op. cit.), s.50 
73 Debysser uvádí i příklad z mimojazykové oblasti: dvě aktivity, které spolu nemají mnoho společného - např. 
řízení auta a plavání - se těžko ovlivní. Naopak pokud je řidič naučen jezdit vpravo, cesta do země, kde se jezdí 
vlevo, mu může činit problémy. Jde totiž o podobné, avšak "lehce" odlišné aktivity) 
74 ibid., s. 51 
75 ibid., s.57 
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nepotvrzená) byla, že mateřský jazyk bude mít v tomto případě na další cizí jazyk větší vliv, 

než první cizí jazyk, avšak za předpokladu, že první cizí jazyk nebude s dalším cizím jazykem 

vykazovat větší podobnost, než jazyk mateřský. Druhým zjištěním výzkumu založeném na 

kontrastivní analýze je vliv metody, jejíž působení může zmírnit interferenční vlivy. Přesto 

však didaktika spojená s kontrastivní analýzou došla k závěru, že některé interference jsou 

téměř neodstranitelné nebo že pokud se ustálí, je velmi obtížné je odstranit76.  

 

 Jako příklad můžeme uvést zejména oblast výslovnosti některých francouzských 

hlásek, jejichž fosilizace je častá a těžko odstranitelná. Jde zejména o oblast vokalického 

systému  samohlásek (voyelle), který neodpovídá ani českému, ani anglofonnímu systému.  

 

 Další problém kontrastivní analýzy shrnuje KLEIN:  

 

"Jeden z hlavních důvodů neúspěchu této teorie je, že podobnosti a rozdíly mezi 
jazykovými systémy a zacházení s jazykovými prostředky při reálné jazykové 
produkci a recepci jsou dvě různé věci. (...) Existence nějaké struktury tak, jak ji 
popisují lingvisté, není důležitá - důležité je to, jak ji při učení se produkci a percepci 
pojme žák. To je ten důvod, proč vzájemné porovnání dvou struktur může vést k 
omylu.  Druhým důvodem může být to, že struktura, kterou žák ovládá v mateřském 
jazyce, může být v jazyce cílovém jednoduše zpracovatelná při recepci, ale nikoli při 
produkci, či naopak. 77" 

   

Výše zmíněné problémy zapříčinily snahu o hledání nového náhledu na problematiku 

chybování. Změna paradigmatu v otázkách chyby a chybování tedy sledovala směr od 

kontrastivní analýzy založené, jak jsme již zmínili, na behavioristické psychologii, k 

kognitivně ovlivněné analýze chyb, která se začíná objevovat od šedesátých let 20. století, 

zejména v pracích S. Pit CORDERA. Přesun pozornosti od interferencí mezi jazyky k 

vnitřním "problémům" jazyka, který zajímal vědce pracující v paradigmatu analýzy chyb, 

nebyl ani rychlý, ani přímočarý. Lze jej ilustrovat např. na publikacích, které byly k tomuto 

tématu vydány ve Francii během 70. let 20. století, konkrétně v časopise LANGAGES.  

 

 V roce 1970 zde F. DEBYSER publikuje studii s názvem La linguistique contrastive 

et les interférences78 (Kontrativní lingvistika a interference), ve které se i přes váhavé závěry 

staví na stranu kontrastivní analýzy jako slibného směru, který může teorii chybování přinést 

cenné výsledky. O pět let později vychází ve stejném časopise článek Louise DABÈNE 

                                                 
76 ibid., s.61; autoři bohužel neuvádí, o které interference jde. 
77 Klein, W. L´Acquisition de langue étrangère. s. 41 
78 Langages, 12/1970, s.31-61 
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L'Enseignement de l'espagnol aux francophonnes (pour une didactique de langues voisines)79 

(Výuka španělsštiny pro frankofonní publikum - pro didaktiku blízkých jazyků), ve kterém 

autorka mimo kontrastivních přístupů zmiňuje i pojetí, které se v následujících letech ukáže 

jako základ komunikativních metod (autentičnost komunikace, kreativita a zejména 

"pozitivní" pohled na chybování, které ukazuje na vývoj žákovy jazykové kompetence apod.). 

A konečně v roce 1980 vychází číslo, které je celé věnováno práci S. Pit CORDERA, 

zastánce odklonu od kontrastivních analýz směrem k analýze chyb. Rok po vydání souboru 

Corderových článků k tématu chyby a chybování, který se stal základem zkoumání chyby a 

chybování na další léta, se tedy dostávají jeho myšlenky do Francie (v překladu) a definitivně 

tak ukončují paradigma kontrastivní analýzy ve prospěch analýzy chyb. Poznamenejme, že 

ani jeden přístup zcela nevytlačil ten druhý, neboť oba se na problematiku chyby dívají z 

jiného úhlu pohledu i s jiným cílem. 

 

 Výsledky následných výzkumů ovlivněných Corderovými myšlenkami v otázce 

chybování, které od osmdesátých let kombinují jak postupy kontrastivní, tak analýzy chyb, 

shrnuje ELLIS takto:  

 

1. Velké množství chyb, které žáci produkují, je spíše intralingválního než 

transferového původu. Tento poměr se různí výzkum od výzkumu. 

2. Žáci-začátečníci produkují více transferových chyb, než žáci pokročilejší. Ti pak 

produkují více intralingválních chyb, jako např. přílišné generalizování pravidel 

(Taylor, 1975). Existují však výzkumy, které tyto závěry zpochybňují 

(Kellerman, 1982). 80 

3. Poměr transferových a intralingválních chyb je závislý na aktivitě, kterou žáci 

vykonávají. Např. při překladových cvičení jsou náchylnější k chybám 

transferovým, u volné produkce naopak k intralingválním. 

4. Transferové chyby lze nalézt spíše v oblasti fonetiky a fonologie nebo lexikální 

oblasti, než na úrovni gramatické kompetence. 

5. Transferové chyby jsou častější u dospělých, než u dětí. 

6. Chyby mohou mít velmi často více příčin. 81" 

 

Pokusme se tedy shrnout, jaké jsou obecné závěry samotné teorie analýzy chyb tak, jak ji 

konstituoval Corder ve svých článcích v průběhu 60. a 70. let,  ve vztahu k našemu tématu: 

                                                 
79 Langages, 9/1975, s.51-64 
80 ibid., op.cit. 
81 in Martinez Agudo, J. (op.cit.) s.30 
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 1) závěry kontrastivní analýzy a vymezení problematických oblastí při učení se cizímu 

jazyku se ukázaly v praxi jako těžko použitelné, neboť některé oblasti, které kontrastivní 

analýza označila za rizikové z úhlu pohledu chybování, neznamenaly pro žáky větší obtíže a 

naopak, některé oblasti, ve kterých žáci chybovali, nebyly kontrastivní analýzou vůbec 

popsány. To vedlo ke zklamání a jistému odstupu učitelů od problematiky chyby a chybování. 

Následně se chyba vytrácí i ze zájmu didaktiků. Zůstává tedy otázka, zda je možno otázku 

chybování v dalším cizím jazyce etablovat z pozic kontrastivní analýzy nebo analýzy chyb, 

respektive jak tuto tematiku zprostředkovat učitelům se zřetelem k tomu, že závěry výzkumů 

nedovolují formulovat v otázce chybování praktické závěry typu: "pokud žák udělá tu a tu 

chybu, je to proto, že..." Východisko z této situace hledáme společně s výzkumnou částí v 

závěru práce v části 7 Diskuze. 

 

 2) analýza chyb jasně vymezuje rozdíl mezi osvojováním jazyka a jeho učením se, 

avšak snaží se odpovědět na otázku, zda existují styčné body ve způsobu, jak si dítě osvojuje 

jazyk mateřský a jak se následně učí jazyk cizí. V obou případech totiž dítě chybuje, avšak 

pouze v případě druhém to je považováno na chyby negativní. Rozdíl je totiž v tom, že chyby 

dítěte při osvojování si mateřského jazyka jsou systematické, zatímco u žáka, který se učí cizí 

jazyk, být systematické mohou, ale i nemusí. Tím dochází analýza chyb k důležité 

charakteristice chybování založené na charakteristice systematičnosti. Chyby systematické 

jsou nazvány chybami v kompetenci (angl. mistake, fr. erreur) a chyby nesystematické 

chybami v produkci (angl. error, fr. faute). Cílem analýzy chyb pak bylo rozhodnout, o jakou 

chybu v případě žákovy chybné produkce jde. Tím se však v přístupu k analýze neodlišovala 

od kontrastivních postupů, neboť svou analýzu zakládala rovněž pouze na žákově produkci. 

Chyby při kompetencích spojených s porozuměním nechávala ze stejných důvodů, jako 

kontrastivní analýza, stranou, stejně tak ale i chyby nesystematické typu error/faute. Pro 

učitele dalšího cizího jazyka to může znamenat, že chyby, které je zvyklý vnímat a opravovat, 

nemusí být jediné, které by ho měly zajímat. Zároveň na něj klade nároky v oblasti 

individuálního přístupu k žákům, neboť systém chybování se může lišit od jedince k jedinci, 

přestože jde o jednu a tutéž produkovanou chybu.  

 

 3) pojem systematičnosti vnesl na chybu a chybování nový pohled, neboť co je 

systematické, vede kognitivně k určité strategii učení se a tudíž jde o důkaz žákovy schopnosti 

učit se. Chyby v kompetenci tak začaly být vnímány jako důkaz toho, že žák zkoumá systém 

nového jazyka a že se v něm nějak, prozatím chybně, orientuje. Tato snaha o hledání systému 
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se opírá o znalost jazyka mateřského či dalších jazyků, což však radikálně mění pohled na 

interference, které již nejsou brány jako překážka, ale spíše pomocník při hledání vhodných 

strategií k ovládnutí nového jazykového systému. Téma kompetencí a strategií se tak stává 

jednou z centrálních otázek a zdá se, že cestu k pochopení chybování vedoucí přes analýzu 

strategií nelze opominout82.  

 

 4) analýza chyb přiznává systému jazykových kompetencí žáka nestabilitu, tzn. že se 

jeho kompetence mohou rychle a/nebo dramaticky změnit. To pak ztěžuje popis tohoto 

systému a následně i analýzu chyb, která si tedy neklade za cíl vytvoření prediktivní 

gramatiky chyb, jako kontrastivní analýza, ale zajímá se o strukturu jednotlivých stádií v 

jazykové kompetenci, které se obecně nazývají interlingva.83 Vlastnosti interlingvy jsou 

následující: vykazuje pravidelnosti, je nositelem smyslu, je systematická, má svou gramatiku 

a pravidla, dochází u ní k vývoji a nejde o jazyk, neboť nejde o komunikační prostředek 

nějaké sociální skupiny v normativním smyslu slova. Učitel dalšího cizího jazyka by pak měl 

tuto interlingvu svých žáků (ale zřejmě i svoji osobní interlingvu) co nejlépe poznat a snažit 

se s ní individuálně pracovat.  

 

 5) učiteli jazyka se analýza chyb může zdát z metodologického hlediska jednoduchá. 

Odhalení zákonitostí interlingvy je většinou v uzavřeném prostředí snadnější, než například v 

přímém kontaktu v běžném životě. Při častém kontaktu se skupinou žáků lze nabýt rychle 

dojmu, že všichni žáci mají podobné problémy, neboť dělají podobné chyby - učitelé pro ně 

mají dokonce pojem "chyby typické". CORDER však upozorňuje84, že tento pocit 

porozumění žákovým chybám může být zavádějící. Již samotná identifikace produkce, kterou 

považuje učitel za interlingvální, není samozřejmá. Žákova produkce se může zdát např. více 

či méně správná, to však nedokazuje, že ovládl systém cílového jazyka v odhadované míře. 

Jinými slovy: věty, které žák produkuje, mohou být tvořeny správně, ale nesouhlasí např. v 

kontextu, nebo neodpovídají tomu, co by řekl v dané situaci rodilý mluvčí. Zde se však již 

dostáváme k otázkám jazykové normy, které se věnujeme níže. Pokud tedy je učitel schopen 

identifikovat věty, které patří do oblasti interlingvy, pokračuje hledáním zákonitostí, tedy 

popisem. Následují vysvětlení těchto zákonitostí žákovi. Závěry, ke kterým učitel dojde, však 

                                                 
82 viz kapitola 5 
83 Corder (Error Analysis and Interlanguage, s. 20) inetrlingvu nazývá idiosynkrastickým dialektem, avšak 
současná terminologie preferuje právě výraz interlingva, který zavedl Selinker (1967). Další možná označení 
jsou např. mezijazyk či interjazyk. 
84 ibid., s.26 
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nelze interpretovat s jistotou jako pravdivé, neboť interlingva je systém, který se vyvýjí a 

který není snadné vždy přesně popsat. 

 

 Vidíme tedy, že závěry výzkumu v oblasti chyby a chybování, které vychází ze dvou 

dominantních směrů uvažování druhé poloviny dvacátého století, nepřinesly žádné jasné 

závěry. Naopak se zdá, že jediný směr, který je v oblasti chybování jasně identifikovatelný, je 

jedinečnost a individuálnost jazykových znalostí a zároveň i příčin chybování. Druhým 

směrem, který se v oblasti učení se jazyka či učení se obecně a chybování ukazuje jako 

neopominutelný, je oblast strategií. Uvažování o chybách se však váže i k další oblasti - k 

otázce normy a hledání vztahu mezi tím, co je obecně definováno jako správné, a tím, jak se k 

tomu uživatelé jazyka (interlingvy) vztahují.  

 

3.2 Otázka normy 

 

Definice chyby a chybování založené na vztahu mezi produkcí a normou jsou časté 

(FOULQUIÉ 1971, MAHMOUDIAN 1976, MARQUILLÓ LARRUY 2002, CUQ - GRUCA 

2005). Otázka, kterou si v této podkapitole klademe, je zaměřena na povahu vztahu norma-

chyba stejně jako na samotnou podstatu normativního popisu jazyka. Jak jsme totiž ukázali 

při popisu přístupu k chybě a chybování CORDERA a jeho analýzy chyb, která pracuje s 

pojmem interlingvy, chybování je možno chápat ve smyslu vývoje od vlastní, osobní normy, 

která splývá s jazykovou kompetencí a je nestabilní, k normě cílové. Co však je touto cílovou 

normou? Abstraktní systém jazyka fixovaný v oficiálních gramatikách a slovnících? Jazyk ve 

své "reálné" podobě tak, jak jej užívají jeho mluvčí? Norma didaktizovaná, tedy ta, kterou 

předkládá učebnice? Norma, kterou zavede učitel jazyka a která je tedy zásadně ovlivněna 

jeho znalostmi a kompetencemi v oblasti jazyka, který učí? V otázkách můžeme pokračovat, 

neboť norma, byť bychom se shodli na jedné, neplatí pro všechny stejně. MARQUILLÓ 

LARRUY uvádí85, že učitel je například náchylnější k hledání chyb v rukou psané produkci, 

než v tištěném textu, u mladších žáků než u dospělých, u lidí s nižším sociálním statusem atd. 

Norma je tedy něco, co v mentalitě učitelů a zřejmě i žáků, byť jde o hypotézu, osciluje mezi 

několika úrovněmi. Pokusme se ji tedy co nejpřesněji postihnout. 

 

                                                 
85 Marquilló Larruy, M. (op. cit.) s.16 
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 Norma je v první řadě spjata s preskriptivním přístupem k jazyku. Jako hlavní důvody 

této preskripce uvádí FRANÇOIS důvody didakticko-pedagogické:  

 

"Komplexní povaha jazyka, který je obtížné pojmout jako celek, znamená pro jeho 
výuku vážné problémy. Je tedy užitečné zajistit přenos jazykových znalostí pomocí 
preskripce, i v případě, kdy norma není objektivní či plně definována.86"  

 

 Vidíme tedy, že vztah norma-učení je zmiňován jako jeden z prvních důvodů, navíc ve 

vztahu k zajištění "bezpečného prostředí" pro výuku jazyka. Tuto charakteristiku, vztaženou k 

problematice chyby a chybování, lze interpretovat i jako snahu o jasné vymezení chyby. Tím 

je na jednu stranu snížena nejistota při učení se jazyka (Víme, co je správné a co nikoli), na 

druhou stranu se zvyšuje stres žáka (Ví, že existuje něco, k čemu se ještě stále blíží a co 

neovládá, tudíž v tom bude zřejmě chybovat).  

 

 Druhým důvodem vymezení normy, kterému se nebudeme šířeji věnovat, je jazyk 

sám, který jako systém tíhne k ustálené, normativní podobě.  

 

 A zatřetí, preskriptivní přístup je dán, ve francouzštině, dlouhou tradicí popisu jazyka 

jazykovědci-gramatiky. To však mělo za následek příklon k normě spojené zejména s psanou 

formou jazyka a rozkolem mezi formou mluvenou a formou kodifikovanou - psanou. 

Jazyková norma se navíc spojila i s otázkami společenskými87 či otázkou prestiže, při které se 

otázka chyby posouvá od neutrálního či dokonce pozitivního náhledu vědy do sféry morální 

(dělení na "špatné" a "dobré" používání jazyka).  

 

 Otázka normy v jazyce ve vztahu k chybování tedy svádí spíše k negativnímu než 

pozitivnímu chápání chyb, přesto je normativnost jazyka podmínkou sine qua non k jeho 

vyučování. Ptáme se tedy, zda učitele při uvažování o chybách ovlivňuje spíše norma ve 

vztahu k pedagogické užitečnosti, nebo problémy vázanými k ní "morálně"? Je vztah učitele k 

jazykové normě ten důvod, proč si učitelé tolik chyb všímají a hodnotí dle nich? A hodnotí 

dle chyb proto, že je to nutné z úhlu pohledu didaktizace jazyka za účelem jeho učení, nebo 

proto, že chyby vnímají jako "hřích", jako něco, "co se nedělá"? 

 

                                                 
86 Francoise, F. L´enseignement et la diversité des grammaires. s.153 
87 Aroux, S. La philosophie du langage. s. 309 
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 V uvažování o vztahu normy a chybování však můžeme jít ještě dále, neboť norma 

nemusí být pouze preskriptivní. Dle MARQUILLÓ LARRUY existují i jiná pojetí 

normativnosti. V citované práci88 definuje tato autorka další čtyři možné formy normativního 

pojetí jazyka: normu funkční, spojenou s praxí, užitím jazyka bez kodifikace; normu 

deskriptivní, která explicituje funkční normu bez toho, aby se k ní vyjadřovala v hierarchické 

opozici "špatně-dobře"; evaluativní normu, která je naopak na hierarchizaci založena, 

většinou ve vztahu krásné-vulgární apod. a konečně fantaskní89, která je subjektivní 

materializací norem předchozích, zejména té preskriptivní, avšak s vědomím, že ideální 

normy nelze dosáhnout - proto si tvoříme vlastní normu, se kterou jsme vnitřně v souladu. 

Zejména poslední typ normy nám ve vztahu k chybě a chybování přijde zajímavý, neboť nás 

odkazuje k reprezentacím žáků a učitelů směrem k učení a jeho procesu a tudíž může ovlivnit 

i jejich chápání chyby. Pokud se žák (ale i učitel) přesvědčí o tom, že norma jazyka tak, jak 

mu je preskriptivně předkládána, není v jeho silách90, může si vytvořit normu vlastní a tím 

otázku toho, co je a není chyba (z jeho pohledu) značně relativizovat. Pro oba aktéry 

edukačního procesu pak platí, že může jít o vědomé, ale i nevědomé strategie. 

 

 

*** 

 

Shrňme, že závěry, které by chtěly otázku chyby a chybování rozhodnout s konečnou 

platností, jsou označovány za spekulativní (KORČÁKOVÁ 2005, MARTINEZ AGUDO 

2010, BLANCO PICADO 2011, aj.). Pohled na chybu a chybování preferuje širší spektrum 

možných vysvětlení oproti jedné centrálně platné a vševysvětlující teorii chybování. Tím je 

oblasti chyb a chybování přiznána komplexní podstata, která, pokud ji vztáhneme ke školní 

praxi, klade na učitele značné nároky zejména v teoretické rovině. U učitele dalšího cizího 

jazyka je pak tato náročnost posílena faktem, že jazykové znalostí jeho žáků se již rozvinuly v 

několika jazycích a tudíž se zvětšilo i interferenční a transferové pole. Pokud se však 

podíváme na oblast strategií, pak se předchozí dovednosti "učit se cizí jazyk" mohou proměnit 

ve výhodu a facilitační faktor. To však zřejmě neplatí u strategií analýzy a vysvětlování chyb. 

Zde jde dle výše citovaných autorů o stále velmi spekulativní záležitosti, zejména kvůli 

                                                 
88 Marquilló Larruy, M. (op.cit.) s. 41 
89 v originále fantasmée 
90 V případě učitele : myšleno "v silách tuto normativní formu jazyka žáky naučit". 
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omezeným znalostem v oblasti psychických a neurologických procesů ve vztahu k procesu 

učení.91 

 

 Závěry kontrastivního přístupu a analýzy chyb platné pro oblast výuky jazyka lze pak 

shrnout dle MARTINEZ AGUDO následovně: 

 

− "vysvětlování příčin chyb je stále velmi spekulativní 

− pokud se chceme snažit o určení příčin chybování, musíme se opírat jak o 

psycholingvistické tak kognitivní strategie, ale i afektivní proměnné 

− nelze vždy nalézt jednu jedinou příčinu chyby 

− příčiny chyb jsou tak rozličné, že je nelze jednoduše klasifikovat 

− rozlišit inter- a intralingvální chyby je obtížné 

− pokud budeme chyby analyzovat, můžeme se toho dozvědět více o interferencích a 

vývoji jazykových kompetencí žáka 

− učitelé jazyka by měli výt velmi opatrní při identifikaci příčin chyb jejich žáků. 92" 

  

 Kontrastivní analýza ani analýzy chyb tedy nedávají učitelům snadno aplikovatelný 

nástroj, pomocí kterého by se mohli vypořádat s chybami svých žáků. Toto zjištění lze 

považovat za zklamání, avšak pokud si uvědomíme, že výsledkem výzkumů kontrastivní 

analýzy a analýzy chyb není "nic jiného", než přiznání komplexnosti jazyka a otázky jeho 

učení se, pak toto konstatování můžeme považovat za přínosnější, než případnou aplikaci 

vědecky vyzkoumaných postupů, které však neodpovídají realitě edukačního procesu v oblasti 

výuky cizího nebo dalšího cizího jazyka.  

 

 Pozitivem komplexní charakteristiky problematiky je naopak to, že na ní lze pohlížet z 

mnoha úhlů pohledu. Autoři, kteří se tématu věnovali, se snažili tuto komplexnost postihnout 

zejména popisem chyb přes jejich typologizaci. Typy chyb se nejčastěji odlišovaly pomocí 

popisu příčin chybování. A právě typologiím chyby se věnuje následující kapitola. 

 

 

 

 

                                                 
91 Martinez Agudo, (op.cit.) s. 28 
92 ibid. s. 41 



 44 

4  Typologie chyb 

 

Při sledování cílů této práce je nutno seznámit se nejen s co nejširším pojetím pojmu chyba, 

jejích příčin a pojetí, ale i variantami způsobů, jak chyby klasifikovat a jak tyto klasifikace 

aplikovat na reálné produkce žáků, které jsou považovány za chybné. Tento úkol je usnadněn 

tím, že chyby se nejčastěji klasifikovaly právě v souladu s jejich příčinami, což má dvojí 

výhodu: učiteli to ukazuje, že chyby nemají jen jednu příčinu, a zároveň ho upozorňuje, že 

tyto příčiny mají komplexní charakter, například i nejazykový. Cílem této kapitoly je tyto 

klasifikace ukázat a potvrdit, že chybování při výuce cizího jazyka nelze oddělit od obecných 

didakticko-pedagogických úvah. 

 

 Chyba ve své realizované formě nabývá neuvěřitelné rozmanitosti. Přestože některé 

chyby se vyskytují častěji a bývají tak označovány jako "typické", "opakované" nebo 

"klasické", dynamika vyučování a didaktického procesu vytváří nové a nové situace, které 

mohou dát vzniknout tu méně, tu více překvapujícím chybám. Jak jsme navíc ukázali v 

předchozí kapitole, chyby mohou existovat i bez povšimnutí učitele či žáka, či může dojít k 

jejich přeceňování - vše v závislosti na normě, kterou aktéři edukačního procesu zvolí. Pojmy 

jako "typická chyba" pak svádí k chápání takových výskytů jako konstant, které učitel předem 

očekává, přestože může jít například o jiná stádia interlingvy a příčiny či "následky" stejně 

vypadajících chyb u různých jedinců mohou mít různý význam i různá řešení nápravy. Snaha 

o orientaci v chybování, respektive úsilí o vymezení typů chyb pro jejich lepší pochopení, 

jsou z podstaty výše uvedeného rozličné, a to již ve fázi rozhodování, zda vůbec při odchýlení 

se od normy jde o chybu či nikoli. Tuto skutečnost zdůrazňuje MARQUILLÓ LARRUY: 

 
"Vnímání odchylky jako chyby může být vysoce rozdílné dle situace, ve které k 
produkci došlo a k jakému publiku směřují.93" 

 
  

 Stejně tak příčiny chybování, které jsou častým kritériem při typologizaci, nelze vždy 

jednoduše a objektivně stanovit, na což upozorňují FIARD a AURIAC: 

 

"Co se týče příčin (chybování - pozn. autora), lze uvést nekonečnou řadu důvodů. Není 
možné je vyjmenovat všechny.94" 

 

                                                 
93 Marquilló Larruy, M. (op.cit.) s. 14 
94 Fiard, J. Auriac, E., L'erreur à l'école - Petite didactique de l'erreur scolaire. s. 187 
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 I KORČÁKOVÁ zmiňuje několik přístupů k typologizaci chyb95. Při jejich popisu lze 

zvolit hledisko lingvistické (zejména kontrastivní s cílem popisu problematických míst při 

kontaktu jazykových systémů), psycholingvistické (problematika interlingvy), psychologické 

(hodnocení a vnímání chyb, vztah učitel-žák), sociologicko-sociální (selhání a jejich dopad na 

společnost) nebo pro nás nejdůležitější pedagogické pojetí, které si všímá zejména hodnoty 

chyby pro komunikační oblast a jejího indikačního potenciálu při snaze o pochopení učebních 

strategií, ale i vývoje znalostí a dovedností žáka.96 

 

 Typologie, které popisuje tato kapitola, budou představeny nikoli v disciplinárním, ale 

v chronologickém úhlu pohledu.97 Porovnávat mezi sebou jednotlivé přístupy v synchronním 

přístupu se nám jeví jako obtížné, neboť (i vzhledem k výše zmíněné komplexnosti tematiky) 

jsou jednotlivé typologie výsledkem rozdílných paradigmat vzešlých z obecných náhledů na 

didaktiku, respektive didaktiku cizích jazyků, které se v čase vyvíjely a jejichž pokus o popis 

chyby sledoval různé cíle. 

 

 V této kapitole se teprve seznámíme se základním dělením chyby ve vztahu k 

intuitivní (nejen didaktické) realitě, dále přes lingvistická pojetí typologie přejdeme k 

aktuálnímu, kognitivismem ovlivněném paradigmatu - tedy k úvahám spjatým s analýzou 

chyb. V poslední podkapitole pak uvedeme další výčet typologií, které považujeme za 

relevantní k tématu této práce a k jejím cílům. 

 

 Oblast typologizace chyby se při teoretickém výzkumu ukázala jako velmi 

terminologicky bohatá, přesto lze najít v přístupu k typologizaci a klasifikaci chyb obecně dva 

ustálené typy: jednak jde o chyby vzniklé při "myšlenkovém" procesu, tedy intencionálně a v 

rámci "aktivity lidského ducha", jednak o chyby, které souvisí s nějakou nestandardní situací, 

kdy je produkce ovlivněna ztěžujícími faktory a nelze tedy chybu chápat jako "opravdovou". 

Tento postup zvolil mimochodem již DESCARTES, který při zkoumání důvodů lidského 

chybování a vysvětlování samotné existence možnosti chyby v lidském uvažování rozdělil 

                                                 
95 Korčáková, J. (op.cit.) s. 52 
96 Dodejme, že chyby mohou být v pedagogickém pojetí dle našeho názoru stejnou měrou indikátor dovedností a 
znalostí žáka jako jeho učitele, tedy že každá typologie chyb žáka použitelná v didakticko-pedagogickém 
přístupu by měla uznat možnost spoluúčasti učitele na žákových chybách. Viz kapitola  4.5 - Didaktická 
typologie chyb J.-P. Astolfiho.   
97 Dle doby vzniku typologie a její publikace v odborné literatuře. 
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zkoumané osoby na ty, které myslí "jasně a zřetelně", a na blázny či jinak "nemyslící".98,99 

Obdobný postup budeme moci sledovat i v moderních didaktických koncepcích. 

  

4.1  Základní typologie chyb - intuitivní a didaktické hledisko 

 

První intuitivní typologii chybování můžeme spatřit v samotném jazyce a v běžné 

komunikaci. Jazyk - jako referenci budeme brát češtinu - obsahuje bohatou lexikální zásobu 

po popis chyby a chybování, jak si toho všímá např. KORČÁKOVÁ: 

 
"Celý lidský život je spojen s výskytem různých chyb a omylů. Svědčí o tom například 
i to, kolika různými pojmy lze tuto skutečnost označit: defekt, chyba, mýlka, 
nedopatření, nedorozumění, nedostatek, nepochopení, nesprávnost, odchylka, 
odchýlení, omyl, pochybení, pomýlení, přehlédnutí, přehmat, přeřeknutí, přepsání, 
úchylka, upsání, vada, zmýlená, zmýlení aj.100" 

 
 V uvedeném výčtu upozorněme na rozlišné dopady jednotlivých významů výše 

uvedených slov při jejich použití v edukačním procesu. Pokud učitel chybu zařadí do oblasti 

vad, defektů nebo dokonce úchylek, pracuje se zcela jiným typem vnímání chyb, než je např. 

označení chyb za nedorozumění, přeřeknutí nebo nedopatření. Dle našeho názoru právě přes 

uvědomění si síly této "primitivní" typologizace a jejího dopadu na didaktický vztah učitel-

žák-učivo vede cesta k zájmu o jiná, "vědecká" pojetí typů chyb, se kterými by se měl učitel 

seznámit. 

 

 Stejně jako u běžného jazyka i u dělení, která nabízejí vědecké publikace, lze 

konstatovat jistý "intuitivní" dualismus náhledů. Chyby se nejčastěji dělí, jak jsme již uvedli u 

DESCARTA, na chyby, které "nám k něčemu jsou" a na ty, "které nemají hodnotu". KULIČ 

zmiňuje hned několik autorů, kteří chyby dělí do těchto dvou skupin: 

 
"Většina autorů, kteří se k otázce chyby vyslovují (zvláště pokud jí přisuzují určité 
pozitivní funkce v učení), rozlišuje dvě základní kategorie chyb (...):101 

 
 
 
 

                                                 
98 Klinka, T. Souzení, vůle, chápání – Descartova Čtvrtá Meditace a otázka chybování. 2006 
99 Descates ve své teorii chybování ve zkratce tvrdí, že je to vůle, která svádí dokonalé poznávací schopnosti na 
scestí, pokud chceme "znát" víc, než jsme ve vztahu k našim omezeným poznatkům schopni. Francouzský 
filozof tak ve snaze vypořádat se s "dokonalostí boží", která nám nemohla dát do vínku nějakou nedokonalou 
vlastnost (přesto - chyby, tedy nedokonalosti empiricky nepopiratelně existují), naráží na psychologii poznávání 
a do jisté míry i na téma motivace ve vztahu k chybám, přestože to zřejmě nebylo jeho prvotním záměrem.  
100 Korčáková, J. (op.cit.) s. 5 
101 Kulič, V. (op.cit.) s. 94 
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autor 
 

chyby 

Selz Oprávněné – berichtige Úplné – volle 

Kohler Dobré – gute Smysluprosté – sinnlose 

Dunker Dobré – gute Nesmyslné – torichte 

Luchins Smysluplné – meaningfull Bezvýznamové – meaningless 

Lawrence Kognitivní – cognitive Nekognitivní – noncognitive 

Menčinská Poučné – Poučil´nyje Hloupé – glupyje 

Green Smysluplné – meaningfull Bezvýznamové – meaningless 

Oléron Poučné – instructive Neinstruktivní - noninstructive 

Ashby Běžné - normal Smrtelné – deathfull 

tabulka 1: Duální vymezení chyb dle kvality pro učební proces dle Kuliče 

 

 I francouzština v běžném jazyce obsahuje množství výrazů vztahujících se k 

chybování102. Pro didaktickou praxi se osvědčila zejména opozice "faute" a "erreur", která je 

sice v běžném jazyce používána jako synonymní, avšak slovo "faute" je zatíženo morálními 

konotacemi, neboť má blízko k hříchu v pojetí víry nebo trestnému činu a tudíž i k sankci (ve 

smyslu "trestu"). Slovo "erreur" pak bylo zavedeno k překonání těchto významů a jistému 

odlehčení otázky didaktiky chybování. Přesto i Didaktický slovník francouzštiny jako cizího a 

druhého jazyka103 uvádí mimo hesel faute a erreur i hesla "barbarisme" (definováno 

překvapivě mimo jakékoli pejorativní konotace s hrubým či nepřijatelným proviněním se proti 

jazykové normě jako "pouhé" nechtěné odklonění se od jazykové normy v určitém stádiu 

rozvoje jazykové kompetence, zejména v oblasti morfologické – např. *chevals pro chevaux) 

a "solécisme" (definován podobně, ale pro oblast syntaxe - např. bien qu´il ne *sait). Přitom 

jak barbarismus, tak solecismus nesou pejorativní etymologickou informaci - zvláště 

srozumitelnou hlavně u prvního z těchto dvou termínů104.  

 

 Analýza chyb se od tohoto morálně konotovaného pojetí typologie chyb odklání a 

navrhuje nový pohled na chyby, který je založen na vztahu produkce/znalosti žáka. Jde o 

chyby v performanci a v kompetenci105.  

 

 První – performační – chyby vznikají v produkci z objektivních (špatná srozumitelnost 

v komunikaci, kvalita didaktických materiálů aj.) nebo subjektivních (únava, psychologické 

                                                 
102 Např. défaut, manque, inexactitude, maladresse, lapsus, omission, ale i crime, délit nebo péché (Le Petit 
Robert, 2003) 
103 Cuq, J.-P. (ed.) Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde. 
104 Solecismus je odvozen z názvu maloasijské řecké kolonie Soles - aténské kolonie, jejíž obyvatelé byli 
rodilými Atéňany považování za ne příliš respektující "čistou" formu attičtiny. Proto jimi bylo opovrhováno. 
105 Corder, S.P. (op.cit.) s. 32 
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rozpoložení aj.) příčin jako přeřeknutí nebo omyly, ale žák je schopen je sám či s pomocí 

opravit. Jsou ze své podstaty přechodné či situačně podmíněné a tradiční didaktické pojetí 

doporučuje nevěnovat jim příliš času a sil ani ze strany učitele, ani žáka, neboť jsou ve své 

nesystematičnosti obtížně analyzovatelné.  

 

 Druhý typ, chyby v kompetenci, pak odkrývají neznalost žáka a tudíž nejsou z 

podstaty žákem opravitelné - bez získání potřebných znalostí. Mají systematický charakter. 

Analýza takových chyb (případně práce s nimi) je tedy možná, v některých přístupech a 

metodologiích i žádoucí.   

 

 Výše uvedené rozdělení chyb považujeme za zajímavé v tom smyslu, že jeho dopady 

či stopy lze spatřit ve většině z dále zmíněných typologiích, ať již vnikly před Corderovou 

přelomovou publikací106, nebo po ní. Zájmem o první nebo druhou oblast, respektive hledání 

vztahů mezi nimi či rovnou relativizováním užitečnosti takového dělení, se k ní další přístupy 

k chybování implicitně či explicitně vztahují. Lze dokonce i anachronicky říci, že i 

Descartovo pojetí se nejprve vypořádalo s tímto rozdělením, a to tak, že prohlásilo 

performační chyby za nezajímavé a dále se zajímalo jen o moment, kdy nedostatečná 

kompetence ve vztahu k vůli poznávat nedovolí "nazřít" věci jasně a zřetelně. Stopy po 

rozdělení na performační a kompetenční chyby se budeme snažit v následujících typologiích 

komentovat. Při výběru z typologií čerpáme hlavně z francouzské literatury, čímž doplňujeme 

práci KORČÁKOVÉ - Chyba a učení cizím jazykům, která reflektuje, jak již bylo zmíněno v 

úvodu práce, zejména germano- a anglofonní publikační okruh. 

 

4.2 Typologie Henriho Freie 

 

Švýcarský lingvista Henri Frei ve svém díle z roku 1929 La Grammaire des fautes 

(Gramatika chyb) nabízí zajímavou typologii chyby, a to z hlediska jejich vzniku. Nutno 

upozornit, že Freiova koncepce neměla přímou vazbu na výuku francouzštiny jako cizího 

jazyka, ale týkala se francouzského jazyka obecně, jako jazyka mateřského. Freiovi šlo o 

popis nenormativních, tedy v dobové terminologii chybných realizací francouzštiny, které ale 

z funkčního hlediska mohou předvídat další vývoj normy a v některém z dalších stádiích 

vývoje jazyka (Frei ho nazývá pokročilá francouzština - le français avancé) se normou stát. 

                                                 
106 Corder, S.P. (op.cit.) 
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Opět však vidíme, že otázka chybování je nerozlučně spjatá s otázkou normy. Freiova úvaha 

pak tento vztah opět obohacuje o nový úhel pohledu a zároveň dokládá relativnost přístupů 

zdůrazňující závislost chybování a normativnosti. 

 

 Pro didaktiku cizího jazyka jsou ve Freiově koncepci zajímavé dva momenty. Zaprvé, 

Frei bere odchylku od normy jako neutrální jev, který nemá ve vývojovém pohledu na jazyk 

ani negativní, ani pozitivní podtext. Zadruhé, v nastínění modalit, kterými dochází k realizaci 

chybné produkce ve francouzštině, jako první z moderních jazykovědců vymezil příčiny a 

procesy, které lze, jak dále uvidíme, vztáhnout i na oblast výuky cizího jazyka. 

 

Frei totiž rozeznává čtyři tendence, pomocí kterých v jazyce vznikají chyby (či další vývojová 

stádia). Jde o: 

1. Asimilaci 

2. Diferenciaci 

3. Ekonomii 

4. Expresivitu 

 

 Asimilační tendence vychází z existencí analogií v jazyce, neboli podobných tendencí, 

které však zejména v oblastech, které gramatika tradičně nazývá "výjimkami", neplatí. Za 

chyby z asimilace můžeme dle MARQUILLÓ LARRUY107 považovat např. větu:  

 

 *Je vous envoie ce mél pour vous indiquez que j´ai... 

 

 Analogie tedy neplatí pouze v oblasti výjimek, ale i v místě, kde je nutno aplikovat 

dvě podobná pravidla zároveň. Podle MAHMOUDIANA108 je možno tyto vztahy nazývat též 

"konformismem", neboli ustoupení jednoho pravidla jinému, které je v tom kterém stádiu 

interlingvy silnější, např. při časování slovesa: 

 

 vous parlez  � *vous disez, *vous faitez   

 

 Již z techto dvou příkladů je zřejmé, že oblast asimilace zahrnuje otázky spojované 

později inter- a intrajazykovým transferem, ale i vztah mluvené a psaní formy jazyka nebo 

                                                 
107 Marquilló Larruy, M. (op. cit.) s.20 
108 Mahmoudian, M. Pour enseigner le français – présentation fonctionnelle de la langue. s. 32 
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prostorových vztahů uvnitř textu (v příkladu citovaném z Marquilló Larruy je vous blíže ke 

slovesu než znak infinitivní vazby pour) 

 

 Druhou tendencí je diferenciace. Ta působí na opačné ose než asimilace - jde o 

hledání distinktivních znaků tam, kde by mohlo dojít ke smíšení nebo konfuzi významů. 

Uveďme častou chybu ve výslovnosti žáků v oblasti číslovek: "500" vyslovují i studenti 

vysokoškolského studia častěji jako *[sɛk̃sã] než bez realizovaného "k". Stejně tak častá 

snaha vyslovit více, než je nutno (například koncová písmena francouzských slov), lze dle 

našeho názoru zařadit mezi diferenciační techniky značící žákovu snahu o jasnost (v žákově 

pojetí). 

 

 Ekonomie, třetí tendence citovaná Feriem, tedy snaha o co nejmenší nutnou míru úsilí 

při realizaci komunikace, pak vedla k původně nenormativním výrazům jako dico, prof apod. 

V oblasti učení se cizímu jazyku se můžeme rozšířit tuto tendenci za hranice zamýšlené 

Freiem a zamyslet nad tendencí žáka k co nejrychlejšímu řešení, vedoucí například k 

internetovému překládání textu, strategii rychlého "oddrmolení" produkce "abych to už měl za 

sebou" nebo používání co nejméně kreativních postupů ve prospěch nápodoby a rutiny.109 

 

 Čtvrtou tendencí vývoje jazyka a tvorby nenormativních výrazů je pak jazyková 

expresivita, hra, kreativita - tedy tendence opozičně párová s ekonomií. Vztáhnuto na žáky, 

není možno si nevšimnout jejich nadání pro nestandardní, ale vnitřně koherentní strategie 

nebo jazykové realizace110. K tomuto bodu se vyjadřuje i typologie Astolfiho, viz kapitoly 

4.5.3 a 4.5.5. 

 

 Pokud srovnáme Freiovo rozdělení s vymezením chyb na oblast kompetence nebo 

performance, zdá se, že první dva typy (asimilace a diferenciace) mají vztah spíše ke 

kompetencím žáka, zatímco druhé dva (ekonomie a expresivita) odráží oblast performačních 

kapacit a strategií. 

 

 Na závěr uveďme, že Freiovi byla řada bodů jeho teorie vytýkána, např. nedostatečné 

rozlišení forem (mluvený/psaný jazyk) či možnost zařazení jedné realizace pod více kritérií. 

                                                 
109 Viz kapitola o strategiích a stylech učení (Kapitola 5). 
110 Což je mimochodem obecná charakteristika rozvoje řeči u malých dětí, čímž však opět narážíme na 
problematiku rozdílu mezi osvojováním jazyka a jeho učením. 
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Přesto zejména v upozornění na vztah analogie-asimilace a chybování předznamenal další 

práce v oblasti chyby a chybování. 

 
 

4.3  Lingvistické pojetí typologie chyby - kontrastivní analýza a schéma 

 BELC 

 

Na konci 70 let se v analýze chyb uzavírá cesta nastolená behavioristickým přístupem ve 

výuce jazyků. Nástupem Chomského teorie o jazyku jako kreativním procesu opřeném o 

abstraktní pravidla se vyvíjí i popis chyby směrem k jejich analýze. Přesto vznikají i nadále 

inventáře chyb, které se snaží statisticky podchytit jejich výskyt a tak je předem moci 

odhadovat.111 

 

 Jako ukázku takového přístupu, který považujeme za vyčerpávající ve vztahu k výuce 

na základní škole, uvádíme typologii, která vznikla v instituci BELC112 v roce 1967. 

Klasifikace chyb dle typů vychází z kontrastivních studií, schéma pak má být prostředkem k 

předvídání chyb (příkladem budiž BUDGET, EHRENTRANT a OLIVIERI a jejich publikace 

věnující se kontrastivní analýze mezi francouzštinou a arabštinou113), zejména v prostředích, 

kdy velké množství místních jazyků znemožňuje přímou kontrastivní analýzu114. Autoři v 

následující klasifikaci chyb spatřují zejména praktickou hodnotu, neboť jejich přístup může 

vnést více jasnosti do textů s vyšší mírou chybovosti.  

 

 Klasifikace je dle autorů možná pouze tehdy, kdy lze chybu porovnat se správnou 

(normativní) variantou. Pokud nelze tuto komparaci provést, je nutno chybu brát jako 

"nezařaditelnou" (viz. dále) s tím, že se ztrácí možnost ji komparativně (kontrastně) ozřejmit v 

systémovém náhledu. Nezařaditelné chyby tak spadají pod oblast gramaticky nekoherentních 

výrazů, nebo výrazů gramaticky správných, ale neinterpretovatelných z jiného hlediska 

chybování.  

 

                                                 
111 Marquilló Larruy, (op. cit.) s.71 
112 Zkratka BELC označuje francouzkou instituci Bureau pour l'étude des langues et des cultures, která se starala 
o propojení pedagogického výzkumu a praxe ve výuce cizího jazyka a přípravě učitelů.  
113 Budet J., Ehrentrant G., Olivieri C., Linguistique contrastive et pédagogie de la faute. 
114 Klasifikace vznikla jako pomocný nástroj při tvorbě učebnice francouzštiny pro africký kontinent, kde velké 
množství koexistujících jazyků v mnoha zemích právě takovou situaci představuje. 
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Chyby autoři řadí v opozicích: 

 

- Chyba zařaditelná nebo nezařaditelná 

- Chyba lexikální (v oblasti lexémů, "významotvorných" složek slov) vs. chyba 

gramatická (v oblasti morfémů, gramatických znaků slov) 

- Chyba gramatická-morfologická vs. gramatická-syntaktická (strukturálně větná) 

 

 Mimo pak leží oblast chyby v grafickém přepisu, který byl např. pro oblast 

francouzština-arabština ve zmíněné studii samozřejmě zásadní - vzhledem k jiným písemným 

znakům obou jazyků. Stejné typy chyb se vyskytují i mezi dvěma jazyky, které používají 

latinskou abecedu. 

 

Výše uvedená typologie pak byla ještě zjemněna nově zavedenou opozicí mezi chybami 

absolutními a relativními, dále pak grafickými a orálními (vztah k fonetice): 

 

- Absolutní chyby - formy, které neexistují v normativním úzu.  

- Relativní chyby - formy, které sice v normě odpovídají, ale v kontextu jsou použity 

špatně.  

 

- Grafické chyby - jsou považovány takové chyby v grafickém plánu, které při 

fonetické realizaci mizí, neboli žák přečte špatně napsané slovo správně. 

- Orální  chyby - formy, které zůstávají chybné jak ve fonetické, tak grafické oblasti.  

 

 Snaha BELC měla vyústit v univerzální nástroj, který by systematizoval chybování 

zejména pro potřeby popisu a následné analýzy statistickými metodami. Přesto či právě proto 

se setkala s řadou kritik, které upozorňovaly na celou řadu chyb, které jsou v oblasti 

nezařaditelných - neboť neporovnatelných se systémem cílového jazyka, přesto mají 

vypovídající hodnotu o vývoji jazyka či jeho vnímání ze strany žáka115. Další výtka byla 

směřována na opozici absolutní-relativní chyba, která má svůj význam v oblasti slov, ale 

ztrácí na přehlednosti při jejich syntagmatickém skládání, zejména v prizmatu komunikativní 

srozumitelnosti. Např. věta "Je suis 14." je chybná jen relativně (dle pojetí BELC), přesto 

zcela posouvá význam původně chtěného sdělení "J´ai 14 ans.". A konečně i dělení na orální a 

                                                 
115 Porquier, R. L'analyse des erreurs. Problèmes et perspectives. s. 52 
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grafické chyby je obtížně odhadnutelné, pokud zůstaneme na rovině textu a nekonfrontujeme 

každý z výskytů s analýzou provedenou žákem. Tím se však značně snižuje praktický 

potenciál klasifikace většího množství chyb pro účely statistiky, či pochopení širších tendencí 

v chybování v té či oné oblasti. Z našeho úhlu pohledu je pak schéma zejména velmi složité a 

pro praktické užití k práci učitele obtížně aplikovatelné, neboť časová náročnost takového 

schématu při individuální aplikaci na žáky by byla značná. 

 

 Schéma BELC ale zaujme jistým odstupem od dělení na  kompetenční/performační 

chyby, respektive s tímto dělení ještě nepracuje. Vlastní produkce žáka jako by byla 

upozaděna ve prospěch vztahu cílový jazyk a interlingva žáka. Ve snaze o maximální 

popisnost tak dle našeho názoru rezignuje na zásadního aktéra chybování, tedy žáka a jeho 

pre-koncepty, znalosti či strategie, což je mimo jiné výše zmiňovaná výtka kontrastivní 

analýze spojené s teorií behaviorismu. 

  

 Přesto si práce výše uvedených autorů a BELC zaslouží pozornost, neboť jejich rozbor 

může ukázat na slabiny podobných snah: za cenu ujasnění jazykové produkce z úhlu pohledu 

jazyka se zapomíná na to, že stejně důležitý je i žák jako ten, kdo jazyk produkuje. Jazyk tedy 

není nadřazen mluvčímu. Základní analýza chyb však může vést k ujasnění například toho, 

jaký vztah mezi produkcí a normou u mluvčího nastává, tedy k lepšímu pochopení interlingvy 

žáků. Proto shcéma uvádíme v plném znění i s příklady chyb (citované pod číslem 

korespondujícím se schématem), které jsme zvolili s ohledem na realitu výuky dalšího cizího 

jazyka na základní škole - francouzštiny: 
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Schéma 1: Schéma BELC vycházející z kontrastivní analýzy. 

 

 
Nezařaditelné chyby: 
 

01 Gramaticky správné tvary, ale beze smyslu či logiky: 

 příklad: * il est parlé (místo il a parlé) 

 

02 Gramaticky nekoherentní výrazy: 

 příklad: * il a vient 

 

Zařaditelná chyba: 

11  Lexikální, absolutní, grafická chyba 

 příklad: * plutard (vysloveno [plyta:r]), * famme (vysloveno [fam]) 

 

 

12  Lexikální, absolutní, orální 

 příklad: * minite [minit], * mesieur [mesje] 

CHYBA 

1, 2, 3 ZAŘADITELNÁ 01, 02 NEZAŘADITELNÁ 

 

01 neinterpretovatelná,  
přesto gramaticky 

správná chyba 

02 gramaticky 
nekoherentní výraz 

1 Lexikální 2 Gramatická 3 Grafický přepis 

31 interpunkce 

32 grafická prezentace 
textu 

Absolutní 

 Relativní 

11 Grafická 

12 Orální 

13 Forma 

14 Smysl Morfologická Syntaktická 

Absolutní 

 Relativní 

21 Grafická 

22 Orální 

23 Grafická 

24 Orální 

Ve větě 

 Mezi větami 

25 Absolutní 

26 Relativní 

27 Mezivztah 

28 Souřadný vztah 

29 Podřadný vztah 
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13  Lexikální, relativní, forma 

 příklad: * la pleut  

 

14  Lexikální, relativní, smysl 

 příklad: prêter = emprunter, voyager = travailler 

 

21  Gramatická, morfologická, absolutní, grafická 

 příklad: * les chevaus, * je vait parler 

 

22 Gramatická, morfologická, absolutní, orální 

 příklad: * Il a avé, * les animals 

  

23  Gramatická, morfologická, relativní, grafická 

 příklad: * J'été 

 

24  Gramatická, morfologická, relativní, orální 

 příklad: * vous faitez 

 

25 Gramatická, syntaktická, absolutní ve větě 

 příklad: * Je suis voyagé à Paris 

 

26  Gramatická, syntaktická, relativní ve větě 

 příklad: * J'ai voyagé en Paris 

 

27  Gramatická, syntaktická, mezivztah mezi větami 

 příklad: * C'est Michel mais il est mon voisin. 

 

28  Gramatická, syntaktická, mezi větami v souřadném vztahu 

 příklad: * Le bus arrive, je la vois déjà. 

 

29  Gramatická, syntaktická, mezi větami v podřadném vztahu 

 příklad: * Les hommes qui je vois arriver. 

 

31  V grafickém přepisu - interpunkce 

 příklad: * C'est la femme, que je connais. *Je vous demande pourquoi! 

 

32 V grafickém přepisu - grafická prezentace textu 

 příklad: - 

 

Tabulka 2: Příklady chyb ve vztahu k schématu BELC. 
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4.4  Corderova "pozitivní" typologie chyb 
 

Ve stejné době, jako předchozí analyticko-statictické období, které se snaží typologizací 

vyčerpat repertoár chyb v procesu učení se cizímu jazyku, přichází CORDER116 s úhlem 

pohledu ovlivněným kognitivistickou teorií a koncepty performance a kompetence. Chyby 

kompetenční nazývá "error", chyby v performanci pak "mistakes" nebo "lapsus"117. 

 

 Corder doplňuje tuto klasifikaci ještě jedním rozlišením, ve kterém lze vidět další 

typologii, tentokrát pouze chyb v kompetenci - tedy chyb systematických a žákem samotným 

bez pomoci neopravitelných. Rozlišuje tak chyby presystematického, systematického a 

postsystematického období. 

 

 Presystematické období se vyznačuje nejprve hledáním a následnou tvorbou systému. 

V momentě vytvoření vlastních pravidel - systému (který je ale stále vzdálen reálnému 

systému jazyka) Corder mluví o systematickém období. Zde již žák aplikuje (svá) pravidla. Je 

tak otázkou, jak vnímat realizace v souladu s pravidly, která nejsou správná. Jde opravdu o 

"chybu"? V postsystematickém období si sice žák osvojil správná pravidla, ale jejich obtížná 

aplikace znamená další chybování. 

  

 Corderova typologie chyb tak akcentuje nejen vztah chyby ke znalostem žáka, ale i 

vývojovou dimenzi chybování. 

  

 Corderovu typologii error-mistake/lapsus pak využil např. EDGE118, který chyby dělí 

na slips (chyby, které žák sám opraví nebo je toho schopen), errors (chyby, které žák sám 

schopen opravit není, ale z kontextu je jasné, co měl správně říci) a attempts (žák není 

schopen opravy a ani není jasné, co chce vyjádřit. BARTMAN A WALTON 119 pak připojují 

ještě tzv. skryté chyby (covert mistakes), kdy žák produkuje v souladu s normou, ale pouze 

náhodou.  

 
 

                                                 
116 Corder, S. P. (op. cit) 
117 Z důvodů zejména překladatelských je nutno zmínit, že to, co angličtiny navývá slovem "error" má blíže k 
francouzskému termínu "faute", tedy morálně konotovanému výrazu. "Mistake" pak odpovídá didakticky 
vhodnějšímu francouzskému pojmu "erreur". 
118 Edge (1989) in. Korčáková, (op. cit.) s. 53-54 
119 Bartman, Walton (1991) in Korčáková, (op. cit.) s. 53-54 
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4.5 Astolfiho typologie - chybování a vztah učivo-žák-učitel  

 

Astolfi120 nabízí komplexní typologii chyby a chybování, kterou lze zařadit do obecné 

didaktiky spíše než do didaktiky cizích jazyků. Navíc je nutno přiznat, že tento francouzský 

autor klade důraz na didaktiku matematiky a přírodních věd, vzhledem k jeho profesnímu 

zaměření. Přesto se pokusíme v této podkapitole vztáhnout jeho typologii na oblast didaktiky 

cizího jazyka a zároveň ukázat, že úvahy specializovaných didaktik nelze odtrhnout od 

didaktiky obecné či didaktiky jiných předmětů či vzdělávacích oblastí. 

 

 Astolfi je stoupencem chyby jako užitečného indikátoru procesu učení. Chybě tedy, 

stejně jako Corder, přiznává pozitivní a "produktivní" místo v procesu učení. 

 

 Astolfi identifikuje 8 základních typů chyb. Jde o chyby: 

 

- pramenící ze zadání a pokynů; 

- zapříčiněné zažitými strukturami "školního chování"; 

- svědčící o alternativním chápání problému ze strany žáka; 

- spojené se stádiem myšlenkových operací; 

- založené na zvolené strategii řešení problému; 

- vzniklé kognitivním přesycením; 

- vzniklé mezipředmětovým transferem a 

- ze zjednodušení složitosti obsahu.121 

  

 Následuje rozbor jednotlivých typů chyb dle Astolfiho a jejich aplikace na 

problematiku chyby a chybování ve výuce cizího jazyka. 

 

4.5.1  Chyby pramenící ze zadání a pokynů 

 

 Zadání a pokyny učitele vytvářejí situaci vzájemného vztahu "učitel-tvůrce z pozice 

experta" a "žák-vykonavatel úlohy", o němž se předpokládá, že má být schopen pokyn 

vykonat (odpovědět, dát informaci, spočítat atd.). V momentě, kdy slova - termíny, pojmy či 

pokyny nebo jejich kombinace - nejsou tak jasná, jak by si mohl učitel myslet, může se žák 

                                                 
120 Astolfi, J.-P. Erreur - un outil pour enseigner. 
121 ibid., s. 58-59 
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dopustit chyby. A nejde pouze o samotnou formu zadání, často žák nemusí identifikovat ani 

to, že má odpovídat na otázku, kterou učitel pokládá. Astolfi cituje častou reakci učitele: "Na 

to jsem se tě přece neptal(a)!"122  

 

 Navíc, některá slova mají v rámci předmětů jiný význam, často se měnící dle kontextu. 

Koncepty těchto úkolů se mohou měnit i v rámci prvního a dalšího cizího jazyka. Patří sem i 

práce s metajazykem, tedy s metalingvistickou kompetencí žáků, nebo s formulací vět, které 

nemusí vypadat jako otázka či obsahují otázek několik. 

 

 Nad rámec Astolfiho vymezení pak můžeme tuto kategorii vidět i v chybách ve 

vzájemné komunikaci mezi žáky, např. při párovém vyučování nebo práci ve skupině. Pokud 

žáci nemají v jasnosti a přehlednosti zadání vzor v učiteli nebo v učebních materiálech, těžko 

se sami od sebe naučí taková sdělení formulovat. I zde jsou kompetence existující či naopak 

chybějící v mateřském jazyce dle našeho názoru snadno vystopovatelné ve výuce jazyka 

cizího, ať již prvního, nebo dalšího. 

 

 4.5.2  Chyby zapříčiněné zažitými strukturami "školního chování" 

 

 Pojem školní chování definujeme spolu s Astolfim jako soubor očekávání a návyků, 

které si žák více či méně intuitivně osvojuje během školní docházky, tedy výuky v 

institucionalizované podobě běžné školy123. Astolfi uvádí, že každý žák (jako každý jiný 

člověk) je schopen zastávat několik sociálních rolí, z nichž právě ta "školní" je předmětem 

chyb tohoto typu u žáků. Roli žáka pak na druhé straně odpovídá "školní role - učitel". I on 

více či méně uvědoměle zastává - minimálně v očích žáka - předem dané a tudíž odhadnutelné 

pozice a funkce.   

 

 Část tohoto vztahu, který zajímá Astolfiho, se nazývá "didaktická smlouva" - některé 

sociologické studie mluví dokonce o "povolání žáka"124. Pokud se jedna ze stran odchýlí od 

těchto ustálených vztahů, nebo je např. v osobě jednoho učitele nebo žáka nedodržuje, může 

dojít k tomu, že druhá strana se dopustí chybné reakce. Podotkněme, že tato kategorie se 

netýká jen učiva a přístupu k němu, ale obecně celého chodu edukačního procesu. Astolfi volí 

                                                 
122 ibid., s.60 
123 ibid., s.65 
124 Perrenoud, P. Métier d'élève et sens du travail scolaire. 
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příklad z matematiky: pokud výsledek není celé a "hezké" číslo, není něco v pořádku, stejně 

tak každá slovní úloha má v očích řešitele "vždy nějaké řešení". My můžeme uvést např. 

pravidla, výjimky a výjimky z výjimek v cizím jazyce, které se vyskytují v jednom hojněji a 

ve druhém méně často. Žáci orientovaní na logiku školní práce mohou mít problémy s 

interiorizací těchto vlastností jazyka a nemusí být schopni obstát v momentech, kdy jasná 

pravidla nelze uvést nebo kdy aplikace předchozích pravidel vede k problému.125 Předchozí 

pomocný koncept se tedy v další fázi stává překážkou, a to jak edukační pro žáka, tak 

didaktickou pro učitele. 

 

 V oblasti cizího jazyka, respektive francouzštiny jako dalšího jazyka zmíníme např. a 

priori  pozitivní postoj k žákům, kteří mají dobrou známku z prvního cizího jazyka, ze strany 

učitele, přestože tato očekávání se nemusí potvrdit. Stejně tak rozšířený názor, že 

francouzštinu si vybírají "nadanější děti, protože jde o těžký jazyk"126, lze zařadit do oblasti 

problematiky školního chování. Dále např. demotivace žáků, kteří se cítí neúspěšní v prvním 

cizím jazyce a předem tedy od sebe očekávají tuto roli i v jazyce dalším. Prakticky se pak 

školní chování může projevit při snaze o zavedení jiných pravidel a organizace práce v dalším 

cizím jazyce, pokud jsou v rozporu se systémem práce v cizím jazyce prvním (např. 

organizace tzv. slovníčků).   

 

4.5.3  Chyby svědčící o alternativním chápání problému ze strany žáka 

 

 Astolfi se při vymezení tohoto typu opírá o práci GIORDANA a DE VECCHIHO127. 

Ti vychází z intuitivního poznatku, že žák nečeká na to, až se setká s výukou nějakého jevu, 

aby si o něm předem dělal soudy a sám si strukturoval poznání. Tyto konstrukty pak přirozeně 

interferují s procesem učení řízeným učitelem a mohou být zdrojem chyb. V oblasti jazyka 

(první jazyk-cizí jazyk/y) je pak tato interference zkoumána jako jev implicitní (kontrastivní 

analýzou) nebo explicitní (analýzou chyb). 

 

                                                 
125 Ve francouzštině můžeme zmínit např. pravidlo, které neumožňuje schodu podmětu s příčestím v případě 
složených časů s pomocným slovesem AVOIR. V momentě, kdy se postoupí ke shodě s přímým předmětem, 
která tuto shodu vyžaduje, nejsou někteří žáci schopni zorientovat se v souběhu nových pravidel se těmi dříve 
osvojenými.    
126 Častý argument učitelů i rodičů při orientaci žáků ve volbě mezi nabídkou dalších cizích jazyků na druhém 
stupni ZŠ. 
127 Giordan A., De Vecchi G., Les origines du savoir. 
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 Zmiňme pouze několik příkladů z praxe: alternativní koncepce při chápání časového 

systému ve francouzštině, vlastní strategie při snaze o zvládnutí vztahu mluvená-psaná forma 

francouzštiny (např. vlastní systém značení akcentů nad písmena, odpovídající spíše českému 

"čárkování a háčkování") nebo strategie překladu, implicitně kombinující významy v 

angličtině a případně dalších jazycích. 

 

 Nutno však upozornit na "logičnost" těchto kompetencí, které většinou vypovídají 

spíše o existujících intelektuálních schopnostech než o jejich nedostatku! 

 

4.5.4  Chyby spojené se stádiem myšlenkových operací 

 

 Rozdíl mezi stavem, kdy je žák schopen zapojit nutnou myšlenkovou operaci a kdy 

toho (ještě) schopen není, je však často malý. Jako příklad pro tuto problematiku uveďme 

problematiku čtení textu - na určitém stupni žák čte snáze text narativní než argumentační či 

explikativní. Období spadající pod druhý stupeň základní školy představuje zřejmě právě 

periodu rozvoje a konsolidace jazykových schopností, neboť věk nástupu na druhý stupeň 

základní školy představuje období, kdy dle tradiční Piagetovy klasifikace začíná plný vstup do 

stadia intelektuálního chování schopného logických operací.128 Pro výuku jazyka to znamená 

zejména schopnost metakognitivního uvažování (tedy schopnosti spojené s tázáním se o 

jazyce a jeho fungování, což je v úzkém vztahu k otázkám práce s chybou a reflexe vlastních 

či cizích chybných produkcí).  

 

 Piagetova klasifikace 11-14 let pak bohužel pro učitele nedává jistotu na homogenní 

intelektuální schopnosti třídy po dobu takřka celého druhého stupně základní školy. Tato 

teoretická postulace pak odpovídá naší empirické zkušenosti. Zejména v šestém a sedmém 

ročníku je ve třídě vždy několik žáků myslících "jako učitel" a jiní, kteří potřebují konkrétní 

např. mechanicky zaměřený styl výuky - což je samozřejmě dáno i individuálními učebními 

styly a strategiemi. O to více je tedy nutné, aby byl učitel vybaven různými strategiemi práce 

s chybou a mohl tak volit tu metakognitivní analýzu, jindy spíše např. imitační přístup apod. 

 

 

                                                 
128 Piagetova stádia intelektuálního vývoje jsou 1) sensoriálně-motorická, do dvou let věku, 2) egocentrická, 
animistická, do čtyř let, 3) intuititvní, do 7 roku, 4) komplexních konkrétních operací, do 11 roku, 5) vyvážené 
inteletuální období, schopnost abstraktních logických operací, do 14 let. (srovnej např. Fenclová, M. Fonetika 
francouzštiny jako lingvodidaktický problém.) 
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4.5.5  Chyby založené na zvolené strategii řešení problému 

 

 Žák se nemusí odchýlit od očekávání učitele pouze v momentě pochopení problému 

(viz kapitola 4.5.3), ale může při jeho řešení zvolit postup, který se odchyluje od učitelem 

předem očekávaného postupu. Nejde tedy o chybný výsledek, ale samotný proces řešení, 

který může být učitelem za chybný považován. Tento typ chyb má vztah k sociokognitivnímu 

aspektu učení se (tedy vzájemným vztahům a interakci, které pomáhají v procesu učení) a 

skýtá potenciál práce s metakognitivními strategiemi, které tyto chyby mohou reflektovat a 

rozvíjet práci s nimi.  

 

 V oblasti časování nepravidelných francouzských sloves se často setkáváme se 

strategiemi, které kompenzují právě nepravidelnost a tudíž složitost zapamatování tvarů 

těchto sloves. Žáci často časují slovesa sice nesprávně, ale vykazují při tom aplikaci logických 

pravidel129,130. Další strategie, např. v oblasti syntaxe, jsou vystopovatelné v transferu z 

angličtiny nebo mateřského jazyka, předpokládejme z češtiny.131  

 

4.5.6  Chyby vzniklé kognitivním přesycením132 

 

 Tato oblast chybování je spojena s pamětí, zejména s její krátkodobou - operativní - 

pracovní složkou. Pokud je počet úkolů v daném momentě vyšší, než její kapacita (Astolfi 

uvádí číslo 7±2)133 může dojít k chybě. Ve výuce cizího jazyka je takovou situací například 

diktát. Při něm se mimo znalosti písemné formy jazyka musí žák orientovat v kontextu 

výpovědi a suprasegmentálních fonetických projevech (intonace, melodie). Dalším příkladem 

může být porozumění autentickým materiálům (vztah formy a obsahu, zahlcení informacemi 

např. na internetové stránce). I nahrávky mluveného slova se šumy a ruchy prostředí mohou 

žáka přesytit. Ke kognitivnímu přesycení může dojít i při špatně formulovaných zadáních a 

pokynech (viz. 4.5.1). 

                                                 
129 Např. sloveso avoir: *j'ave, tu aves, il ave, nous avons, vous avez, ils avont. 
130 U žáka osmé třídy jsme se například setkali se systematickým zaměňováním koncovky "-ent" ve třetí osobě 
slovesa za "-enD". V diskuzi nad touto opakovanou chybou vyšlo najevo, že žák si pro zapamatování této 
koncovky zvolil mnemotechnickou pomůcku: jde o poslední koncovku, tedy "koncovku na konci" - anglicky 
END. 
131 Např. systematické umísťování přídavných jmen před podstatná. 
132 Kognitivní přesycení definuje CUQ (ed.) (Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et 
seconde.) jako "dysfunkci mentální aktivity v momentě, kdy je subjekt nucen zaměřit pozornost na problém 
přesahující jeho schopnosti v oblasti paměti nebo relevantních poznatků".  
133Astolfi, (op. cit.) s. 85 
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 Je otázkou, zda generace "počítačových" dětí, které jsou navyklé na tzv. multitasking, 

tedy práci na více úkolech najednou, budou ke kognitivnímu přesycení více odolné, resp. si s 

ním dokážou lépe poradit. Relevantní výzkum na toto téma jsme zatím neobjevili.  

 

4.5.7  Chyby vzniklé mezipředmětovým transferem 

  

 Astolfi zmiňuje, že v případě žákem detekované podobnosti mezi problémy ze dvou 

různých předmětů se žák může pokusit řešit oba stejnou či podobnou strategií. Do hry pak 

vstupuje jak povrchová podobnost (na první pohled), tak podobnost strukturální (hlubší 

pochopení). Důležitější je pro žáka zejména podobnost povrchová. Ta ovšem nemusí vždy 

odpovídat reálnému stavu věcí. Například francouzština i španělština zná konjunktiv 

(povrchová podobnost), ale oba jazyky s ním pracují jinak (strukturální odlišnost).134 

 

 Tyto úvahy nás přivádějí k otázkám, do jaké míry jsou jazyky jako předměty ve škole 

opravdu rozdílnými předměty a do jaké míry je jejich chápání jen výsledkem školní 

strukturace a organizace poznávání. Jinými slovy - do jaké míry zde hraje svou roli výše 

zmíněné školní chování? Chápou žáci češtinu, angličtinu a např. francouzštinu jako tři různé 

věci? Přenáší si mezi těmito předměty (ale i dalšími) kompetence, pokud ano, tak vědomě či 

nevědomě? Jak s případným transferem kompetencí zapříčiňujícím chyby pracují učitelé? 

Jsou mezipředmětové vztahy spíše katalyzátorem chyb, nebo mohou napomoci jejich 

odstraňování napříč vzdělávacími oblastmi?  

 

4.5.8  Chyby ze zjednodušení složitosti obsahu 

 

 Poslední typ je do jisté míry souhrnem předchozích, respektive se na tomto typu chyb 

mohou předchozí typy podílet. Chyby zde pramení z aplikace příliš obecných pravidel na 

konkrétní problémy a rozpor mezi nutností "školního" přístupu k realitě (nutná simplifikace) a 

komplexností reality samé. Jako příklad můžeme uvést snahu pracovat s nedidaktizovaným 

materiálem (tzv. autentické materiály), odrážejícím bohatost a jistou nezjednodušitelnost 

jazyka. I školní gramatická pravidla jsou zjednodušením. Astolfi se zde dotýká i našich 

                                                 
134 Stejně tak oblast souslednosti časů v angličtině a francouzštině. 
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předchozích úvah o normě jako zjednodušeném obrazu zajišťujícím "didaktizovatelnost" 

jazyka. 

 

*** 

 

 Pokud se na Astolfiho typologii podíváme souhrnně, lze ji vyjádřit na pomyslném 

relačním trojúhelníku jako vztah mezi žákem (psychologické problémy), učitelem (didaktické 

problémy) a učením-poznáváním (epistemické problémy). Na osu žák-učitel řadí Astolfi typy 

2 (zažitá pravidla školního chování") a 6 (přílišná míra požadovaných operací v jeden 

moment), na osu žák-učení/poznávání chyby spadající pod typ 3 (alternativní přístupy žáků k 

chápání problému), 4 (dostupný stupeň mentálního vývoje)  a 5 (rozpor mezi očekávaným a 

zvoleným řešením) a do oblasti vztahu učitel-učení/poznávání pak typy 1 (formulace pokynů 

a zadání), 7 (vztah vyučovaných předmětů - transfer) a 8 (vnitřní složitost obsahu 

zjednodušená didaktickou snahou učitele). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 2: Astolfiho typologie chyb a její vztahy k didaktickému trojúhelníku učitel-žák-učivo.
135

  

                                                 
135 Astolfi, (op. cit.) s.98 
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 V porovnání s opozicí kompetence-performance v chybování se zdá, že Astolfi tento 

úhel ohledu opouští a věnuje se nejen žákovi, ale celé soustavě vyučovacích komponent, které 

se vzájemně ovlivňují. Přesto můžeme vidět, že pro Astolfiho jsou chyby zajímavé pouze 

potud, pokud se týkají žákových "nedostatečných" kompetencí (nedostatečných ve smyslu 

nedosahujících úrovně, která by reagovala bezchybně na požadavky systému). Stejně tak jej 

ale zajímají kompetence učitele a i jisté "kompetenční" vlastnosti systému učení (v 

institucionalizované formě). 

 

 

4.6  Přehled dalších typologií chyby chybování se zřetelem k výuce cizího 

 jazyka 

 
Je zřejmé, že typologie chyb nemůže být vyčerpávající, neboť se mění s každým dalším 

paradigmatem v didaktice a tedy i didaktice cizích jazyků. Přesto jsme se snažili ukázat, že 

základní dělení na performační a kompetenční chyby je užitečné zachovat, neboť ho lze 

objevit i v typologiích, které s ním explicitně nepracují. Na druhou stranu se zdá nutné 

nepokoušet se na otázku chyby a chybování aplikovat jednu shrnující teorii, jak se o to 

pokoušela kontrastivní analýza v sedmdesátých letech minulého století. 

 

 Abychom ukázali, že mnozí autoři v popisu typů chyb a chybování prostupují pracemi 

jiných autorů, odcitujeme ještě dvě další typologie germanofonních autorů. Obě se týkají chyb 

obecně, zejména u rodilých mluvčích a uvádí je KORČÁKOVÁ 136: 

  

Kuhs (1987) rozlišuje: 

- chyby, které vznikají z důvodů problémů s osvojením a diferenciací hlásek; 

- chyby, které vznikají z nedostatečného zvládnutí písmen a jejich kombinací; 

- chyby, které vznikají nadměrným zevšeobecňováním137; 

- chyby, které vznikají z důvodů odlišné deklinace; 

- chyby, které vznikají z důvodů užití odlišných pojmů nebo struktur v nesprávném 

významu; 

- chyby z důvodu německé ortografie; 

                                                 
136 Korčáková, (op. cit.) s.54-55 
137 srovnej Astolfiho typologii 4.5.8 
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- chyby z důvodu chybné nebo chybějící interpunkce. 

 

Zajímavé na této klasifikaci je zejména její inspirace (chyby gramatické, lexikální, grafické) 

výčty 70. let (srovnej schéma BELC, viz kapitola 4.3) doplněná o psychologický náhled 

(chyby ze zevšeobecňování) nebo fonetickou otázku. Zejména kvůli "fonetické" kategorii je 

nutno upozornit na to, že analýzy chyb v post-behavioristickém období 70. let pracoval 

zejména (a někdy i výhradně) s texty, nikoli zvukovou podobou jazyka.  

 

Druhou klasifikaci nabízí Knapp-Potthoff  (1987): 

- chyby, které byly udělány z přesvědčení (žák si je chybnou produkcí jist); 

- chyby, které udělány nebyly (žák nakonec náhodně zvolil správnou možnost); 

- chyby, které ostatní nezpozorovali ("skryté chyby"); 

- chyby, které mohly být udělány (ale žák se předem - před produkcí - opravil); 

- chyby, které si žák sám opraví; 

- chyby, které žák vnímá a registruje; 

- chyby, které byly udělány úmyslně; 

- chyby, kterým se stěží dá předejít (vzniklé interferencemi, časté chyby); 

- chyby, které nebyly nutné (kvůli "špatné" práci učitele); 

- chyby, které by již neměly existovat (neboť byla tematika dostatečně procvičena). 

 

 Akcent na praxi ve vyučování je u této typologie značný. Výhodou je i to, že typologie 

si uvědomuje důležitost nejen toho, co se ve třídě odehrálo, ale i toho, co se odehrát mělo, ale 

nedošlo k tomu (procvičení struktur apod.).   

 
*** 

 
 Kapitolu věnovanou typologiím bychom rádi uzavřeli zcela originální typologií 

chybování - minimálně ve své terminologické formě. Nalezneme ji v práci FIARDA A 

AURIACA L'erreur à l'école - Petite didactique de l'erreur scolaire (Chyba ve škole - malá 

didaktika školní chyby)138. 

 

 Autoři dělí chyby pomocí sloves časovaných v první osobě (personalizace žáka) na: 

 

                                                 
138 Fiard, J., Auriac, E. L'erreur à l'école - Petite didactique de l'erreur scolaire. 
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- Jsem; 

- Mohu; 

- Chci; 

- Jdu do toho; 

- Dělám; 

- Řídím svou práci; 

- Udělal/a jsem.139 

 

 První typ chyb "Jsem" jsou zapříčiněné charakteristikami žáka a mohou mít 

ontogenetický (vývojový - žák ještě nemá dostatečně vyvinuté schopnosti, např. logické 

operace. Srovnej Astolfi 4.5.4) nebo psychlogicky-osobnostní původ (snášení stresových 

situací, sebedůvěra atd.).  

 

 Druhý a třetí typ chyb spolu souvisí. Chyby z přílišného chtění ("Chci") mohou zavést 

žáka do oblasti, kde ještě nedostačuje kompetenčně (znalosti a dovednosti) nebo vývojově. 

Žák by měl dospět do stádia, kdy chce to, co může a nikoli mohl vše, co chce. Chyby v oblasti 

"Mohu" pak lze vztáhnout právě k již jmenovaným kompetencím, o kterých je žák 

přesvědčen, že jich již nabyl (což tuto oblast odlišuje od typu "jsem", nezávislé na tom, co si 

žák myslí). 

 

 Chyby typu "Jdu do toho" je pak nutno odlišit od jiných vzhledem k vědomému 

přístupu žáka, který na sebe bere riziko neúspěchu, přesto se však riskování nebojí. Vzniklé 

chyby pak dle Fiarda a Auriaca musí mít svůj vlastní status140. 

 

 Chyby typu "Dělám" pak spadají pod oblast performančních chyb. Dle autorů mohou 

být způsobeny neznalostmi, kognitivním přesycením nebo naopak "nenasycením", špatnou 

identifikací problému či aplikací jiného pravidla, které se může zdát v situaci vhodné, je však 

nepoužitelné, dále pak přehnaného či nedostatečného zevšeobecnění. 

 

 Chyby typu "Řídím svou práci" zahrnují chyby z nepozornosti, způsobenou objektivně 

(příliš dlouhý test) či subjektivně (nedávám pozor). 

 

                                                 
139 Ve francouzském originále: Je suis; Je peux; Je veux; Je m´engage; Je fais; Je régule; J´ai fait 
140 Fiard, J., Auriac, E. (op. cit.) s. 196 
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 Konečně pak chyby nazvané "Udělal/a jsem" jsou výsledkem nedostatečné reflexe 

práce po jejím vykonání (nepřečetl jsem si po sobě text, neumím to), ale i kompetencí v 

metakognitivních strategiích a potažmo i práci s chybou. 

  

*** 

 

Jako zásadní moment typologie chyb se nám v souhrnu zdá aktuální odklon od typologizace 

konkrétních příkladů chyb (neboť se ukázala jejich značná prostupnost z jedné kategorie do 

druhé) k obecnějším popisům typologií založených na příčinách a konsekvencích chybování, 

které je následně možné porovnat s jednotlivými subjekty didaktického vztahu učitel-žák-

učivo/poznávání. Přesto se snažíme ukázat, že zejména uvědomění si rozdílu mezi 

kompetencemi a performancemi žáka může učitele dovést na správnou, nebo lépe řečeno 

přínosnou cestu snahy o porozumění chybám vlastním, svých žáků i systému, ve kterém 

vykonává svou práci. 

 

 Závěrem zmiňme, že problémem typologie není pouze rozlišení na jednotlivé skupiny 

- typy chyb. Zásadní je též další krok, tedy jak s rozčleněním naložit. Praktický návod, který 

lze zároveň uvést jako další možnou typologii chyb, uvádí DE VECCHI a CARMONA-

MAGNALDI 141: 

 

Schematicky řečeno se potýkáme se třemi typy obtíží: 
 

− chyby v detailu: žáci nemají žádné vážné problémy. Chyby se dají rychle opravit, buď 
přímo nebo pomocí hledání v jiném tématu. 

 
− problémy, které se (prozatím) zdají moc složité nebo u kterých se nechceme moc 

zastavovat. Jde o aspekty, kterým jsme se rozhodli nevěnovat hlavní pozornost, 
zejména z časových důvodů. Přesto se jim můžeme rychle věnovat, zejména pokud se 
na ně žáci sami ptají. Je si ale nutno uvědomit, že vzhledem k cíli, tedy konstrukci 
reálných znalostí žáků, to není dostatečně přínosná snaha. 

 
− chyby, které se nám zdají ve vztahu k nějaké důležitou koncepci nebo důležitému 

pojmu. Těm budeme dávat přednost. 
  

 Toto členění nám ukazuje, že otázka typů chyb není pouze horizontální, tedy plošně 

členící chybné výskyty do jednotlivých skupin. Typologizace se zároveň nevyhne 

vertikálnímu pojetí, které pracuje s pojmy jako "důležitější" či "přínosná". Jinými slovy tento 

pohled na chyby nutně obsahuje hodnocení některých chyb jako "pozitivnějších", než jiných, 
                                                 
141 De Vecchi G., Carmona-Magnaldi N. Faire construire des savoirs. s. 55 
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čímž se však vracíme k problematice hodnocení chyb a jejich souzení na "dobré" a "špatné" a 

jejich vztahu k normě. I proto se nám zdá zásadní, aby učitel před takovýmto soudem dokázal 

chybu pochopit a zhodnotit v co největší šíři. To bez široké palety možných pochopení a 

náhledů na chybu dle našeho názoru nelze. 

 

 A ještě jedno upřesnění: spolu s COIANIZ si uvědomujeme, že:  

 

"analýzu chyb nelze redukovat na seznam chyb, jakýsi katalog, který by zamaskoval 
vnitřní vztahy mezi jednotlivými kategoriemi. 142"  

 

 Přesto jsme toho názoru, že v kombinaci s pochopení pojmu chyby se pomocí znalosti 

jednotlivých možných typů chyb stává učitel kompetentnějším ve vztahu k edukačnímu 

procesu, který řídí a jehož je součástí. Stejně jako chyby jeho žáků i jeho samotného. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
142 Coianiz, A. La Faute dans l´enseignement du FLE. s.87, in. Travaux de didactique du français langue 
étrangère 3. 
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5 Styly a strategie učení - k problematice psychologických 

 otázek spojených s chybou a chybováním 

 

Poslední kapitola teoretické části je zároveň kapitolou přechodovou mezi teoretickými 

otázkami vážícími se k chybě a chybování a praktickým zkoumáním této problematiky. Téma, 

které propojuje psychologii/psycholingvistiku (zejména kognitivní, jak upřesňuje CYR143) a 

otázku chybování, nelze jistě vyčerpat kapitolou věnujícím se učebním stylům a strategiím - 

do hry vstupují i další konstanty, jako motivace, osobnost žáka apod. O těchto determinantech 

však hovoří KORČÁKOVÁ v citované literatuře. Naopak s tematizací vztahu strategií a stylů 

učení a oblasti výuky cizích jazyků jsme se při teoretickém výzkumu detailněji nesetkali, 

přestože jak jsme ukázali v předchozích částech této práce, téma je pro oblast chybování v 

mnoha ohledech zajímavé. Další autory, kteří se tomuto tématu věnují, uvádíme v průběhu 

této kapitoly k doplnění hlavního zdroje - práce LOJOVÉ, VLČKOVÉ.144 

 

 Francouzská didaktická literatura je na toto téma též vcelku skoupá, zejména v oblasti 

výuky jazyků. CUQ a GRUCA145 se tématu věnují jen okrajově a téma strategií spojují spíše 

se strategiemi komunikativními než učebními. Ani TAGLIANTE146 se strategiím nevěnuje 

systematicky, přestože jde o autorku, jejíž texty otázky autonomie či auto-evaluace žáků 

zmiňují systematicky. K doplnění či polemice s LOJOVOU a VLČKOVOU nám tedy 

poslouží CYR147, který se učebním strategiím a stylům věnuje ve frankofonním okruhu 

nejdetailněji. 

 

 Než přistoupíme k nastínění vztahu mezi otázkou chyby a chybování a učebních stylů 

a strategií, poznamenejme, že druhým momentem, který tuto část naší práce staví do pozice 

přechodové pasáže mezi teoretickou a prakticko-výzkumnou částí, je samotný přístup k 

analýze těchto strategií a stylů. Stejně jako v druhé části práce se budeme ptát, zda a kde v 

popisech stylů a strategií učení odkazují autoři na problematiku chybování (obecně či 

vztaženou k jazykové oblasti) a jakou motivaci tedy mají ti, kteří se strategiemi a styly učení 

zabývají, k tomu, aby uvažování o chybě a chybování zahrnuli do svého přístupu k tématu. 

                                                 
143 Cyr, P. Les stratégies d´apprentissage. s. 103 - 115 
144 Lojová G., Vlčková K., Styly a strategie učení ve výuce cizích jazyků. 
145 Cuq, J.-P., Gruca, I. Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. 
146 Tagliante, C., La classe de langue. s.33-35 
147 Cyr, P. (op. cit.) 



 70 

Budeme si též všímat míry explicitnosti v pasážích věnovaných popisu strategií a stylů, tedy 

přímého zmiňování slova "chyba" či termínům k němu odkazujících. 

 

 LOJOVÁ, VLČKOVÁ přikládají otázce stylů a strategií učení centrální místo v 

procesu učení obecně (jde např. i o jednu ze základních kompetencí RVP) i specificky pro 

oblast učení se cizím jazykům. Styly učení148 vymezují Keefovou definicí jako:  

 
"charakteristické kognitivní, afektivní a fyziologické chování, které slouží jako 
relativně stabilní indikátor toho, jak člověk při učení vnímá, do jakých interakcí s 
učebním prostředím vstupuje a jak reaguje na toto prostředí. Styl učení je 
konzistentní způsob fungování, v němž se projevují východiskové příčiny 
chování.149" 

 

 Strategie učení jsou pak naučené a vytvořené projevy chování, konkrétní postupy a 

metody, jak člověk přistupuje k učební úloze.150 

 

 CYR nabízí pro strategie definici podobnou151, avšak zastavuje se nad slovníkovou 

definicí slova strategie, která odkazuje k vojenství. Dále konstatuje152, že i přes jistou 

terminologickou rozvolněnost u definic slova strategie a styl učení, jsou tyto termíny obecně 

etablovány a současná didaktika jazyků s nimi pracuje.  

 

 Vztaženo k tématu chyby a chybování se styl učení týká toho, jak se učící subjekt 

chová v situaci, která je v přímém (žák chyboval nebo si myslí/uvědomuje, že bude chybovat) 

nebo nepřímém vztahu k chybě (učitel nebo učební materiál ho staví např. do situace, kdy se 

lze dopustit chyby). Strategie je pak více či méně vědomá reakce na tuto situaci, např. zda 

chybu použije ke zlepšení svého budoucího výkonu, zda ji analyzuje, jak vyřeší její opravu 

apod. 

 

 Otázka chyby a chybování je však v problematice strategií a stylů obsažena i 

implicitně. CYR ujasňuje, že na počátku snah o vymezení strategií a stylů učení byl koncept 

dobrého a špatného či slabého žáka153. Autoři jako STERN či RUBIN154 se v sedmdesátých 

                                                 
148 Odborná literatura používá i označení kognitivní styly, styly učení (se), poznávací styly, typy studentů nebo 
individuální učební styly (Lojová G., Vlčková K., (op. cit.) str. 19)  
149 Dle ELLIS, in Lojová G., Vlčková K., (op. cit.) str. 22 
150 ibid., str.32 
151 Cyr, P. (op.cit.) s. 4 
152 ibid., s. 5 
153 ibid., s. 10 
154 ibid., s. 15 a 20 
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letech ptali, co odlišuje takové dva žáky a zda není rozdíl v jejich výkonu zapříčiněn jejich 

chováním při učení se, tedy užíváním strategií, či obecnějšími vlastnostmi (neboli stylem 

učení).155 Rozlišení na dobrého a špatného žáka se však dělo na základě chyb, kterých se tito 

dopouštěli v testech. Přestože to CYR nikde explicitně neuvádí, můžeme se domnívat, že 

chyba i v tomto případě sehrála roli rozhodujícího faktoru, aniž by byla nějak reflektována či 

zkoumána. Navíc i samotná volba slov "dobrý" a "špatný" konotuje vymezení chybování jako 

selhání, které je ve vztahu k nutnosti zlepšení. Chyba je tedy brána jako moment, který je 

nutno napravit.156 

 

 A jako poslední uveďme, že otázka chyby a chybování je přímo citována jak 

STERNEM, tak RUBINEM při vymezování vlastností dobrého žáka (a zrcadlově jako 

nedostatek i u žáka špatného). U STERNA jde o zmínku o žákovi, který se umí opravit a 

nemá strach z chyb, u RUBINA pak o jedinci, který se nebojí "směšnosti" při chybě a z chyb 

se dokáže poučit.157 

 

5.1 Styly učení a chyba 

 

Z možných popisů stylů učení je LOJOVOU a VLČKOVOU jako první uváděno dělení stylů 

dle percepčních preferencí.158 Jde o 1)vizuální styl učení, 2)auditivní styl učení a 

3)kinestetický styl učení. Dále se budeme věnovat chybě a chybování ve vztahu k závislosti či 

nezávislosti na poli, impulzivnosti žáků či jejich schopnosti reflexe, toleranci 

nejednoznačnosti, dominanci mozkových hemisfér a struktuře vrozených předpokladů. 

 

 Zajímavé je však zjištění, že CYR se stylům učení věnuje jen okrajově a za daleko 

důležitější označuje oblast strategií učení. Dále předesílá159: 

 

"Pokud si položíme otázku, zda existuje vztah mezi stylem učení či kognitivním stylem 
a volbou strategií, kterou žák s tím či oním stylem činí, pak bychom byli v pokušení 
takový vztah postulovat. Avšak až do této doby160 neexistuje žádný výzkum, který by 
se této otázce věnoval" 

 
                                                 
155 ibid., s. 15-29 
156 Vzhledem k době výzkumů Sterna a Rubina (1975) je to logické, neboť první práce zajímající se o chybu jako 
o moment využitelný k učení přichází až později, jak uvádíme v předchozích kapitolách.  
157 Obě citace in. Cyr., P. (op. cit.) s.19 a 21.  
158 Lojová G., Vlčková K., (op. cit.) s. 46-55 
159 Cyr. P., (op. cit.) s. 85 
160 Rok vydání publikace je 1998. 
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 Podívejme se přesto blíže na učební styly. Ve vztahu k chybě a chybování  a 

percepčních stylů učení jsou tedy českými autorkami pro každý ze tří stylů (vizuální, auditivní 

a kinestetický) implicitně i explicitně zmiňovány následující popisy žáků: 

 

Vizuální typ: 

- obtížněji pochopí ústní instrukce a pamatuje si je méně, než psané před sluchovým 

vnímáním 

- snáz se učí formální stránky jazyka (pravopis) 

 

Auditivní typ: 

- pochopí a pamatuje si ústní instrukce snáze než psané, proto je pro takového žáka potřebné 

slyšet vysvětlování učitele i v případě, že učivo není náročné a je srozumitelně napsané v 

učebnici 

- hluk a jiné sluchové podněty je při učení rozptylují 

- relativně snadno si osvojí výslovnost a ostatní foneticko-fonologické charakteristiky 

 

Kinestický typ: 

- nejefektivnější je pro ně zážitkové učení, učení doprovázené vlastní praktickou činností, 

manipulací a experimentováním 

- učení spojují s kreslením smysluplných obrázků, schémat a diagramů popřípadě bizarních 

obrazců a čmáráním 

- v důsledku potřeby pohybové aktivity při učení jsou takový žáci často nesprávně považováni 

za nedisciplinované a neposlušné.    

 

 Ve vybraných charakteristikách zmíněných stylů učení si můžeme všimnout vazby na 

chybu a chybování. Pokud bude učitel například preferovat pouze ústní či písemná zadání, 

ztíží tím učení žákům z dominujícím odlišným stylem učení. Tato situace pak může mít za 

následek zvýšený výskyt chyb, ačkoli se zde opíráme o empirickou a logickou analýzu 

problému a není nám znám žádný výzkum, který by toto tvrzení dokazoval. Stejně tak žák 

výrazně kinesteticky orientovaný bude v "tradiční" hodině rušit ostatní a pokud učitel 

zahrnuje do evaluace např. i úpravu sešitů nebo odevzdávaných testů, muže považovat žákovy 

"čmáranice" za provokace a  chybu následně sankcionovat. 
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 Otázkou též zůstává, zda může učitel preferencí některých aktivit vážících se k 

jednomu ze stylů učení a postupně se snižující tolerancí chyb tím způsobených podpořit 

rozvoj dovedností ve stylu, který žákovi není přirozený. Jinými slovy, zda lze u jednotlivých 

typů žáků s vyhraněnými styly učení podpořit i rozvoj stylů jiných, např. u velmi vizuálně 

orientovaného žáka pomocí tréninku porozumění verbální instrukcím rozvinout i styl 

auditivní. LOJOVÁ a VLČKOVÁ však upozorňují na relativní stálost (viz definice) stylů 

učení (na rozdíl od strategií) a tudíž by takový postup znamenal spíše frustraci žáka a neměl 

by pozitivní vliv na chybování při učení se. Na místě je tedy dle našeho názoru spíše 

rozmanitost postupů a snaha o zapojení větší škály didaktických postupů tak, aby učitel 

vyhověl v co největší míře všem třem typům žáků, čímž by mělo dojít k zmenšení počtů 

situací, při kterých dochází k chybování zapříčiněnému touto problematikou. 

  

 Další možné dělení učebních stylů souvisí s tzv. polem a (ne)závislostí žáka na něm.161 

Učící se subjekt tak může být více či méně závislý na poli. Polem se rozumí celek, situace, ve 

které se žáci nachází. Může jít o úkol, který má vyřešit, text, který má analyzovat nebo 

komunikační situaci, ve které se má domluvit apod. Žák závislý na poli vnímá učební úlohu 

jako nedělený celek, je pro něj obtížné vnímat jednotlivé části, ze kterých se úkol skládá. 

Naopak žák na poli nezávislý snadněji postřehne jednotlivé části a detaily, má však problémy 

s pochopením celku, zobecněním, nadhledem apod. Na rozdíl od vizuálního, auditivního a 

kinestetického stylu učení u závislosti na poli LOJOVÁ a VLČKOVÁ uvádějí, že žáci mohou 

vzhledem k různým proměnným (věk, typ situace, prostředí, gender apod.) inklinovat někdy k 

té a jindy k oné charakteristice a tím pádem lze závislost na poli ovlivňovat i volbou 

didaktických postupů. Toto tvrzení je však stále nedostatečně potvrzeno výzkumem a je tudíž 

spekulativní.162 

 

 V souvislosti s chybou a chybováním autorky uvádí u žáků nezávislých na poli tyto 

vlastnosti163: 

 

"- věnují přílišnou pozornost i nepodstatným detailům a uniká jim tak hlavní 

myšlenka nebo podstata problému 

- neporadí si s neznámým slovíčkem či jevem 

                                                 
161 Lojová G., Vlčková K., (op. cit.) s. 55-72 
162 ibid., s. 62 
163 ibid., s. 65 
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- těžko si poradí s nejednoznačným gramatickým jevem či lexikální jednotkou, jejíž 

význam lze odvodit z kontextu 

- těžkosti jim činí parafrázování či opsání významu neznámého slovíčka 

- mají problémy s vytvářením souvislého a smysluplného celku 

- dopouští se minima pravopisných, gramatických či lexikálních chyb, avšak mají 

problémy s obsahovou strukturou, nedokončenými myšlenkami apod. 

- mají méně společenských bariér při komunikaci, když nedbají na to, co si o nich 

myslí ostatní, nebojí se případných chyb, riskovat 

 - úspěšnější jsou v testech s výběrem více možností, doplňovacích a transformačních 

cvičeních, diktátech." 

 

 U žáků na poli závislých si pak všímáme těchto charakteristik164: 

 

"- činí jim problémy extrahovat určitý materiál z kontextu, postřehnout komponenty 

celku a detaily (podstatné i nepodstatné) 

- jejich porozumění a chápání bývá povrchní 

- mají tendenci podceňovat lingvistická pravidla, přesnost a správnost v komunikaci 

- jsou náchylnější k upevnění nesprávných forem a návyků 

- přesto dosahují vyšší úrovně komunikativních kompetencí 

- v diktátech mají množství pravopisných chyb "z nepozornosti" (uvozovky 

LOJOVÁ a VLČKOVÁ, pozn. autora) 

- při vyprávění se nezamýšlí nad správným slovíčkem a gramatickým tvarem, neboť 

za podstatné považují "nějak se vyjádřit". (uvozovky LOJOVÁ a VLČKOVÁ, pozn. 

autora)" 

 

 Z těchto stručných charakteristik je vidět, že žák se silnější nezávislostí na poli bude 

zřejmě úspěšnější (ve smyslu chybování) v hodinách zaměřených na výuku např. jazykových 

struktur formou oddělených pravidel, při aplikaci gramatických pravidel a nácviku pomocí 

drilových cvičení. Naopak žák na poli závislý uspěje při komunikačních cvičeních a 

aktivitách spojených s produktivními kompetencemi. To je však podmíněno, jak jsme již 

několikrát zmínili, zejména vnímáním toho, co je a není chyba na straně učitele případně 

evaluátora.  

 

 Ani jeden ze stylů tedy nelze vůči tomu druhému při studiu jazyků označit za 

"úspěšnější" a oba, jak je vidět, produkují sobě vlastní škálu "typických" problémů nebo chyb. 

Stejně tak je nutno připomenout, že oba uvedené typy jsou hraničními případy a většina žáků 

                                                 
164 ibid., s. 67 a dál 
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se pohybuje na kontinuu mezi těmito dvěma extrémy, jak správně zmiňují i LOJOVÁ a 

VLČKOVÁ.165 Je tedy zejména na učiteli, aby zmíněné charakteristiky nejen znal (nejlépe si 

jejich rozpoznávání osvojil již během pregraduálního studia a následně rozvíjel při dalším 

vzdělávání), ale vztáhnul k vlastní reflexi toho, co považuje za chybu a jak se toto jeho 

vnímání vztahuje např. k otázce evaluace, přípravy hodin atd.166 

 

 Třetím možným pohledem na žáky v souvislosti se styly učení je dělení na žáky 

impulzivní a reflexivní.167, 168 

 

Impulzivní  žáci vykazují v oblasti chybování tyto vlastnosti: 

 

"- bývají rychlí, ale nepřesní 

- na otázky reagují jako první a doufají, že správně odpoví 

- pokud tomu tak není, získají alespoň zpětnou vazbu, která jim pomůže přiblížit se 

ke správnému řešení 

- tipují, postupují stylem pokus-omyl 

- dělají mnoho chyb, což nepovažují za závažné, spíš jako usměrnění pro další 

okamžitou reakci 

- píší rychleji, ale s větším počtem chyb 

- jejich znalosti gramatického systému jsou povrchní, nepřikládají mu důležitost - to 

vede k vytváření a fixování nesprávných forem a návyků a po určitém čase k úplné 

stagnaci znalosti jazyka." 

 

Pro reflexivní žáky je charakteristické: 

 

"- odpověď promýšlí a očekává u ní, že bude vyčerpávající a správná 

- dopouští se méně chyb 

- každý omyl považuje za selhání, které je frustruje a snižuje jejich výkonnost 

- psaný projev je strukturovanější, zabere žákovi více času, ale obsahuje méně chyb 

- mívají pevnější a propojenější znalosti gramatického systému, než impulzivní žáci." 

 

 LOJOVÁ a VLČKOVÁ poznamenávají, že současní učitelé jazyků formovaní v 

paradigmatu komunikativně orientovaného vyučování mají vzhledem k tomu, že dynamika 

                                                 
165 ibid., s. 55 
166 To ostatně platí obecně i pro další charakteristiky spojené s chybou a chybováním, kterým se věnujeme v této 
práci.  
167 Lojová G., Vlčková K., (op. cit.) s. 72-76 
168 Cyr, P., (op. cit.), s. 86 
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hodin cizího jazyka je obecně hodnoceno jako klad, tendenci preferovat a pozitivněji hodnotit 

zejména žáky s převládající impulzivní charakteristikou, u kterých pak přehlíží opakující se 

chyby. To má za následek posílení povrchní znalosti jazyka a podceňování lingvistické 

správnosti. Naopak u reflexivních žáků, kteří se nezapojují tak rychle, může dojít díky strachu 

z chyb k nedostatečnému procvičení struktur v hodině. Učitelé je pak vnímají jako pasivní, 

hůře je hodnotí, čímž zase snižují sebevědomí reflexivních žáků a tím klesá jak jejich výkon, 

tak motivace.169 Proto by se učitel měl při hodnocení žáků opírat jak o mluvený, tak o psaný 

projev žáků - zejména v případě reflexivních žáků je pro učitele tato kompetence pro evaluaci 

žáka zásadní. CYR pak opět upozorňuje na "destruktivní" vliv strachu z chyb u reflexivního 

typu žáka170. 

 

 Všimněme si též, že polarita reflexivní-impulzivní žák je v logickém vztahu k 

předchozí dvojici závislost-nezávislost na poli. Např. žák impulzivní bude spíše na poli 

závislý, půjde mu o celek, celkový dojem, nikoli o pochopení všech detailů a jejich propojení. 

Naopak reflexivní jedinci se snaží o ovládnutí jednotlivých detailů a komponent jazyka, tyto 

znalosti ale nedokáží tak snadno propojit v celek - mají tedy tendenci k nezávislosti na poli. 

 

 Čtvrtou charakteristikou stylů učení je vztah žáků k nejednoznačnostem v jazyce, 

respektive míra jejich tolerance.171 Vystihuje to, jak žáci dokáží vnímat a vyrovnávat se se 

situacemi a informacemi, které jsou v protikladu k jejich systému přesvědčení a poznatků. 

 

 Žáci s nízkou mírou tolerance k nejednoznačnosti nejsou schopni snadno přijmout 

systém jazyka v jeho komplexnosti, nevyhovují jim situace, kdy není přesně jasná odpověď, 

mají rádi jasně strukturované hodiny, otázky, na které je jen jedna odpověď, pravidla, která 

neznají výjimek. Naopak žáci s velkou mírou tolerance k nejednoznačnosti mohou přijímat 

jakékoli informace, aniž by je ověřovali, integrovat protiřečící se jevy bez hlubší reflexe nebo 

podceňovat lingvistickou správnost sdělení. V otázce chybování, které se LOJOVÁ a 

VLČKOVÁ v této části explicitně nevěnují, můžeme předpokládat, že žáci s nízkou tolerancí 

k nejednoznačnostem se budou chyb spíše bát a budou se snažit se jim vyhýbat, naopak žáci s 

                                                 
169 Lojová G., Vlčková K., (op. cit.) s. 74 
170 Cyr, P., (op. cit.) s. 86 
171 Lojová G., Vlčková K., (op. cit.) s. 76-80  
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vysokou mírou tolerance nebudou na chyby brát ohled a nepřijdou jim zajímavé. Podobně 

uvažuje i CYR172. 

 

 Ideálem, který je podložen i výzkumem173, jsou žáci s mírně zvýšenou mírou 

tolerance, která jim umožňuje neodmítat zcela komplexní systém jazyka, který je ve své 

podstatě nejednoznačný174, na druhou stranu si k nim ale zachovávají kritický přístup a jsou 

schopni tyto nejednoznačností využít ke zlepšení jazykových dovedností. 

 

 Předposlední charakteristikou je vliv hemisfér na učení se cizích jazyků. Jde o oblast, 

jejíž vědecké zkoumání je stále značně diskutováno a výsledky nejednoznačné175, avšak i zde 

si lze všimnout některých poznatků s přímým vztahem k chybě a chybování. Jedinci s 

dominancí levé hemisféry upřednostňují systematickou, strukturovanou, organizovanou 

výuku, vysvětlení pravidel, definice, direktivní a jednoznačné usměrňování. Příliš se zaměřují 

na správnost promluvy, často na úkor plynulosti. Písemný projev je bez pravopisných či 

interpunkčních chyb, ale ne vždy ucelený. Žáci s dominancí pravé hemisféry mají 

rozvinutější vizuální a imaginativní schopnosti, kreativitu. Mají rádi hru, opírají se o intuici a 

jazykový cit. Důležitější je pro ně celek a až pak části. Při čtení se mohou mýlit, neboť 

nepostřehnou následnost písmen. Text takového žáka je koherentní, ale může obsahovat větší 

množství chyb. Ústní projev je plynulejší, ale podceňuje jazykovou správnost. Často mění 

témata, rozptylují se, přeskakují z úlohy na úlohu. 

 

 Opět si můžeme všimnout, že uvedené charakteristiky se blíží těm, které jsme uvedli 

pro míru tolerance nejednoznačností, závislosti na poli, impulzivnost/reflexivnost žáků. Pro 

přehlednost uvádíme následující tabulku, která shrnuje citované společné charakteristiky stylů 

učení dle různých úhlů pohledu, jak je uvádí LOJOVÁ a VLČKOVÁ: 

 

 

 

 

                                                 
172 Cyr, P. (op. cit.) s. 85-86 
173 Lojová G., Vlčková K., (op. cit.) s. 79 
174 Zde máme na mysli nejen různé výjimky z pravidel, které jsou typické nejen pro francouzštinu (viz. Lojová, 
Vlčková, (op. cit.) s. 80), ale i nejednoznačnosti interferenčního a tranferového typu, předsudky žáků vůči 
jazykům, které se mohou ukázat jako mylné apod.  
175 Lojová G., Vlčková K., (op. cit.) s. 80 
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převládající charakteristiky 

jedince/ projev oblasti učení 

závislost na poli 

impulzivní 

dominance pravé hemisféry 

paměťový typ
176

 

nezávislost na poli 

reflexivní 

dominance levé hemisféry 

analytický typ
177

 

zaměření na celek + - 

zaměření na detail - + 

úspěch v komunikativně 

orientovaných aktivitách 
+ - 

úspěch v "gramaticky" 

orientovaných aktivitách 
- + 

povrchnost + - 

hloubavost - + 

vyšší míra tolerance 

nejednoznačnosti 
+ - 

nižší míra tolerance 

nejednoznačnosti 
- + 

podceňování chyby + - 

strach z chyby - + 

tabulka 3 - Přehled společných charakteristik stylů učení ve vztahu k chybě a chybování  
(+ znamená, že daný typ tuto vlastnost vykazuje, - znamená, že daný typ žáka tuto vlastnost nevykazuje) 

 

Poslední charakteristika se pak opírá o struktury vrozených předpokladů a o teorii 

inteligencí. 

 

 LOJOVÁ a VLČKOVÁ uvádí dělení Skehana178 na typy analytické (soustředí se na 

formu, správnost používání jazyka považuje za podstatnou) a paměťové (podceňuje 

gramatická pravidla, neboť nadřazuje plynulost správnosti). Dále se věnují Gardnerově179 

teorii rozmanitých inteligencí180. Vzhledem k pojetí inteligencí Gardnerem jako navzájem 

komplementárních součástí inteligence každého žáka lze obecně nepřekvapivě konstatovat, že 

žák bude chybovat zejména v jevu či situaci, které jsou ve vztahu k inteligenci, kterou nemá 

dostatečně rozvinutou. Jako nejdůležitější pro učení se jazyků byla uváděna inteligence 

                                                 
176 viz níže 
177 viz níže 
178 ibid., s. 85 
179 Lojová G., Vlčková K., (op. cit.), s. 86 
180 Nejčastěji je uváděno sedm inteligencí, respektive složek inteligence: verbálně-lingvistická, matematicko-
logická, vizuálně-prostorová, kinestetická, hudební, interpersonální a introspektivní. (např. Vanthier, H. 
L´enseignement aux enfants en classe de langue) 
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verbálně-lingvistická, současná didaktika cizích jazyků181 se však snaží zapojit do edukačního 

procesu co nejvíce těchto složek a minimalizovat tak riziko přílišné preference některých typů 

žáků na úkor jiných. Pokud se obecné charakteristiky Gardnerových inteligencí pokusíme 

vztáhnout k otázce chybování, pak nás mohou zajímat níže zmíněné projevy vyšší míry 

rozvoje jednotlivých inteligencí: 

 

 verbálně-lingvistická inteligence: žáci s posíleným podílem této složky inteligence 

zvládají čtení, psaní, mluvení i memorování. Míra chybování v cizím jazyce by u nich měla 

být nižší a v jeho studiu by měli být úspěšnější - to však platí jen pro kompetence jazykové, u 

dalších kompetencí (sociální, pracovní atd.) tomu tak být nemusí. 

 

 matematicko-logická inteligence: žáci pozitivně přijímají lingvistická pravidla a 

gramatiku. Rádi analyzují a zdůvodňují, odhalují vztahy, porovnávají jevy. Tyto postupy se 

nám zdají v přímém vztahu s analýzou chyb a metakognitivními dovednostmi reflexe chyby a 

práce s ní. 

 

 vizuálně-prostorová inteligence: žáci využívají vizuální materiál (schémata, grafy 

atd.), dobře porozumí psanému materiálu (vztah s abstrakcí symbolů, tedy i se čtením). Tyto 

postupy lze využít při vysvětlování a systematizaci pravidel, vizualizaci vztahů v jazyce, které 

odkrývají možné transfery a interference. 

 

 kinestetická inteligence: žáci se učí pomocí pohybu, aktivity, manipulace s předměty, 

dramatizace. Tato složka inteligence se podílí i na rozvoji fonetických a fonologických 

dovedností, které jsou nejčastěji zmiňovaným úskalím českých žáků při učení se 

francouzštině. 

 

 hudební inteligence: pozitivní vliv hudebních a rytmických aktivit na učení se cizího 

jazyka byl již dokázán182. Mimo pozitivního vlivu na foneticko-fonologický systém žáků 

může zaměření se na hudební inteligenci přinést do výuky i relaxační moment prostředí "bez 

chyb" či herní prvky. Během herních aktivit se žáci mohou nechat strhnout aktivitou a 

překonat tak některé z charakteristik jejich stylu učení, např. přílišnou reflexivitu nebo 

nezávislost na poli. 

                                                 
181 např. Vanthier, H. (op. cit.) 
182 např. Vanthier, H. (op. cit.) ; Fenclová, M. Fonetika francouzštiny jako lingvodidaktický problém aj. 
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 interpersonální inteligence: tato inteligence je důležitá při párovém či skupinovém 

opravování, ale i navozování atmosféry ve třídě, kde chybování není záminkou k posměchu či 

zesměšnění, ale ke společné práci na jeho odstraňování či reflexi. 

 

 introspektivní inteligence: důležitost autoevaluace a pochopení vlastních nedostatků 

(chyb) včetně možností jejich nápravy je jednou ze základních složek kompetence k učení, 

tedy učení se učit.  

 

 Poznamenejme, že uvedené poznámky k jednotlivým složkám inteligence jsou naše 

hypotézy abstrahované z popisu jednotlivých inteligencí tak, jak je uvádí Gardner a LOJOVÁ, 

VLČKOVÁ. Experimentální ověření těchto závěrů nám není známé. 

 

 Dříve, než se budeme věnovat otázce strategií učení, bychom ještě chtěli upozornit na 

následující zjištění: testy183, které se používají k diagnostice stylů učení, s pojmem "chyba" 

vůbec nepracují, otázky spojené s chybováním mezi testovými otázkami nenalezneme. Na 

druhou stranu jsme však viděli, že otázka chybování může být jednou z rozhodujících 

charakteristik, pomocí kterých žáky zařazujeme do té které kategorie či určujeme, jaká je u 

nich dominantní. Cílem této práce není tento rozpor dále zkoumat, přesto se nám zdá 

opomenutí chyby a chybování v diagnostických testech hodno další pozornosti.  

 

5.2 Strategie učení a chyba 

 

Strategie učení jsme definovali v souladu s LOJOVOU a VLČKOVOU jako naučené a 

vytvořené projevy chování, konkrétní postupy a metody, jak žák přistupuje k učební úloze, k 

edukačnímu kontextu. V této podkapitole se budeme snažit ukázat, zda lze mezi těmito 

postupy nalézt i takové, které by byly v explicitním či implicitním vztahu k otázce chybování. 

Vzhledem k tomu, že strategie lze na rozdíl od stylů snadněji a dlouhodobě rozvíjet a 

zdokonalovat, přijde nám otázka strategií pro učitele jako toho, kdo řídí edukační proces, 

klíčová. 

                                                 
183 Analyzovali jsme všechny testy, které v oblasti diagnostiky uvádějí Lojová G., Vlčková K. (op. cit.) s. 39. Jde 
o testy Perceptual Learning Style Preference Questionnaire (PLSQP), Style Analysis Survey (SAS), Ehrmann-
Leaver Learning Style Questionnaire (ELLSQ), Learning Channel Preference Checklist (LCPC) a Learning 
Style Inventory (LSI). Testy jsou dostupné na webových stránkách uvedených v bibliografii. 
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 CYR upozorňuje, že cesta k zkoumání oblasti strategií vedla přes sérii otázek, které si 

začala didaktika cizích jazyků klást od sedmdesátých let 20. století. Šlo zejména o otázky:  

 

"Jaké jsou žákovy vlastnosti?  
Jaké obtíže má žák při učení se jazykům?  
Jaké proměnné vstupují do procesu učení a jaká je jejich relativní váha?  
Jak by se žák mohl stát v procesu učení více autonomním?184" 

 

 Minimálně druhá otázka je pak v přímém vztahu k chybě a chybování, přestože stále 

implicitně. 

 

 Dále zmiňme, že na rozdíl od předchozího zjištění  pojem chyba a chybování není 

součástí diagnostických nástrojů na zjišťování a analýzu učebních stylů, v LOJOVOU a 

VLČKOVOU citovaném185 (a adaptovaném) Inventáři strategií učení se cizímu jazyku 186 

nalezneme explicitní zmínku o chybě a vztahu žáka k ní. Můžeme se tedy o tento inventář 

opřít při úvahách o vztahu chyby a strategií učení. 

 

 Inventář zmiňuje chybu a chybování v následujících položkách dotazníku: 

 

 31. 187 I notice my English mistakes and use that information to help me do better,  

 40. I encourage myself to speak English even when I am afraid of making a mistake 

 

 a ve vztahu k chybě je evidentně i položka  

 

 46. I ask English speakers to correct me when I talk.188  

 

                                                 
184 Cyr, P. (op. cit.) s. 6-7 
185 Lojová G., Vlčková K. (op. cit.) s. 155 
186 Vlčková, 2010 in Lojová G., Vlčková K. (op. cit.). Jde o přeložený a adaptovaný inventář, který publikovala 
Oxfordová (1989) pod zkratkou SILL (Strategy Inventory for Language Learning). Inventář obsahuje 64 položek 
a je rozdělen do 6 částí pod písmeny A-F. Jednotlivé části se věnují následujícím strategiím: A Remembering 
more effectively, B Using all your mental processes, C Compensating for missing knowledge, D Organizing and 
evaluating your learning, E Managing your emotions, F Learning with others. Námi zjištěné výskyty slova 
"chyba-mistake" se nachází v částech D (výrok 31.), E (40.) a F (46.). Dále můžeme za synonymum slova 
mistake spekulativně považovat výraz missing knowledge ve vymezení části C, ale to by dle nás bylo příliš 
zavádějící, neboť kompenzační strategie, jak uvidíme níže, mohou sloužit právě k tomu, aby k chybě nedošlo - 
stejně tak ale jejich zapojení může na chybu upozornit.  
187 číslo uvádí pořadové číslo v inventáři Vl čkové. Lojová G., Vlčková K. (op. cit.) s. 156 
188 vše Oxford (1989) ; překlady jsou uvedeny níže u analýzy adaptovaného inventáže Vlčkové (výroky 11, 13 a 
14) 
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 Vzhledem k celkovému počtu položek v inventáři (64) si však můžeme položit otázku, 

jak významná tato strategie vzhledem k ostatním je. Odpověď na ni se může zdát snadnější po 

té, co porovnáme inventář Oxfordové se zkrácenou verzí, kterou cituje VLČKOVÁ 189. Ta má 

položek pouze 15 a nalezneme mezi nimi všechny tři výše zmíněné strategie, které v českém 

překladu VLČKOVÉ zní: 

 

 11. Všímám si chyb v cizím jazyce, které dělám, a snažím se z nich poučit. 

 13. Dodávám si odvahu používat cizí jazyk, i když ho neumím perfektně a mohu něco 

 říci, napsat nebo rozumět špatně. 

 14. Žádám jiné, aby mě opravovali, když mluvím nebo píši daným jazykem. 

 

 Jde pouze o naši domněnku, ale pokud autorka při výběru strategií zvolila do užšího 

seznamu všechny tři zmíněné strategie, které jsme identifikovali jako ty, které mají přímý 

vztahu k otázce chyby a chybování, pak jde o strategie centrální a pro analýzu žákových 

strategií důležitější, než ostatní strategie nezmíněné Vlčkovou a Lojovou. Otázka chyby a 

chybování by tak byla pro oblast strategií důležitým faktorem, neboť strategie s chybou 

spojené byly autorkami upřednostněny před ostatními tématy. To považujeme za známku 

důležitosti. 

 

 Pokud tuto trojici výroků-strategií porovnáme s klasifikací strategií, jak ji uvádí 

OXFORDOVÁ a adaptuje VLČKOVÁ 190, dospějeme k následujícím zjištěním. Autorky 

uvádějí šest obecných typů strategií podle funkce v procesu zpracování. Tři z nich jsou přímé 

(strategie paměťové, kognitivní a kompenzační) a tři nepřímé191 (metakognitivní, afektivní a 

sociální). Paměťové strategie žákovi umožňují zapamatování a vybavení informací, pomocí 

kognitivních strategií žák zpracovává a transformuje jazyk, jazyk analyzuje, kompenzační 

strategie umožňují používání jazyka i přes jeho omezenou znalost či deficit některé z 

kompetencí, metakognitivní strategie mají vztah k žákovým dovednostem v oblasti kontroly 

svého učení, plánování, koordinace procesu učení či evaluace, afektivní strategie jsou spojeny 

s emoční či hodnotovou stránkou při učení a konečně strategie sociální se týkají jazyka jako 

prostředku komunikace v sociálním prostředí, interakci s lidmi atd.192    

                                                 
189 Lojová G., Vlčková K. (op. cit.) s. 155-156 
190 Lojová G., Vlčková K. (op. cit.) s. 173-174, dále pak Vlčková K., Přikrylová, J. Strategie učení se cizímu 
jazyku. Dotazník pro žáky. s. 21 
191 Jde právě o tyto nepřímé strategie, u kterých můžeme najít pojem "chyba-mistake" v inventáři Oxfordové. 
192 Detainěji i s rozepsáním jednotlivých příkladů in Lojová G., Vlčková K. (op. cit.) s. 171-172. 
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 V bodě 11. výše uvedeného dotazníku tak můžeme identifikovat kognitivní strategii 

zaměřenou na analyzování a logické usuzování (...poučit se) a strategii metakognitivní 

(Všímám si...) spojenou se zaměřením učení. Bod 13. skrývá strategii patřící do oblasti 

sebepovzbuzování a snižování úzkosti (dodávám si odvahu), tedy strategií afektivních. Ve 

výroku pod číslem 14. je ukryta strategie afektivní - dotazování a spolupráce (Žádám jiné...). 

 

 Mezi výčtem strategií Oxfordové však nalezneme i další body, které lze vztáhnout k 

otázce chybování. Nejnázorněji je lze vidět v oblasti strategií kompenzačních: 

 

strategie kompenzační: přechod do mateřského (nebo jiného) jazyka ; obdržení pomoci ; 

vyhýbání se komunikaci zcela nebo částečně ; přizpůsobení si sdělení nebo přiblížení se mu 

 

 Dále však i u strategií metakognitivních, afektivních či sociálních: 

 

strategie afektivní: sebepovzbuzování, rozumné přijímání rizika 

strategie metakognitivní: sebepoznávání, kontrola, sebehodnocení 

strategie sociální: požádání o vysvětlení nebo verifikaci, požádání o opravování, spolupráce s 

vrstevníky 

 

 Mimo výše zmíněný inventář strategií SILL v kontextu výuky jazyků v České 

republice aplikovaly autorky VLČKOVÁ a PŘIKRYLOVÁ i druhý nástroj na zjišťování a 

inventarizaci strategií, vlastní adaptaci Young Learners´ Language Strategy Use Survey autorů 

A. D. Cohena a R.L. Oxfordové (2002)193, kterou nazvaly Strategie učení se cizímu jazyku. 

Dotazník existuje ve verzi pro žáky i učitele, základní i střední školy. Se slovem "chyba" se 

setkáme explicitně ve dvou položkách dotazníku, ale pouze ve variantě určené 

středoškolským studentům (položka 54. v dotazníku pro studenty "Žádám o opravování chyb, 

které při mluvení dělám." a komplementárně stejná položky v dotazníku určení učitelům 

"Doporučuji žákům, aby žádali o opravování svých chyb při mluvení."). Otázka chybování je 

však implicitně zmíněna i v dotazníku pro žáky a učitele základní školy, který nás vzhledem k 

zaměření práce zajímá více. 

 

                                                 
193 Lojová G., Vlčková K. (op. cit.) s. 30 
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 Autorky zmiňují strategie, které dle našeho úsudku mají vztah k chybě a chybování, v 

částech věnovaných strategiím při produktivních kompetencích, tedy při mluvení a psaní194. 

Jde o tyto věty, ke kterým se mají žáci či učitelé vyjádřit ve smyslu, zda danou strategii 

používají či nikoli: 

 

Mluvení:195 

Co dělám, když mluvím s jinými lidmi: 

29. Požádám osobu, se kterou mluvím, aby mě při mluvení opravovala. 

Co dělám, když si nemůžu vzpomenout na slovíčko nebo výraz, který chci říct: 

30. Požádám někoho o pomoc.  

31. Zkusím to říct jinak.  

 

 Je diskutabilní, do jaké míry lze vztáhnout tyto věty k otázce chyby a chybování, na 

druhou stranu jde o strategie kompenzační či sociální, které mají vztah k situaci, kdy se žák 

může chyby dopustit nebo z ní má obavy, které jej mohou omezovat v produkci. Jako daleko 

explicitnější pak vnímáme vztah vět k otázce chybování v části věnované psaní: 

 

Psaní:196 

Co dělám, abych psal/a lépe: 

56. Požádám někoho, aby mi opravil, co jsem napsal/a. 

57. Přepíši, co jsem napsal/a, abych to vylepšil/a. 

58. Používám kontrolu pravopisu nebo gramatiky na počítači. 

Co dělám, když si nemůžu vzpomenout na slovíčko, které chci napsat: 

59. Požádám někoho, aby mi poradil. 

60. Zkusím to napsat jinak. 

 

 Zde lze identifikovat mimo opětovný důraz na strategie sociální a kompenzační i 

strategii kognitivní (Zkusím to napsat jinak. ; Přepíši, co jsem napsala, abych to vylepšil/a) či 

metakognitivní (Používám kontrolu pravopisu na počítači197). 

                                                 
194 Tím mimochodem pokračují v tendencích, které jsme odhalili v kapitole věnující se základní literatuře k 
tématu: chyby přitahují pozornost vědců pouze tam, kde je mohou zkoumat a jasně popisovat - tedy v 
produktivních kompetencích. V kompetencích receptivních se s tématem chybování setkáváme mnohem méně 
často. 
195 Lojová G., Vlčková K. (op. cit.) s. 32 
196 ibid., s. 33 
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 I přes absenci výrazu chyba či omyl v dotazníku lze uzavřít, že strategie k chybování 

se vážící se v něm vyskytují a jsou tedy u žáků zjišťovány. Je však otázkou, proč pouze u 

strategií zaměřených na produktivní dovednosti.  

 

 Pokud se podíváme na seznam strategií, které uvádí CYR, pak dospějeme k závěru, že 

i on vidí otázku chyby a chybování jako součást problematiky zejména sociálních (Cyr 

upřednostňuje termín socio-afektivní strategie), ale i performačních strategií.198 CYR se 

věnuje chybě zejména přes fenomén "nepohody" při učení se jazykům a zvládání stresu z 

možnosti chybovat považuje za jednu z klíčových strategií.199 Zásluhu na odstranění tohoto 

strachu pak má i učitel, dle CYRA by mělo jít dokonce o jednu z klíčových dovedností 

pedagoga. Z jeho strany se má jednat o vědomou snahu o relativizaci chyb či o jejich využití v 

procesu učení, přestože by učitel měl mít stále na paměti, že chyby je nutno v konečném 

důsledku odstraňovat.200 

 

 Závěrem uveďme některé formulace z CYROVA výčtu strategií, které se explicitně 

váží k chybě a chybování.  Jde o sedmou část z výčtu strategií201, které mají dopomoci k 

lepšímu učení se francouzskému jazyku: 

 

"Strategie 7 - nebojte se chyb! 
 
Chybovat je přirozené, Chyby vám však mohou být užitečné a můžete je využít ke 
zlepšení. 
 
Návrhy:  

− Nečekejte, až budete umět vše říci bez chyby, abyste promluvili. Nečekejte, 
až budete všemu rozumět, abyste začali číst. Riskujte! Vstupte do kontaktu 
s jazykem! 

− Zkuste sami rozlišovat mezi chybou, která je pozitivní a chybou, která není. 
− Zkuste pochopit důvody vašich chyb. Ujistěte se, že rozumíte opravě ze 

strany vašeho učitele. 
− Naučte se chápat relativní důležitost vašich chyb. 

                                                                                                                                                         
197 Samozřejmě pouze za předpokladu, pokud se žák nad nabízenými opravami zamýšlí a zvažuje, zda jsou 
vhodné. Při automatickém "bezmyšlenkovitém" opravování jde o strategii spíše kompenzační...). Autorky 
dotazníku navíc tento náš pohled nesdílejí a větu 58 řadí mezi strategie kognitivní (Vlčková K., Přikrylová, J. 
(op. cit.) s. 16) 
198 Cyr, P. (op. cit) s. 25 aj. 
199 ibid., s. 57 a 101 
200 ibid., s. 117 
201 Ostatní strategie zmiňované Cyrem jsou: Vemte učení do vlastních rukou ; Uspořádejte si učení ; Buďte 
tvořivý ; Sami si zařiďte příležitosti k užívání jazyka ; Naučte se žít v nejasnosti ; Používejte techniky pro 
zlepšení paměti ; Používejte znalosti jiných jazyků ; Používejte kontext ; Naučte se inteligentně odhadovat ; 
Naučte se několik frází či výrazů automaticky ; Naučte se některé rutinní a běžné výrazy a formulace ; Naučte se 
používat různé jazykové registry. 
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− Zkuste si ujasnit, které chyby nejvíce vadí těm, se kterými 
komunikujete."202 

 

*** 

 

 Cílem této kapitoly bylo ukázat, v jaké míře se strategie učení vztahují k oblasti chyby 

a chybování ve výuce cizího jazyka. Vzhledem k uvedeným teoretickým poznatkům můžeme 

uzavřít, že tento vztah je jasně doložitelný a učitel či žák, který se zaměří na oblast chyby a 

chybování, se tématu strategií nemůže vyhnout. Závěrem poznamenejme, že případná snaha o 

rozvíjení těchto strategií (spojených nejen s chybováním) tak, jak jsme naznačili v úvodu této 

podkapitoly, není nutně doporučeníhodnou a dle LOJOVÉ a VLČKOVÉ ani průkazně 

pozitivní aktivitou. Autorky citují výzkum MANDLA a FRIEDRICHA (1992), z něhož 

vyplývá, že: 

 

"podpora či výuka strategií může mít někdy žádné, či dokonce negativní (učení brzdící) 

důsledky, například při přeučování dosud používaných strategií.203" 

 

 Jako příklad je uvedeno přílišné lpění na používání metakognitivních strategií ze 

strany učitele, které může mít negativní dopad na přepečlivělé žáky (např. monitorování a 

analýza chyb)204. Tím se vracíme k problematice vztahu strategií a stylů učení. Volba strategií 

tedy musí následovat až po ujasnění stylů učení žáků, což platí i o stylech. 

 

 A konečně: pokud existuje vztah mezi strategiemi a styly a otázkou chyby a 

chybování, pak zejména pro oblast strategií má tento vztah velký význam. Strategie jsou totiž 

jako druhy chování ovlivnitelné a naučitelné. Stejně tak by tedy byly naučitelné a ovlivnitelné 

různé přístupy k chybě a chybování, a to jak na straně učitele, tak žáka. 

 

  Uvědomujeme si, že výše uvedenou analýzou chyb a chybování v oblasti zkoumání 

strategií a stylů učení jsme odbočili mimo hlavní rámec cílů této práce. Chtěli jsme mimo 

hlavní cíl ukázat, že jde o téma zajímavé ve vztahu k úvahám o chybě a chybování, avšak i to, 

že poznatky o chybě a chybování mohou být a často i jsou "schovány" v úvahách o jiných 

tématech z oblasti didaktiky či obecné pedagogiky. Opět tím narážíme na fakt, že chyba často 

slouží k úvahám a závěrům vědců, avšak jako taková není cílem bádání. V druhé části této 
                                                 
202 Cyr., P. (op. cit.) s. 164 
203 Lojová G., Vlčková K. (op. cit.) s. 181 
204 ibid. 
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práce se pokusíme ukázat, jaké je místo chyby v edukačním procesu na základní škole, 

přesněji řečeno při výuce druhého cizího jazyka. Budeme si klást stejnou otázku: je zde 

problematika chyby skryta před pozorností učitelů? Jsou učitelé či žáci explicitně vyzýváni ke 

konfrontaci s chybou? Pokud ano, jak, kde a proč k tomu dochází?  
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6 Výzkumná část 

 

Předchozí části práce měly za cíl ukázat, že problematika chyby a chybování se dotýká 

širokého spektra otázek. V poslední, výzkumné části práce se budeme věnovat faktorům, které 

mohou mít na pojetí chyby a chybování v pedagogickém procesu přímý vliv. Tyto faktory 

budeme souhrnně nazývat "motivačními činiteli". Definujme je jako vlivy, které mohou 

pozornost aktérů posunout směrem k problematice chyby a chybování, neboli vytvořit situace, 

jež "nutí" aktéry k pojmu chyba zaujmout stanovisko.205 Z důvodů cílů této práce chápeme 

jako aktéry zejména učitele, přesněji pak učitele cizího (francouzského) jazyka na základní 

škole. Důvodem je nezastupitelná role učitele jako toho, kdo organizuje reálný proces 

vyučování ve škole, kdo působí jako rozhodující prvek při "převodu" teoretického substrátu 

edukačního procesu do reálné práce ve třídách, tedy didaktické transformaci. 

 

 Pro potřeby naší analýzy jsme se rozhodli rozdělit tyto motivační činitele pro učitele v 

oblasti chyby a chybování na činitele vnější a vnitřní. 

 

 Mezi vnější motivační činitele řadíme celkový rámec organizace školy a vyučování, 

který je v práci zastoupen zejména oficiálními dokumenty, které ovlivňují podobu vyučování 

jazyků na české škole, tedy Rámcový vzdělávací program ve verzích z roku 2007 a 2013, dále 

pak Společný evropský referenční rámec pro jazyky z roku 2000. Zároveň se ptáme, zda jsou 

obsahy těchto dokumentů v oblasti chyby a chybování implementovány do školních 

vzdělávacích plánů a dalších dokumentů (ŠVP), které se podílí na řízení pedagogického 

procesu ve škole (vzhledem k úzké vazbě mezi hodnocením a chybováním jsme se zajímali i 

o klasifikační řády vybraných škol). Pozornost věnujeme i koncepčnímu dokumentu známém 

pod zkratkou Bílá kniha206 z roku 2001 a Evropskému jazykovému portfoliu207 ve verzi pro 

české žáky a žákyně ve věku 11-15 let. 

 

 Mezistupněm mezi vnitřními a vnějšími motivačními činiteli pro učitele a jeho práci s 

žáky pak představují učebnice, jejichž analýzou chceme dokázat či vyvrátit přímou vazbu 

mezi výukou jazyka ve třídě a otázkou chybování. Tuto vazbu budeme hledat v metodických 

                                                 
205 Nejde o motivaci ve smyslu pedagogického vymezení tohoto pojmu, tedy o motivování žáků k výkonu apod. 
206 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Narodní program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá 
kniha). Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání – nakladatelství Tauris, 2001. 
 
207 Evropské jazykové portfolio. Praha: Fortuna, 2001. 
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příručkách určených pro učitele francouzského jazyka, neboť předpokládáme, že tyto "guides 

pédagogiques" obsahují nejen popis všech aktivit v učebnicích (a tedy zmiňují i případné 

explicitní postupy v aktivitách spojených s otázkou chyby a chybování), ale vyjadřují se i 

obecněji ke koncepci výuky a jejím hlavním zásadám. Tento duch učebnice je pro nás při 

analýze též důležitý, neboť ukazuje, jaké místo přiznávají autoři učebnic problematice chyby 

a chybování a jak na ni uživatele učebnice - učitele a žáka - chtějí upozornit.  

 

 Vnitřními motivacemi pak myslíme zejména reprezentace učitelů a žáků - tedy 

účastníků pedagogického procesu - v otázce chyby a chybování. Analýza těchto vnitřních 

postojů k tématu chyby je dle nás stejně důležitá, jako obecný rámec, ke kterému vyzývají 

pedagogické dokumenty, metodické publikace či didaktická literatura. 

 

6.1 Oficiální dokumenty a pojem "chyba" 

 

6.1.1 Analyzované dokumenty 

 

Analyzujeme dva základní dokumenty, které jsou nadřazeny jakékoli formě školního kurikula 

- Rámcový vzdělávací program pro ZŠ208 z roku 2007 (dále RVP 2007) a jeho revidovanou 

verzi z roku 2013209 (dále RVP 2013), dále pak Společný evropský referenční rámec pro 

jazyky (dále SERRJ), který je RVP v oblasti jazyka nadřazen210. 

 

 Postoj k chybě a chybování hledáme i v koncepčním dokumentu, které MŠMT vydalo 

na začátku 21. století a pro který se vžil název Bílá kniha. Vzhledem k časové i koncepční 

návaznosti výše zmiňovaných textů začneme právě analýzou tohoto dokumentu.  

 

 Posledním dokumentem, který je možno vidět na pomezí mezi oficiálním 

dokumentem a jistou formou učebnice, respektive evaluačního nástroje, je Evropské jazykové 

                                                 
208 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007). Praha: VÚP, 
2007. 

209 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT, 2013.  
210 To znamená, že otázky spojené s vyučováním cizího jazyka by neměly být vzájemně v rozporu. Jistý 
nesoulad mezi oběma dokumenty byl dokonce jedním z podnětů revize RVP 2007 a vypracování nové verze 
RVP 2013. 
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portfolio, které existuje v české jazykové a metodologické211 mutaci pro námi sledovanou 

skupinu žáků ve věku 11-15 let. 

 

 Uvědomujeme si, že zmíněné dokumenty mohou být sice dokumenty základními a 

organizujícími, pro školní praxi se však mohou ukázat jako ne prvotně určující. Proto jsem se 

rozhodli mezi analyzované dokumenty zařadit i Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích 

programů v základním vzdělávání212, který vznikl ve snaze sblížit teoretické výzvy RVP a 

školní praxi. Tento dokument předkládá závazné informace RVP učiteli tak, aby je mohl 

snáze vtělit do dokumentu organizujícím pedagogický proces v každé škole - tedy do školních 

vzdělávacích plánů (dále ŠVP). Představuje tak dle našeho názoru text, který působí příměji 

na reprezentace učitelů v oblasti vzdělávání a jeho koncepce. 

 

 Školním vzdělávacím plánům spolu s klasifikačními řády je věnována poslední část 

zabývající se oficiálními dokumenty. ŠVP a klasifikační řády byly vybrány ze škol, které se 

zúčastnily celonárodního testovaní organizovaného Českou školní inspekcí v roce 2012 a 

které si během tohoto testování zvolily i francouzský jazyk. Těch bylo v celé republice 22 a 

nám se podařilo z volně dostupných zdrojů získat k analýze 8 kompletních ŠVP včetně 

klasifikačních řádů a 5 klasifikačních řádů dalších škol - celkem tedy 13 z 22 škol.  

 

6.1.2 Metodologie analýzy 

 

Analýza je zaměřena zejména na výskyt pojmů spojených s chybou a chybováním ve 

zmíněných dokumentech. Snažíme se nejprve kvantitativně a následně kvalitativně ukázat, 

jaké místo má pojem "chyba" v oficiálních dokumentech, jak jej dokumenty začleňují do 

svého pojetí pedagogického procesu, zda je chybě a chybování věnována samostatná kapitola 

a v jakém logickém vztahu jsou tyto případné zmínky ke zbytku textu.   

 

 Zajímáme se nejprve o textovou evidenci (počet výskytů) pojmu "chyba" a slov od ní 

odvozených (chybovat, chybný apod.), následně pak slov, která mají s pojmem chyba 

logickou vazbu (např. problém, obtíž apod.). 

 

                                                 
211 Upozornění na metodologickou adaptaci portfolia je na místě, neboť obsah tohoto dokumentu není pro 
všechny evropské země stejný. My se níže pokusíme porovnat přístup k chybě a chybování portfolia českého a 
toho, které mají k dizpozici francouzští žáci odpovídajícího věku.  
212 Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání, Praha: VUP, 2005. 
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 Z této analýzy vyvozujeme závěry ohledně důležitosti otázky chyby a chybování pro 

zmíněné dokumenty a tedy i pro jejich uživatele, kteří by se měli těmito dokumenty řídit, v 

našem případě zejména učiteli cizího jazyka - francouzštiny. 

 

6.1.3 Bílá kniha - Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 

 

Bílá kniha je dokument, který si kladl za cíl vymezit hlavní problémy školství a vzdělávání v 

České republice na přelomu 20. a 21. století a poukázat na to, jak by se měl tento systém v 

následujících letech proměnit. Na jeho myšlenky a závěry navazují pozdější reformy včetně 

RVP. Proto jsme přesvědčeni, že je zajímavé začít naši analýzu pohledem na pojetí chyby a 

chybování tak, jak je vidí právě tento text. 

 

 Bílá kniha se k chybování vyjadřuje na třech místech v textu, ve všech případech v 

části věnované základnímu školství.213 

 

 První dvě nalezneme ve stati věnující se prvnímu stupni ZŠ: 

 
"Základem nové kvality 1. stupně základního vzdělávání je tedy co nejkomplexnější 
poznání individuálních potřeb a možností každého žáka a jejich respektování jak při 
společném vzdělávání, tak v životě školy. Žáci by neměli být formováni podle 
unifikovaného modelu. Každý z nich má nárok na individuální tempo, možnost 
chybování a nalézání (tučně autor), hodnocení podle individuální změny v učení i 
socializaci, na prostor pro individuální projev a názor, pro vzájemnou komunikaci, 
uspokojování fyziologických potřeb, potřeb bezpečí, jistoty, citu, sounáležitosti, 
sebedůvěry a seberealizace. Smyslem tohoto trendu je také snížení nepřiměřeného 
počtu odkladů zahájení povinné školní docházky, které jsou výrazem obav rodičů z 
obtíží dítěte ve škole, i nepříznivých dopadů počátečních neúspěchů na vztah ke 
škole, učitelům a k dalšímu učení.214" 

 
 a dále: 
 

"Dosud převažující snahy o výkonnost a rychlý postup v učení, založené na 
ustáleném modelu vyučovací hodiny, na předávání hotových poznatků, na vynucené 
kázni, na vzájemné soutěži a úspěchu na úkor druhých, na dominantním postavení 
učitele, na neustálém vedení a přílišném ochraňování žáků musí být nahrazeny 
větším důrazem na činnostní učení (včetně rehabilitace hry a hravých činností), na 
kombinování aktivit uvnitř a vně budovy školy s důrazem na činnosti v přírodním 
prostředí, které žákovi umožňují získat zážitky a zkušenosti, jež nemohou být 
předány jinou cestou, na variabilitu vyučovacích metod, při nichž žáci hledají, ptají 
se, projevují vlastní názory, chybují, tvoří, objevují a nalézají (tučně autor), na 
komunikaci a spolupráci mezi žáky i mezi žáky a učitelem, na konkrétní dílčí úkoly, 

                                                 
213 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Narodní program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá 
kniha). s. 47-49 
214 ibid., s. 47 
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odpovídající možnostem žáků, na pomoc a podporu při řešení problémů i na celkové 
pozitivní ladění hodnotících soudů.215" 

 
 
 Vidíme, že autoři v těchto citacích jasně deklarují neodmyslitelné místo chyby a 
chybování v procesu hledání a tedy i učení. 
 
 Třetí citace se objevuje v textu zaměřeném na druhý stupeň ZŠ: 
 

"Hodnocení by mělo zásadně vycházet z jasně zadaných úkolů či oblastí vzdělávání 
a z předem známých pravidel a kritérií. Musí být především zaměřeno na 
odhalování toho, co žák zná, ne na chybu a neznalost." (tučně autor) 

 

 Dokument se tak vyjadřuje i k oblasti, která se s chybováním pojí nejčastěji, tedy 

evaluaci. 

 

 Shrňme tedy, že tento strategický dokument si všímá chyby a chybování v úhlu 

pohledu současných trendů v náhledu na tuto oblast a jako takový by měl být dobrým 

podkladem pro další rozvoj přístupu k chybě a chybování ve vzdělávání. Zajímavý závěr  pro 

tuto práci představuje i fakt, že si Bílá kniha vybrala zmínku o chybě a chybování právě v 

oblasti základního školství, tedy období tvorby základních učebních návyků a strategií a 

zároveň povinné školní docházky. 

 

6.1.4 Rámcový vzdělávací program pro ZŠ ve verzi platné k 1. 9. 2007 a Manuál pro 

tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání 

 

6.1.4.1 Rámcový vzdělávací program pro ZŠ 

 

Analýza textu RVP ZV ve zmíněné verzi zaměřená na výskyt výrazu "chyba" a jeho 

odvozenin ukazuje zajímavou skutečnost. Slovo "chyba" je v celém textu zmíněno jen třikrát, 

z toho dvakrát ve významu, který odpovídá chybě ve vztahu k pedagogickému procesu. V 

porovnání s Bílou knihou je to o to méně, že Bílá kniha je dokument daleko širšího záběru a 

všem tématům se nemůže věnovat s hloubkou textu legislativního charakteru, jakým je text 

RVP. 

 

 První výskyt slova se nachází straně 12 v kapitole 3 - Pojetí a cíle základního 

vzdělávání, podkapitole 3.1 Pojetí základního vzdělávání. V ní je uvedeno, že: 

                                                 
215 ibid., s. 48 
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Žákům musí být dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní. 

(tučně autor) 

 

 Druhá zmínka o chybách je na straně 115 v kapitole 10 - Materiální, personální, 

hygienické, organizační a jiné podmínky pro uskutečňování RVP ZV, v části, která se věnuje  

psychosociálním podmínkám tohoto uskutečňování. Text říká, že je nutné, aby byla zajištěna:  

 

(...) věková přiměřenost a motivující hodnocení – respekt k individualitě žáků, 

hodnocení v souladu s individuálními možnostmi a pokrokem, dostatek zpětné 

vazby, tolerantnost k chybám a omylům; (tučně autor)  

 

 Tato velmi sporadická textová evidence pojmu chyba v textu je podle nás zarážející, 

zejména pokud si uvědomíme centrální místo chyby, které je jí přiznáno v první citaci, která 

vymezuje základní cíle pedagogického procesu, a to, jak jasně otázku chyby a chybování 

zmiňuje Bílá kniha (viz výše). To, že se text dalších sto stran vyhýbá jakékoli konkretizaci 

oproti závěrům Bílé knihy, je dle nás důležité zjištění. 

 

 Druhá textová evidence ukazuje, že autoři textu vidí vztah mezi hodnocením, 

chybováním a psychickým klimatem ve třídě a škole, což opět staví chybu a chybování do 

role významného činitele v pedagogickém procesu, kterému se ale dál text nevěnuje.  

 

 Podrobnější analýza textu RVP ZV však odhaluje, že s pojmem chyby a chybování 

autoři pracovali, protože v textu používají pojmy s touto otázkou spojené. Abychom tyto 

"skryté" zmínky a chybě a chybování ukázali, budeme citovat pasáže z části 4 - Klíčové 

kompetence (strana 14-18).  

 

 Z klíčových kompetencí, kterých je šest a jsou vymezeny jako kompetence k učení, k 

řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní, se zdá jako 

nejvhodnější zmínka o chybě a chybování kompetence druhá, tedy kompetence k řešení 

problémů. Je vymezena takto: 
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"Na konci základního vzdělávání žák:  

 

− vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 

problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje 

způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností  

− vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a 

odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 

řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení 

problému  

− samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů 

logické, matematické a empirické postupy  

− ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při 

řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při 

zdolávání problémů  

− kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 216 (vše tučně 

autor)" 

  

 Pojem chyby a chybování je zde nahrazen výrazy problém, nesrovnalost, nezdar, 

problémová situace. Příčinou těchto pojmů jsou však chyby, kterých se žák dopustil a které 

musí "rozpoznat a pochopit", jak říká citovaný text. Pojem chyby se nám tedy zdá logicky 

primární a nadřazený zvoleným formulacím, proto je dle našeho názoru nedostatečné, pokud 

jej text nezmiňuje explicitně a otevřeně tak nabádá uživatele dokumentu, tedy tvůrce kurikula 

(ŠVP), aby se nad tímto pojmem zamysleli a pokusili se jej včlenit do koncepce školního 

kurikula explicitně. 

 

 RVP ZV v podobě z roku 2007 tak nepovažujeme za dostatečný motivační činitel pro 

učitele k tomu, aby otázky spojené s chybou a chybování zahrnuli do svého uvažování o 

pedagogickém procesu.  

 

6.1.4.2 Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání 

 

Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání (dále jen 

Manuál) vznikl jako pomocný text pro školy, které vytvářejí ŠVP na základě RVP ZV. Jde o 

                                                 
216 RVP ZV (2007), s. 15 
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prakticky orientovaný dokument, který má školám pomocí příkladů ukázat, jak myšlenky 

obsažené v rámcových vzdělávacích programech vtělit do dokumentů, které řídí pedagogický 

proces jednotlivých škol, mimo ŠVP i např. do kritérií hodnocení žáků (tzv. Klasifikačních 

řádů). Obrací se zejména na učitele, klade jim otázky a vybízí je k přemýšlení o vlastním 

náhledu na pedagogický proces.  

 

 V Manuálu se s otázkou chyby a chybování setkáme hned v úvodní části, která je 

nazvána  Proč vytváříme ŠVP ZV?217 a která uvádí přehled rovin, úhlů pohledu, se kterými se 

má při hledání motivace pro změny ve školách počítat. Jednou z rovin je i rovina evaluační - a 

právě zde dokument uvádí218:  

 

"Nejsme zvyklí důsledně koordinovat hodnocení žáků, hledat cesty ke zlepšení 

výuky na základě poznání vlastních chyb219, neznalostí či nesplněných úkolů – o 

otevřené diskusi nad vlastními nedostatky ani nemluvě. Pro zvýšení kvality práce 

školy i jejího řízení je to však nezbytné. Školy, které to budou umět, půjdou rychleji 

kupředu." (tučně autor) 

 

 Manuál tedy vychází z toho, že chyba je běžnou součástí aktivity jedince a jako 

takovou ji lze využít ku prospěchu věci. Zároveň však kritizuje současný stav (tedy před 

zavedením změn, které by jej měly v ideálním případě odstranit) v pojetí chybování na 

školách. 

 

 Ohledně chyb se Manuál dále zmiňuje o tom, že: 

 

"stále ještě spíše hledáme u žáků chyby, zdůrazňujeme, co neumějí , místo důrazu 

na aktivitu, snahu, pokrok,220" (tučně autor) 

 

 čímž zmiňuje tendenci k negativní evaluaci v současné škole.  

 

 V kapitole věnované hodnocení se pak skrývá i poslední textová evidence pojmu 

"chyba". Manuál se zmiňuje o tom, že: 

 

                                                 
217 Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání, s.8 
218 ibid., s. 9 
219 Zde jde ovšem o chyby učitele, nikoli žáka. 
220 ibid., s. 12 
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"Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získává 

informace o tom, jak danou problematiku zvládá, jak dovede zacházet s tím, co se 

naučil, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. 221" 

 

a jako příklad uvádí Pravidla pro hodnocení a klasifikaci jedné olomoucké základní školy, 

kde se píše:  

 

"Významným prvkem procesu učení je práce s chybou. Žáci mají právo dělat chyby 

– uvědomění si chyby je příležitost naučit se to lépe.222" (tučně autor) 

 

 Manuál tedy v tomto ohledu doplňuje absenci zájmu RVP o otázky spojené s chybou a 

chybováním a jasně formuluje to, že učitelé by měli s chybou pracovat v pozitivním slova 

smyslu. Její přínos zmiňuje zejména v oblasti evaluace, ale i diagnostiky a možnostech 

rozvoje nejen žáků, ale i samotných škol. Tím chybování přiznává důležité místo v 

pedagogickém procesu a procesu řízení. 

 

 Na druhou stranu se zdá, že z praktického hlediska, tedy vymezení formy a rozsahu 

práce s chybou ve školní praxi, se dokument drží obecných vět, které konkrétně učiteli 

nenapoví, jak konkrétně se od uvědomění si chyby dostat k tomu, aby se žák učil lépe, což je 

právě ta zásadní věc, na které se může síla či slabost pedagogiky chyby ukázat. 

 

 Z úhlu pohledu otázky výuky cizích jazyků pak ani jeden z dokumentů nevěnuje 

specifikám chybování v jazykovém vzdělávání jakoukoli pozornost, což lze vysvětlit jejich 

obecným a koncepčním charakterem.  

 

6.1.5 Společný evropský referenční rámec pro jazyky 

 

V třetím analyzovaném textu, tedy Společném evropském referenčním rámci pro jazyky (dále 

jen SERRJ), je textová evidence pojmu chyba mnohem bohatší, neboť text používá k určení 

jazykových kompetencí a při definici společných referenčních úrovní A1 - C2 i negativního 

vymezení kompetence (tedy toho, co by žák neměl dělat)223. Na rozdíl od předchozího 

                                                 
221 ibid., s. 72 
222 ibid, s. 75 
223 Text SERRJ definuje úrovně např. takto: "Zřídka se dopouští systémových chyb a tyto chyby jsou sotva 
postřehnutelné, ale pokud se objeví, obvykle jsou opraveny (s. 28, úroveň C1)" nebo "Používá správně některé 
jednoduché struktury, ale stále se systematicky dopouští elementárních chyb" (s. 29, úroveň A2) 
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dokumentu však SERRJ věnuje otázce chyby a chybování i samostatnou kapitolu Chyby 

systémové a nesystémové (kapitola 6.5) v rámci kapitoly 6 - Jazykové učení a vyučování.  

 

 Pokud se zamyslíme nad celkovou strukturou SERRJ, kterou lze vyčíst z řazení 

jednotlivých kapitol: 

 

"1 Společný evropský referenční rámec v politickém a vzdělávacím systému 

2 Zvolený přístup  

3 Společné referenční úrovně 

4 Užívání jazyka a uživatel/student jazyka 

5 Kompetence studenta a uživatele jazyka 

 

6 Jazykové učení a vyučování 

 6.1 Co se musí studenti naučit nebo si osvojit 

 6.2 Procesy učení se jazyku 

 6.3 Co může učinit každý uživatel Rámce, aby usnadnil učení se cizímu jazyku? 

 6.4 Některé metodické možnosti pro oblast učení a vyučování moderních jazyků 

 6.5 Chyby systémové a nesystémové 

 

7 Učební úlohy a jejich role ve vyučování jazyka 

8 Jazyková diverzifikace a kurikulum 

9 Hodnocení"224, 

 

 uvidíme, že otázka chyby a chybování je zmíněna v prakticky orientované kapitole v 

přímém vztahu k pedagogickému procesu učení (se) jazyka, následuje za podkapitolou, která 

se věnuje metodice vyučování, a kapitolu uzavírá, tedy jistým způsobem podtrhuje.  

 

 Chybě a chybování je tedy v tomto základním dokumentu, který spolu s RVP 

organizuje jazykové vyučování v České republice, přiznáno důležité místo a každý uživatel 

SERRJ se v textu s otázkou chyby a chybování setká v explicitní podobě. Zmiňme i to, že 

kapitola věnující se hodnocení v textu následuje, tedy logicky navazuje a nepředchází 

vymezení otázek evaluace spojených s otázkou chyby a chybování (kapitola 9 SERRJ - 

Hodnocení). Autoři textu tedy jasně deklarují, že pro zvládnutí evaluace je nutno nejprve 

rozhodnout a vyjasnit otázky spojenou s chybou.  

 

                                                 
224 Společný evropský referenční rámec pro jazyky (Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích 
hodnotíme), s. VII - VIII, zkráceno. 
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 Samotná kapitola 6.5 Chyby systémové a nesystémové225 není příliš rozsáhlá a proto ji 

odcitujeme v celém znění i s našimi komentáři jednotlivých částí. 

 

"6.5 Chyby systémové a nesystémové 

 

Vznik systémových chyb (errors) se připisuje „interjazyku“, zjednodušené a 

deformované reprezentaci cílové kompetence. Když se student dopouští 

systémových chyb, jeho výkon odpovídá zcela jeho kompetenci, v jejímž rámci si 

rozvinul určité charakteristické rysy, které se liší od norem CJ. Naopak příležitostné 

chyby (mistakes) se objevují ve výkonu uživatele či studenta (což může být i případ 

rodilého mluvčího), který řádně neaktivuje svou kompetenci. 

 

6.5.1 K chybám studenta se může přistupovat tak, že např.: 

a) systémové a nesystémové chyby jsou vnímány jako důkaz neschopnosti učit se; 

b) systémové a nesystémové chyby jsou vnímány jako důkaz neefektivní výuky; 

c) systémové a nesystémové chyby jsou vnímány jako svědectví studentovy ochoty 

komunikovat navzdory rizikům s tím spojeným; 

d) systémové chyby jsou nevyhnutelným a přechodným produktem rozvíjejícího se 

„interjazyka“ studenta; 

e) nesystémové chyby jsou nevyhnutelné při jakémkoliv užívání jazyka, včetně toho, 

které se týká rodilých mluvčích.226" 

 

 Zde upozorněme na to, že předchozí vymezení přístupů k chybě je uvedeno jako 

"možné" a nejde tedy o preskriptici či o definitivní popis otázky chybování. To je ostatně 

charakteristické pro celý SERRJ, který nevyjmenovává konečné seznamy postupů, ale 

výběrem často protichůdných možností řešení situací vybízí k zamyšlení a k debatě - zde 

např. v bodech a), který klade chybu do oblasti kompetence žáka a b), který ji vidí v 

kompetenci učitele. 

 

 Bod e) pak jasně přiznává chybě přirozené místo v jakémkoli užívání jazyka a tím ji 

zbavuje stigmatu, který, jak jsme zmínili v předchozích kapitolách, může chyba ve školním 

prostředí mít. 

 

                                                 
225 Název kapitoly je překladem anglických termínů error a mistake, respektive francouzských faute a erreur. 
Problematice ne zcela úplné koherence překladu těchto termínu z jednoho jazyka do druhého se věnujeme v 
kapitole 4.4 (pozn. pod čarou 117). 
226 Společný evropský referenční rámec pro jazyky (Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích 
hodnotíme), s. 157 
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 Podkapitola se dále věnuje tomu, jak a proč s chybou pracovat: 

 

"6.5.2 Opatření, která je možno učinit vzhledem k systémovým a nesystémovým 

chybám, mohou být následující: 

a) všechny systémové a nesystémové chyby by měl učitel okamžitě opravit; 

b) studenti by měli být vedeni k tomu, aby si okamžitě a systematicky navzájem 

opravovali chyby; 

c) všechny systémové chyby by měly být zaznamenány, ale opravovány až ve chvíli, 

kdy to nebude narušovat komunikaci (to znamená, že by se měl odlišit rozvoj 

jazykové správnosti od rozvoje plynulosti); 

d) chyby by neměly být pouze opravovány, ale také ve vhodnou dobu analyzovány a 

vysvětlovány; 

e) systémové chyby by měly být zcela odstraněny, ale nesystémovým chybám, které 

jsou pouhým přeřeknutím, by se neměla věnovat pozornost; 

f) systémové chyby by měly být opravovány pouze tenkrát, když narušují jazykovou 

komunikaci; 

g) systémové chyby by měly být pojímány jako součást „přechodného interjazyka“ a 

měly by být ignorovány. 

 

6.5.3 K čemu může sloužit sledování a analýza systémových chyb studentů? 

Obojí může pomoci: 

a) v plánování budoucího učení a vyučování na bázi jednotlivce či skupin; 

b) v plánování kurzu a vytváření učebních materiálů; 

c) v procesu evaluace a hodnocení učení a vyučování, např.: 

• Jsou studenti primárně hodnoceni podle systémových a nesystémových chyb, 

kterých se dopouštějí při plnění zadané úlohy? 

• Jestliže ne, která jiná kritéria jsou použita pro hodnocení zvládnutí jazykového 

učiva? 

• Je oběma typům chyb přisuzována různá míra závažnosti, a pokud ano, podle 

jakých kritérií? 

• Jaká relativní míra důležitosti je přisuzována oběma typům chyb ve: 

výslovnosti, pravopisu, slovní zásobě, morfologii, syntaxi, používání jazyka, 

sociokulturním obsahu? 227" 

 

 A uzavírá shrnutím a vybídnutím učitele: 

 

                                                 
227 SERRJ, s. 157-158 
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"Uživatelé Rámce mohou zvážit a, kde je to vhodné, uvést své postoje a to, jak 

reagují na systémové a nesystémové chyby a zda aplikují stejná nebo odlišná kritéria 

pro: 

 

• výslovnostní systémové a nesystémové chyby; 

• pravopisné systémové a nesystémové chyby; 

• lexikální systémové a nesystémové chyby; 

• morfologické systémové a nesystémové chyby; 

• syntaktické systémové a nesystémové chyby; 

• sociolingvistické a sociokulturní systémové a nesystémové chyby; 

• pragmatické systémové a nesystémové chyby.228" 

 

 Na základě uvedených citací je možno shrnout, že SERRJ představuje jasný motivační 

potenciál pro učitele jazyka, aby se nad otázkou chyby a chybování nejen zamyslel, ale zaujal 

praktické stanovisko ovlivňující jeho pedagogickou činnost. Dokument nabízí nejen definici 

chyb a chybování, ale snaží se o uvedení široké škály možností práce s chybou, která 

odpovídá aktuální didaktické literatuře, jak jsme ukázali v předchozích částech práce. 

 

 Ve své stručnosti a snaze o zmínění co nejširší palety možností práce s chybou a 

postojů, které k ní mohou aktéři pedagogického procesu zaujmout, však nemůže být úplným 

zdrojem pro prohloubení pojetí učitele v otázce chybování. Jeho nesporným přínosem však je, 

že otázku chyby a chybování integruje do své koncepce popisu pedagogického procesu v 

oblasti jazykové výuky a učení (se) cizího jazyka, že explicitně definuje pojem chyby a že 

vybízí k další reflexi ze strany uživatele SERRJ, tedy tvůrce kurikula nebo učitele. 

 

Přejděme nyní k revidované verzi RVP z roku 2013, která si za cíl dala mimo jiné větší 

harmonizaci mezi RVP a SERRJ v oblasti definující výuku jazyka. 

 

6.1.6 Rámcový vzdělávací program pro ZŠ v revidované verzi z roku 2013 

 

V RVP ZV 2013 zůstávají obecné a stručné formulace, které byly zmíněny v kapitole 6.1.4.1, 

textová evidence pojmu "chyba" je ale bohatší právě o začlenění tohoto výrazu do popisu 

kompetencí a učiva u cizích jazyků. Nové formulace tak využívají konkrétnějšího jazyka 

SERRJ a přebírají z něj vymezení chyby u kompetencí A1 a A2.  

                                                 
228 SERRJ, s.158 
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 Pojem chyby je ale opět zmíněn jen u části "mluvnice" a v úhlu pohledu hodnotícího 

soudu o dosažení požadované kompetence. Dle RVP ZV by tak žák na konci ZŠ měl ovládat 

níže zmíněné jevy v části "mluvnice": 

 

"základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu 

slov – věta jednoduchá, tvorba otázky a jsou-li součástí pamětně osvojeného 

repertoáru, při toleranci elementárních chyb, které by neměly narušovat smysl 

sdělení a porozumění, 229  

 

rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka, 

přičemž se připouštějí i takové elementární chyby, které nebrání v komunikaci230 

 

základní gramatické struktury a typy vět, lexikální princip pravopisu slov při 

toleranci elementárních chyb, které by neměly narušovat smysl sdělení a 

porozumění231"   (tučně autor) 

 

 Zařazení pojmu "chyba" zde slouží pouze k možnosti zavést kritérium evaluace dle 

srozumitelnosti tak, jak je to v souladu s komunikativním pojetím výuky jazyka, čímž se RVP 

v otázce jazykové výuky opravdu harmonizuje s SERRJ.  

 

 Na druhou stranu není zřejmé, co přesně si mimo kriterium srozumitelnosti pod 

elementárními chybami vybavit. Dokumentu totiž stále chybí obecnější vymezení pojmu 

chyba tak, jak je uvedeno v SERRJ. Bez tohoto vymezení je dle našeho názoru každá zmínka 

o chybách a chybování nejen nesrozumitelnou, ale i zavádějící, neboť podléhá subjektivnímu 

pojetí učitelů. Tuto subjektivnost kritérium srozumitelnosti nejen že neodstraní, ale zřejmě i 

posílí232. 

 

*** 

 

Viděli jsme, že oficiální dokumenty se ukázaly v otázce chyby a chybování jako rozporuplný 

motivační činitel. Na jednu stranu existuje jasná a deklarovaná snaha prvních verzí RVP o 

pojetí chyby jako odrazového můstku k lepší práci žáka a učitele, tato deklarace se však zdá 
                                                 
229 RVP ZV 2012, s. 27 (část věnovaná společnému učivu pro všechny cizí jazyky, 2. období 1. stupně ZŠ) 
230 ibid, s. 29 (část věnovaná společnému učivu pro všechny cizí jazyky, 2. stupeň ZŠ) 
231 ibid., s. 32 (část věnovaná dalšímu cizímu jazyku) 
232 Viz kapitola 3 a problematika normy. 
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velmi povrchní a v textu nedostatečně explicitní. Textová evidence pojmu je minimální, 

synonymně použité pojmy pak nehledají podstatu chybování. Dokonce i prakticky 

orientovaný Manuál zůstává u srozumitelných, ale povrchních požadavků. 

 

 V oblasti výuky jazyka pak SERRJ nahrazuje tuto povrchnost detailnějším zkoumáním 

pojmu chyba, které však v českých oficiálních dokumentech nenalezlo odezvu - nejnovější 

verze RVP z roku 2013 pouze přejímá pojem chyby jako faktu, který rozhoduje v oblasti 

evaluace o tom, zda bylo dosaženo požadovaných kompetencí či nikoli. Chybí jí jakékoli jiné, 

teoretické či pozitivní, pojetí chyby a chybování. 

 

 Považujeme tedy za nutné dále zkoumat, jak a zda jsou dokumenty, které se řídí 

pojetím a požadavky RVP, ovlivněny konstatovanou absencí hlubšího zájmu o chybu a 

chybování ze strany RVP. Mezi tyto dokumenty patří zejména školní vzdělávací plány a 

klasifikační řády základních škol. Jejich analýza se nachází v následující podkapitole. 

 

 

6.1.7 Školní vzdělávací plány a klasifikační řády  

 

Analýza se opírá o textovou evidenci pojmu "chyba" v osmi ŠVP a pěti klasifikačních řádech 

škol233, které se až na jednu zúčastnily národního testování z francouzského jazyka v roce 

2012. Tyto školy (ZŠ nebo víceletá gymnázia) byly zvoleny právě kvůli zájmu o tento cizí 

jazyk. Rozhodli jsme se pro anonymní analýzu dokumentů, které budou označeny čísly 1 až 9. 

 

 Mimo obecné pojetí chyby a chybování se budeme stejně jako v případě předchozích 

analýz ptát, zda tyto dokumenty přikládají (jazykové) chybě explicitně deklarovanou váhu a 

zda se pojetí chyby v dokumentu u částí věnovaných jazyku liší od částí dalších. 

 

6.1.7.1 ŠVP 

 

 Textová evidence pojmu "chyba" je v dokumentech, ve srovnání s RVP, bohatší, 

přesto pokud analyzujeme pouze část ŠVP bez klasifikačního řádu, jde o zmínky sporadické. 

Korpus textů, které mají mezi 118 a 494 stranami (v průměru 273 stran), obsahuje zmínky o 

                                                 
233 Součástí ŠVP jsou i klasifikační řády, školy však často zveřejňují pouze klasifikační řád bez celého textu 
ŠVP. Analyzováno je tedy 8 ŠVP a celkem 13 klasifikačních řádů. 
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chybě v řádu jednotek. Pro lepší orientaci jsme výskyty pojmů spojených s chybováním 

podtrhli. 

 

Text ŠVP 1 v úvodní sekci (str. 9) v části věnované kompetencím k řešení problémů (srovnej 

s kapitolou o RVP, s. 87  a dál) : 

 

"učitelé vedou žáky k vzájemnému hodnocení a k vyvozování závěrů z vlastních i cizích chyb, " 

 

dále pak pouze v části věnované španělštině (s. 154 - "PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ 

DOVEDNOSTI - s menšími chybami, reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý, jednodušší 

autentický text se slovní zásobou na běžná témata a INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ 

DOVEDNOSTI - vysvětlí  s občasnými gramatickými chybami své názory a stanoviska 

písemnou i ústní formou a v krátkém a jednoduchém projevu se vyjádří na téma osobních 

zájmů nebo každodenního života") a v matematice (s. 161, "učitel vede žáky k tomu, aby 

výsledky úloh, hypotézy a závěry sami hodnotili, porovnávali se známými skutečnostmi, 

informacemi v literatuře a případné chyby korigovali, tím rozvíjí u žáků kritické myšlení a 

schopnost ověřování"), fyzice (s. 175 - "učitel (...) u žáků rozvíjí kritické hodnocení pokroku 

při dosahování cílů jejich učení a práce, žáci tak čerpají poučení pro další práci z vlastních 

chyb a úspěchů"), chemii (s. 175, "učitel upozorňuje žáky na chyby, kterých se mohou 

dopustit, vede je k vyloučení chyby a kritickému myšlení") a konečně v tělocviku (s. 283, 

"učitel (...) názornou ukázkou rozvíjí schopnost odhalovat vlastní chyby"). Ve všech případech 

mimo španělštinu jde o části, které vymezují kompetence k řešení problémů či kompetence k 

učení. U jazyka je zmínka o chybách součástí popisu dovedností žáků - učiva. 

 

 

Text ŠVP 2 slovo chyba nebo omyl nezmiňuje, pojem "chyba" se objevuje až v klasifikačním 

řádu. 

 

Text ŠVP 3 zmiňuje chybu pouze v části věnované občanské výchově (s. 228 - Sociální 

rozvoj - Poznávání lidí – chyby při poznávání lidí a jak se jim vyvarovat) a fyzice (s. 283, při 

měření , určí chybu měření). Dále opět v klasifikačním řádu. 
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Na rozdíl od ostatních ŠVP 3 zmiňuje žákovské portfolio (s. 415234, "Žák se zamýšlí nad 

svou prací a svými výsledky, nad svými postoji a učí se uvědomit si své chyby a učí se je 

uvědoměle odstraňovat. Portfolio slouží především k prezentaci úspěchů, ale i k tomu, aby se 

zaznamenaly dílčí neúspěchy") 

 

Text ŠVP 4 je vzhledem k textové analýze na pojem chyba nejbohatší. Chybu zmiňuje v 

částech, které specifikuj Kompetence k učení a k řešení problémů:  

 

s. 5: "Kompetence k učení rozvíjíme individuálně podle dané situace u každého 

žáka. Hlavními strategiemi jsou kooperativní učení, práce s chybou a rozvoj 

sebehodnocení žáků" ; s. 24 a dál: "Kompetence k řešení problémů - vedeme žáky 

k tomu, aby uměli nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení, (...) Vedeme 

žáky k porovnávání výroků. Nabízíme žákům práci s chybou a neodsuzujeme chyby. 

Žáky vedeme k rozpoznávání chyb a samostatnosti v jejich opravování. (...) 

Nabízíme žákům vhodné aktivity k tomu, aby uměli vnímat problémové situace, 

rozpoznat problém, a nacházeli řešení problému na základě svých zkušeností a 

úsudku. Do vyučovacích hodin začleňujeme skupinové i individuální projekty nutící 

žáky vyhledávat řešení. Vytváříme dostatek vhodných situací, aby žáci rozpoznali 

chyby a uměli je samostatně opravit. " 

 

Tyto formulace se nachází u předmětů: Český jazyk, anglický jazyk, matematika, fyzika a 

pracovní činnosti. 

 

Zejména vymezení kompetencí k řešení problémů u předmětu matematika (s. 45) považujeme 

za hodné pozornosti: 

 

"Kompetence k řešení problému (matematika) 

– nabízíme žákům dostatek úloh a příkladů vycházejících z reálného života a 

vedoucích k samostatnému uvažování a řešení problému, motivujeme žáky 

vhodnými otázkami a problémovými úlohami 

– vedeme žáky k poznatku, že matematická úloha (a nejen ona) může mít různé 

varianty řešení; učíme žáky hledat, objevovat a nalézat různé varianty řešení úloh 

– vedeme žáky k tomu, aby uměli známé postupy řešení aplikovat při řešení 

obdobných nebo nových úkolů a problémů 

                                                 
234 Poznamenejme, že dokument má 416 stran a zmínka o portfoliu se nachází reálně na poslední straně ŠVP. 
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– vedeme žáky k provádění rozboru problému, tvorbě plánu jeho řešení, odhadu 

výsledků, volbě správného postupu a vyhodnocení správnosti výsledku vzhledem 

k zadání 

– poskytujeme žákům pomoc a zpětnou vazbu při hledání formulace problému a 

jeho řešení 

– diskutujeme s žáky o verifikaci (ověření správnosti) řešení problému, o příčinách 

a důsledcích chyb 

– vytváříme prostor a příležitost k prezentaci řešení problému 

– vytváříme u žáků dovednost vyslovovat hypotézy na základě zkušenosti nebo 

pokusu a umět své hypotézy ověřit nebo vyvrátit." (podtrženo autor) 

 

Další zmínka je na s. 108 v části specifikující obsah konverzací v anglickém, německém a 

francouzském jazyce:  

 

Práce s chybou se omezuje na drobné korekce plynulosti nebo nesrozumitelnosti 

žákova projevu. 

 

Ve výčtu zmínek o chybě a chybování dále pokračujeme citacemi ze zbylých ŠVP: 

 

Text ŠVP 5: s. 17, "Kompetence k řešení problémů : Učíme žáky navrhovat řešení, vyvozovat 

samostatně závěry z vlastních i cizích chyb, vedeme je k umění argumentace podložené 

důkazy. Učitel pomáhá žákovi nahlížet na problém z více stran, zvažovat klady a zápory 

různých variant řešení, posouzení rizik a důsledků". Další výskyt u částí věnovaných 

českému jazyku (s. 32) matematice (s. 151) a fyzice (s. 178). 

 

Text ŠVP 6: s. 147, anglický jazyk: "V malé míře může docházet k chybám ve výslovnosti, 

slovní zásobě, gramatice, větné stavbě, ale tyto chyby nesmějí způsobit problémy v 

komunikaci" ; s. 184, německý jazyk: "napíše bez větších gramatických chyb text k 

probíraným tématům". Z dalších předmětů se pak pojem "chyba" vyskytuje opět u předmětů 

matematika, základy společenských věd a fyzika.  

 

Text ŠVP 7: Mimo předměty hudební výchova (s. 117) a tělesná výchova (s. 131) 

se s pojmem "chyba" setkáme již jen v části 5.2 Cizí jazyky (s. 46): 

 

"V jazykovém vzdělávání na našem gymnáziu uplatňujeme výchovné a vzdělávací strategie, které 

rozvíjejí klíčové kompetence  žáků. 
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Kompetence k učení 

− Důraz je ze strany učitele kladen na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání a 

doplňování chybějících informací, 

− žáci jsou vedeni k vyhledávání souvislostí, využívají podobnost s ostatními jazyky, učitel sám 

pomáhá žákům hledat mezipředmětové souvislosti, 

− učitel zadává žákům takové úkoly, ve kterých mohou samostatně vyhledávat a zpracovávat 

informace, které následně prezentují formou referátu popř. jinou formu (Power Point) – žák tak 

zdokonaluje své vyjadřovací schopnosti a dovednosti, 

− učitel získává od žáků zpětnou vazbu (ústní či písemné prověřování, a tím zjišťuje i efektivitu 

své práce, 

− učitel pracuje s chybami žáků, umí je analyzovat s cílem zdokonalovat žákovy produktivní 

řečové dovednosti." 

 

 

Text ŠVP 8 se o chybě zmiňuje jen na s. 45 u části zaměřené na cizí jazyk:  

 

učitelé cyklicky a systematicky rozvíjejí techniky, jejichž ovládnutí je nezbytné k 

vykonání mezinárodních jazykových zkoušek: poslech s porozuměním, přiřazování, 

doplňování chybějících údajů, shrnutí hlavní myšlenky, parafrázování, lokalizování 

gramatických chyb a jejich oprava, popis. 

 

6.1.7.2  Závěr analýzy ŠVP 

 

 Výše uvedená analýza nás vede k těmto závěrům: 

 

− pojem chyba a pojmy spojené s chybováním se v dokumentech objevují, v porovnání s 

jejich rozsahem, jen sporadicky a nesystematicky. Některé předměty se tomuto pojmu 

při popisu obsahu a rozvíjených kompetencí vyhýbají. 

 

− pojem chyba je častější u přírodovědných předmětů. U předmětů jazykově 

orientovaných či přímo zaměřených na cizí jazyk jde o zmínky ve vztahu k popisu 

jazykového obsahu (gramatické chyby, chyby ve výslovnosti apod.) nebo k evaluaci 

kompetence (menší chyby, závažné chyby apod.) 
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− pouze jeden z ŠVP (číslo 4) zmiňuje chybu i u obecných kompetencí ve vztahu k 

jazykově orientovanému předmětu - anglický jazyk. 

 

 Odpovědí na otázky z úvodu této podkapitoly jsou tedy následující: pojmu "chyba" 

nebo "jazyková chyba" není v analyzovaných ŠVP explicitně deklarována zvláštní váha a 

pojetí se obecně neliší od jiných předmětů. Pokud se ŠVP o chybách zmiňuje, jde o část 

věnující se obecným kompetencím, zejména kompetenci k učení a řešení problémů. Toto 

zjištění je pozitivní i překvapivé, neboť, jak jsme viděli, RVP pojem "chyba" v těchto částech 

explicitně nepoužívá a k zapojení do ŠVP tak přímo nevybízí. 

 

 S využití pojmu chyba při koncipování textu ŠVP jsme se tedy setkali zejména u 

přírodovědně zaměřených předmětů, přestože např. citace z ŠVP 4 z části Kompetence k 

řešení problémů (matematika) by dle našeho názoru mohla posloužit k inspiraci i předmětům 

jazykovým (viz. "úlohy vedoucí k samostatnému uvažování a řešení problému, motivujeme 

žáky vhodnými otázkami a problémovými úlohami, vedeme žáky k tomu, aby uměli známé 

postupy řešení aplikovat při řešení obdobných nebo nových úkolů a problémů, (...) 

poskytujeme žákům pomoc a zpětnou vazbu při hledání formulace problému a jeho řešení 

diskutujeme s žáky o verifikaci (ověření správnosti) řešení problému, o příčinách a důsledcích 

chyb vytváříme prostor a příležitost k prezentaci řešení problému, vytváříme u žáků dovednost 

vyslovovat hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a umět své hypotézy ověřit nebo 

vyvrátit."). Tyto postupy jsou při aplikaci úhlu pohledu jazykového vyučování podstatou 

komunikativně zaměřených metod nebo metod využívajících akční přístupy (tzv. approche 

actionelle). 

 

6.1.7.3 Klasifikační řády 

 

Vzhledem ke zjištěním při analýze RVP a manuálu k tvorbě ŠVP, kde byla otázka chyby a 

chybování zmíněna zejména v částech věnovaných evaluaci, není překvapením, že hlavní 

výskyt pojmu "chyba" v dokumentech ŠVP byl zjištěn právě v části věnované klasifikaci, 

tedy v tzv. Klasifikačních řádech235. Následuje analýza 14 řádů stejných škol, které byly 

zmíněny v úvodu podkapitoly 6.1.7.236 

                                                 
235 V součtu šlo celkem o přibližně 80 výskytů slova "chyba" ve 13 analyzovaných klasifikačních řádech.  
236 Jde o osm škol, u kterých jsme analyzovali Klasifikační řád jako součást ŠVP a 5 dalších škol, u kterých jsme 
měli k dispozici pouze Klasifikační řád.   
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 Klasifikační řády mají ze své podstaty podobnou strukturu a částečně i obsah, proto je 

nebudeme v citacích rozlišovat tak, jak jsme to činili v případě ŠVP. Dokument se skládá ze 

zásad hodnocení a popisu hodnotících stupňů, často je zmíněna i otázka sebehodnocení. 

Hodnocení je rozděleno na předměty s převahou výchovného působení a na ty s převahou 

teoretického zaměření a praktických činností (sem spadá i oblast Jazyk a jazyková 

komunikace, tedy i Cizí jazyk a od roku 2013 i Další cizí jazyk). Dokument zahrnuje i 

klasifikaci v otázce chování a v oblasti vzdělávání žáků se specifickými potřebami (těmto 

částem se naše analýza nevěnuje). V případě hodnocení se jedná zejména o hodnocení 

sumativní, což může mít dopad na pojetí chyby a chybování. 

 

 Analýza klasifikačních řádů došla k těmto závěrům: 

 

1) Pojem "chyba" se vyskytuje téměř výhradně v části, která se věnuje popisu hodnotících 

stupňů. V části, ve které jsou zmíněny obecné zásady hodnocení, se slovo "chyba" vyskytlo 

pouze ve třech případech ze třinácti (dvakrát v textu samotném a jednou v poznámkách pod 

čarou): 

 

"Cílem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu. Hodnocení by mělo 

vést k pozitivnímu vyjádření a mělo by pro žáka být motivující a ukázat žákovi v čem 

chybuje a jak má postupovat dále. Učitelé se budou soustřeďovat na individuální 

pokrok žáka. Žáci jsou vedeni k sebehodnocení a kontrole své práce.237 

 

Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, neboť se jím posiluje sebeúcta a 

sebevědomí žáků. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Proto: 

- jsou pedagogičtí pracovníci povinni vést žáka k tomu, aby dokázal sám komentovat a 

zhodnotit svůj výkon; 

- pedagogičtí pracovníci o chybě se žáky diskutují, žáci mohou některé práce sami 

opravovat, a chyba je tak brána jako důležitý prostředek učení; 

- se při sebehodnocení žák snaží popsat, co se mu daří, co mu ještě nejde a jak bude 

pokračovat dál; 

- známky nejsou jediným zdrojem motivace.238 

 

Zásady klasifikace lze uplatnit pouze v případě, že je probraná látka řádně procvičena a 

učitel má jistotu, že žáci probrané učivo chápou a rozumí mu. O tom  je učitel povinen 

                                                 
237 Text ŠVP 4, s. 109 
238 Text ŠVP 5, s. 346 
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se přesvědčit kontrolou ještě dříve, než zadá klasifikační práce. Musí dbát na to, aby 

žáci měli možnost sami se přesvědčit o svých znalostech a dovednostech, musí jim dát 

možnost opravit chyby a dostatečně se připravit na případné klasifikační činnosti. 

Pokud i přesto se žák dopustí  větších chyb, musí dostat možnost je po doplnění učiva 

napravit.239" (podtrženo autor) 

 

2) V části, kde klasifikační řády definují jednotlivé stupně klasifikace (1-5), se slovo "chyba" 

ve většině případů vyskytuje až od stupně 2 (chvalitebně), nejčastěji však až od stupně 3 

(dobře) a dál. V popisu stupně 1 "výborný" slovo "chyba" nalezneme pouze v textech ŠVP 5, 

s. 345: 

 

"1 – výborný 
Žák ovládá učebními osnovami stanovené poznatky, pojmy, fakta, definice a 
zákonitosti uceleně, dokáže je samostatně aplikovat na konkrétních příkladech, 
projevuje samostatnost, tvořivost, pohotovost a logické myšlení, dovede samostatně 
řešit úkoly a výsledky řešení zobecňovat, vyjadřuje se přesně, s jistotou a plynule. 
Případnou chybu si sám uvědomí a  napraví. Jeho písemné a grafické práce jsou po 
stránce obsahu i vnějšího projevu bez závad. Je schopen samostatně pracovat s 
vhodnými studijními materiály. Orientuje se v informačních zdrojích a dokáže jich 
využívat k řešení praktických úkolů." 

  

 a ŠVP 2, s. 236: 

 

"Stupeň 1 (výborný) 

Žák soustavně projevuje dobrý vztah k práci a k praktickým činnostem. Pohotově, 
samostatně a tvořivě využívá získaných teoretických poznatků v praktické činnosti. 
praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a 
návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce, dopouští se jen menších chyb, 
výsledky jeho práce jsou bez závažných nedostatků." 

 

 Typická forma popisu klasifikačních stupňů pak vypadá takto: 

 

"Při hodnocení známkou vycházíme z těchto kritérií: 

1 – bezchybné, téměř bezchybné 

2 – žák se dopouští drobných nebo větších chyb ojediněle 

3 – žák se dopouští drobných nebo větších chyb častěji 

4 – žák se dopouští drobných nebo větších chyb často  

5 – žák neovládá učivo – podstatné chyby240" 

 

                                                 
239 Text ŠVP 3, s. 413 
240 Text ŠVP 4, s. 110 
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 Tato stručná charakteristika je pak rozvedena zvlášť pro předměty s převahou 

výchovného působení a na předměty s převážně teoretickým a praktickým zaměřením. Právě 

v této části se se slovem "chyba" setkáváme nejčastěji u klasifikačního stupně 3, 4 a 5. Jak již 

bylo uvedeno, v nižších klasifikačních stupních 1 a 2 zmínka o chybách chybí u 11 ze 13 z 

analyzovaných dokumentů. 

 

 Vzhledem k sumativnímu charakteru hodnocení, které je podstatou přístupu 

klasifikačních řádů v bodě 2) naší analýzy, je tedy zřejmé, že v analyzovaných dokumentech 

se nepočítá s tím, že by hodnocený projev "výborného" žáka obsahoval chyby. Náznaky 

formativní evaluace nejsou obecně rozšířené ve všech dokumentech (zmínky jsme nalezli 

pouze ve třech dokumentech ze třinácti). 

 

 Uzavřeme tedy, že klasifikační řády preferují pojem chyba ve vztahu k vymezení 

negativní kompetence, pouze ojediněle se věnují pozitivnímu postavení chyby v 

pedagogickém procesu a možnosti využití chyby a chybování ke zlepšení učebních výsledků. 

Chybování je zmiňováno v sumativně orientovaném hodnocení - klasifikaci. Žádná specifika 

ve vztahu k cizímu nebo dalšímu cizímu jazyku jsme v nich, vzhledem k jejich obecnému 

charakteru, nenalezli.  

 

6.1.8 Evropské jazykové portfolio pro žáky ve věku 11-15 let 

 

Posledním analyzovaným oficiálním dokumentem je Evropské jazykové portfolio241 (dále 

EJP), které má za cíl přenesení cílů a záměrů Společného evropského referenčního rámce v 

oblasti (auto)evaluace žáků do edukačního procesu. Hlavní částí EJP je seznam dovedností, 

které by žáci na příslušných úrovních měli ovládat, a prostor, kde si žáci značí, do jaké míry 

se tak dle jejich úsudku stalo. Jde o dokument ve formě jakéhosi deníku či záznamového 

archu, který si žáci vedou pro všechny jazyky242, které znají, zároveň. Není to dokument, 

                                                 
241 Ptáme se, zda lze Evropské jazykové portfolio považovat za dokument, či spíše za evaluační didaktickou 
pomůcku, čímž by se blížilo spíše k učebnicím. Vzhledem k jednotnosti a nutnosti schválit formu a obsah 
portfolia Evropskou radou a k citaci částí SERRJ se však přikláníme k chápání této publikace jako oficiálního 
dokumentu s praktickou vazbou na edukační proces. I proto jsme kapitolu o Evropském jazykovém portfoliu 
zařadili až před část věnovanou učebnicím.  
242 Upozorněme již zde, že velký rozdíl v koncepci českého a francouzského EJP lze spatřit už v tom, že 
francouzská mutace obsahuje i kolonku pro poznačení zvládnutí či nezvádnutí dovednosti v mateřském, tedy 
francouzském jazyce. Česká verze počítá mimo úvodní část, kde žák vyplňuje "jazykový pas", se záznamy 
vztaženými pouze k jazykům cizím. 
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který musí využívat každá škola a jeho zavedení jako součást výuky a (auto)evaluace je 

dobrovolné.  

 

 Analýza dokumentu odhalila pro nás překvapivou skutečnost, zejména při porovnání s 

francouzskou mutací EJP: slovo chyba i formulace k němu se vážící v dokumentu nejsou. 

Jediné dvě formulace, které lze vztáhnout do námi sledované oblasti, je formulace z části 2 - 

"Můžeš se učit cizí jazyk lépe"243, kde se dočteme: 

 

"Snaž se přemýšlet o tom, jak se učíš cizí jazyky. Co ti nejvíc pomáhá." 

 

 Dále pak věta z části 3 s názvem "Co chceš umět?"244: 

 

"Přemýšlej, co se ti daří a v čem potřebuješ přidat." 

 

 Jejich vazba na oblast chyby a chybování je sice implicitně jasná, není však dle našeho 

názoru dostatečná k tomu, aby si ji uvědomil uživatel EJP, tedy žák. Vzhledem k tomu, že se 

při práci s EJP počítá s autonomií žáka a učitel tedy při ní nemá být primárně přítomen, lze 

vyjádřit pochybnosti o tom, zda žák tuto vazbu dokáže vycítit a pochopit. Jinými slovy, spojí 

si oblast úspěchu a neúspěchu s chybou? Pokud ano, dokáže bez předchozí reflexe o chybě a 

chybování, ke které ho dokument nevybízí, správně odhadnout své dovednosti? 

 

 Rozdíl vynikne při porovnání s francouzskou mutací EJP, která slovo erreur (chyba) 

zmiňuje hned několikrát a která navíc obsahuje části, které se věnují nejen dovednostem 

jazykovým, ale i obecnějším strategiím.245  

 

 Francouzské EJP v části ekvivalentní české sekci 3 (ve francouzském originále Ce que 

je fais ou ce que je pourrais essayer de faire...) uvádí pro podsekci "Zlepšit to, jak mluvím":  

 

"říci kamarádovi krátký text naučený nazpaměť bez toho, aniž bych se zmýlil.246"  

 

 a stále ve stejné sekci, tentokrát ve vztahu k písemnému projevu: 

                                                 
243 EJP, s. 14 
244 EJP, s. 15 
245 Vazbu mezi chybováním a strategiemi jsem zkoumali v kapitole 5.2 a vazbu mezi těmito dvěma jevy jsme 
jsme jednoznačně teoreticky prokázali. 
246 Portfolio européeen des langues - collège, s. 13 
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"Když dokončím detailní zamyšlení se nad tím, co by šlo na textu ještě zlepšit, a 
změny zanesu, přečtu si ještě jednou text abych se ujistil,, že změny v textu jsou 
správně zapsány a bez chyb.247" 

 

 V části věnované zlepšení a posilnění gramatických znalostí čteme: 

 

"Poznamenám si formy a konstrukce, ve kterých běžně chybuji. S těmito poznámkami si kontroluji 
texty, které produkuji.248" 

 

 Další část se věnuje tomu, jak si dodat v jazyce jistoty, a ani tam se autoři nevyhnuli 

zmínce o chybování, tentokrát snad nejexplicitnější: 

 

"Učíme se a při tom děláme chyby - jsou ale chvíle, kdy se musíme přestat strachovat a jít do 
toho249" 

 

 Chybování je zmiňováno dokonce i mimo části, které se věnují strategiím - v popisu 

dovednosti PSANÍ na úrovni A1 se uvádí, že žák má umět: 

 

"Přepsat slova, výrazy, krátké věty a jednoduchá zadání bez chyb.250" 

 

 Vidíme tedy, že francouzská mutace EJP zmiňuje pojem chyby ve vztahu k evaluaci i 

strategiím učení se cizímu jazyku. Na otázku, proč autoři české mutace EJP podobné části do 

dokumentu nezařadili, neumíme odpovědět. Každopádně však dokument tak, jak je žákům k 

dispozici, neiniciuje zájem žáka o chybu a chybování a nepokládá mu vzhledem k chybě 

žádné explicitní otázky k zamyšlení a ohodnocení své kompetence skrze tento pojem. To se 

nám zdá, vzhledem k tomu, že žák samozřejmě své dovednosti bude evaluovat právě přes 

prizma chyb, kterých se v té které oblasti dopouští, jako nezodpovědné.251 

 

                                                 
247 ibid.  
248 ibid., s.14 
249 ibid.  
250 ibid., s.18. Tato formulace je přejata i do revidované vezre RVP, o které píšeme v kapitole 6.1.6. V českém 
EJP ji však nenajdeme. 
251 Tento chybu nezmiňující přístup nás zaráží o to víc, že MŠMT na svých webových stránkách hned vedle 
sekce věnované EJP dává k dispozici český překlad boržury Rady Evropy, která se jmenuje Jak se učit jazyky 
Průvodce jazykovým vzděláváním pro dospělé (Council of Europe, MSMT, 2001), kde se o chybě mluví 
několikrát a zcela explicitně: Dělat chyby je normální, prostě to patří ke studiu jazyků a vaši partneři s tím 
počítají, takže si nedělejte starosti. (s.3) ; Čtěte po sobě, co jste napsali. Při psaní máte více času na kontrolu a 
opravu chyb. (s. 10) ; Nebojte se dělat chyby. Postupně můžete jejich počet snížit. (s.10). Tento rozpor nás nutí k 
otázce, zda je explicitace pojmu chyby a chybování nějak podmíněna věkem a pokud ano, proč a dle jakých 
kritérií jsou před slovem chyba "chráněni" žáci ZŠ.   
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6.2 Učebnice francouzského jazyka a pojem chyba 

 

Druhá kapitola výzkumné části se zaměřuje na učebnice francouzštiny jako cizího jazyka a na 

to, jaké místo či váhu přikládají otázce chyby a chybování. Cílem je potvrdit či vyvrátit 

hypotézu, že učebnice by se otázkou chyby měla zabývat, a to zejména v metodických 

příručkách určeným učitelům. Pokud se tato teze potvrdí, budeme moci učebnice považovat 

za motivační prvek v otázce chyby a chybování. 

 

6.2.1 Seznam analyzovaných učebnic a základní východiska analýzy. 

 

Jako vzorek učebnic jsme zvolili ty, které jsou na seznamu učebnic "s doložkou" vydávaném 

MŠMT pro základní školu (druhý stupeň).252 Učebnice v něm zařazené jsou tyto253:  

 

− Amis et compagnie 1, 2, 3 (CLE International 2006-2008) 

− Extra ! 1, 2 (Paris:Hachette FLE, 2002)  

− Le français ENTRE NOUS 1, 2 (Fraus, 2010-2011) 

− Vite! 1, 2 (Paris: ELI, 2011) 

 

 Tyto učebnice jsme se rozhodli doplnit o tituly, které jsou dostupné na trhu v České 

republice a které se ve školách též používají, a to:  

 

− Adosphère 1-3 (Hachette FLE, 2012) 

− Kiosque / le Mag  1-4  (Hachette FLE, 2006-2007) 254 

 

 Postupovat budeme stejně jako při analýze oficiálních dokumentů - budeme si všímat 

textové evidence slova chyba (erreur) a pojmů se k němu vážících v metodických příručkách 

(příručka učitele, guide pédagogique, livre du professeur aj.), neboť se domníváme, že 

zejména tyto části učebnicového setu slouží k formování učitele-uživatele explicitní 

formou.255 

                                                 
252 Seznam je dostupný na: http://www.msmt.cz/file/21239 [cit. 22.2.2013]. Jde o verzi platnou pro rok 2012. 
253 Plné citace učebnic viz seznam literatury. 
254 Kiosque je modernizovanou verzí učebnice Le mag, proto je možno jejich metodické příručky analyzovat 
tjako jednu položku. 
255 Samotné učebnice a pracovní sešity jsme se rozhodli detailněji neanalyzovat, neboť jejich obsah se z 
didaktického hlediska plně odráží právě v metodických příručkách. 
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6.2.2 Analýza pojmů chyba a chybování v metodických příručkách 

 

Analýza je založena na sledování :  

1) četnosti formulací, které se k pojmu chyba a chybování v příručkách váží a  

2) místa výskytu pojmu chyba (erreur, faute, případně další) v metodické příručce.256 

 

 Výsledek rešerše textové evidence uvádíme přehlednou formou v tabulce, která pro 

každou metodickou příručku shrnuje všechny formulace, které lze v publikaci nalézt. Pokud 

se formulace opakují, upozorňujeme na to, ale neuvádíme je znovu. Komentář k jednotlivým 

zjištěným skutečnostem uvádíme pod tabulkou. Tyto komentáře mají zobecňující a 

komparační význam a snaží se poukázat i na vztahy mezi částí teoretickou a prakticko-

výzkumnou této práce.  

 

 

6.2.2.1. Le français ENTRE NOUS 1, 2 

 

Učebnice Le français ENTRE NOUS je zástupcem učebnic, které jsou určeny českým žákům, 

kteří se učí francouzsky. Jde tedy o učebnici, která může těžit z využití vztahu češtiny a 

francouzštiny (případně i dalších cizích jazyků) k didaktický účelům. Metodická příručka této 

učebnice je psána jak v češtině (většina), tak ve francouzštině257. Analýzu, jejíž zjištění 

předkládají dvě níže uvedené tabulky258, jsme rozdělili dle dílů na dvě části: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
256 Pojmy erreur a faute počítáme do četnosti vyskytu pouze tehdy, pokud je použit ve smyslu didaktického 
termínu, nikoli pokud je toto slovo použito např. při přepisu nahrávky, v obratu "bylo by chybou něco 
(ne)udělat" nebo při zmínce o chybné variantě, na kterou je učitel nebo potažmo žáci metodikou upozorňován.  
257 Tým autorek je složen ze tří Češek a jedné Francouzsky. Při psaní příručky si zachovaly svůj mateřský jazyk. 
258 Všechny tabulky s výsledky analýz mají stejnou strukturu, pokud není uvedeno jinak. Číslo za výrazem 
erreur nebo faute, případně dalších výrazech, uvádí počet výskytů slova v textu metodické příručky (i 
opakovaných výrazů). Chybějící číslo za výrazem znamená, že došlo pouze k jednomu použití tohoto slova nebo 
sousloví. 
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Název 
učebnice: 

Le français ENTRE NOUS  

díl: 1 

 

 

celkový 

výskytů 

pojmů 

spojených s 

chybováním: 

 
chyba 3 
erreur 2 
faute 0 

+ 
neřešitelný úkol 

obtíže 
neúspěšná produkce 

incorrection 
rezerva 

 

 formulace Strana 

kompetence k učení:  
 
zvládat zdánlivě neřešitelné úkoly - například nezpanikařit při poslechu, snažit se 
zareagovat, i když ne všemu rozumím, domyslet si význam, dosahovat zlepšení 
pravidelným cvičením 
 
pracovat s chybou - nechápat ji jako nedostatek, ale jako krok ke zlepšení 
 

9 

Kompetence sociální a personální: 
 
sebehodnocení a hodnocení druhých, hodnocení práce skupiny, srovnání, 
hledání rezerv 
 

10 

Vzhledem k tomu, že zdrojem největších obtíží při poslechu francouzštiny je tzv. 
"přeslabikování" 
 

13 

učitel vybere sešity, označí v úkolu chyby a následuje společná diskuze a oprava 
 

16 

interferenční chyby 
 

14 

Formulace 

spojené s 

chybováním 

noter et indiquer l´erreur 
 

18 (2) 

tabulka 4 - Výskyt pojmů vážících se k chybě a chybování - učebnice Le Français entre nous 1  
 
 Vidíme, že učebnice námi sledované jevy zmiňuje ve skromném počtu, pokud ano, 

pak preferuje výraz "chyba" nebo "erreur", slovu "faute" se vyhýbá. Zároveň však zmiňuje 

větší škálu jiných, k chybě opisných výrazů, které však akcentují vzhledem k chybování spíše 

negativní pojetí (incorrection, neúspěšná produkce aj.). 

 

 Formulace spojené s chybováním nalezneme v úvodních částech při vymezení 

kompetencí, které jsou v otázce chybování dokonce nad rámec RVP. Jak jsme uvedli v 

kapitole 1, RVP se explicitně k práci s chybou a její pozitivnímu chápání nijak nevyjadřuje. 

Text metodické příručky dále zmiňuje interferenční chyby, avšak bez toho, aby tento termín 
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dále rozebíral či specifikoval. Zvýšené riziko chybování je evokováno v oblasti fonetiky. 

Poslední oblast, ve které je chyba zmiňována, je oblast evaluace a práce s chybou, avšak opět 

jen v několika málo případech. 

 

Analýza druhého dílu nabízí tyto výsledky:  
 

Název 
učebnice: 

Le français ENTRE NOUS  

díl: 2 

 

 

celkový 

výskytů 

pojmů 

spojených s 

chybováním: 

 
chyba 3 
erreur 0 
faute 2 

+ 

neřešitelný úkol  
potíže 2 
rezerva  

 

 formulace Strana 

kompetence k učení:  
 
zvládat zdánlivě neřešitelné úkoly - například nezpanikařit při poslechu, snažit se 
zareagovat, i když ne všemu rozumím, domyslet si význam, dosahovat zlepšení 
pravidelným cvičením 
 
pracovat s chybou - nechápat ji jako nedostatek, ale jako krok ke zlepšení 
 

9 

Kompetence sociální a personální: 
 
sebehodnocení a hodnocení druhých, hodnocení práce skupiny, srovnání, 
hledání rezerv 

10 

v opozici zde stojí nosové souhlásky A a E; jejich správná realizace, jakož i vztah 
mluvená - psaná podoba působí potíže značné, a proto je jejich nácviku potřeba 
věnovat velkou pozornost 
 

43 

Il est important d'habituer les élèves à observer leurs fautes et de les rendre 
attentifs à la copie des textes corrigés. C'est ainsi qu'on évitera un grand nombre 
de fautes à l'écrit.   
 

65 

(chyby v diktátech žáci) opravují společně 
 

18 

vzájemná kontrola (chyb) 
 

27 

zvuková podoba hlásky S nepůsobí českým žákům potíže 82 

Formulace 

spojené s 

chybováním 

Poznámky: Další neexplicitní výskyt pojmu spojeného s otázkou chybování se nachází v 
evaluačním testu lekce 3 v zadání "Souligne les formes correctes" 

259
 

tabulka 5 - Výskyt pojmů vážících se k chybě a chybování - učebnice Le Français entre nous 2  

                                                 
259 Le francais ENTRE NOUS 2 - guide pedagogique, BILAN 3 (přílohy, bez stránkování) 
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 Četnost výrazů spojených s chybou a chybováním tedy zůstává relativně stejná, 

zajímavé je snad užití slova faute, které je v metodické příručce ve zcela synonymním 

postavení ke slově erreur. Tato skutečnost nám ukazuje, že v "praktickém" didaktickém 

jazyce učitelů tyto dva termíny mohou splývat a užívat se synonymně a že jejich distinktivní 

potenciál, který jsme zmínili v teoretické části, není v otázce chybování v učebnicích využit. 

 

 Při pohledu na formulace spojené s chybováním nalezneme stejné oblasti, jako u 

prvního dílu: fonetika a metodika práce s chybou. Zajímavá je formulace na straně 65, která je 

svým direktivním tónem jedinou formulací v celé metodické příručce, která učitele explicitně 

ovlivňuje v jeho postoji a aktivitě v otázce chybování. Jde však, jak jsme již zmínili, o 

formulaci ojedinělou. 

 

 Obecně lze tedy konstatovat, že přestože metodické příručky k učebnicím Le français 

ENTRE NOUS deklarují rozvoj kompetencí spojených s otázkou chyby a chybování, průnik 

tohoto záměru do samotného textu metodické příručky ale není nijak výrazný. Učiteli se v 

otázce chyby a chybování dostane několika upozornění, avšak pokud si uvědomíme, že 

metodické příručky jsou často texty o několika desítkách stran260, pak se můžeme ptát, zda 

těchto několik explicitních formulací nezapadne mezi zbytkem textu. 

 

 Zcela jiný přístup lze nalézt v metodické příručce k učebnicové řadě Extra !, které se 

věnujeme dále. 

 

6.2.2.2 Extra ! 1, 2, 3 

 

Řada učebnic Extra! je z námi analyzovaných titulů nejstarší261. Svým přístupem k otázce 

chyby a chybování se výrazně liší od zbytku analyzovaného korpusu, zejména svou 

explicitností v užívání pojmů erreur/faute. Ty jsou ve všech třech analyzovaných dílech 

používány opět jako synonymní, avšak preference slova erreur oproti faute je při pohledu do 

níže uvedených tabulek zřejmá. Můžeme vyslovit domněnku, že to je způsobeno tím, jak 

pojem erreur preferuje i didaktická literatura v rámci FLE. 

 

                                                 
260 Metodická příručka k prvnímu dílu LFEN má 98 stran a k dílu druhému 143 stran. 
261 Extra! byla vydána roku 2002, což je o pět a více let dříve, než zbytek analyzovaných učebnic. Lze ji tedy 
považovat za učebnici "jiné generace". 
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 Vzhledem k množství výskytů slov erreur či faute v textu metodické příručky jsme si 

jako u jediné z analyzovaných metodických příruček mohli dovolit hlubší analýzu jejich 

používání. V tabulkách nalezneme stejně jako u ostatních publikací přehled četnosti výskytu 

těchto slov, obecné formulace se  k nim vážící, dále však i typologii aktivit, ke kterým 

metodická příručka vybízí jak učitele, tak žáka. Cílem je ukázat, komu je v textu přiřazena 

role hlavního aktéry při práci s chybou. 

 

 Výše zmíněná analýza pro první díl metodické příručky vypadá takto: 

 
 Název 

učebnice: 
Extra !  

díl: 1 

 

celkový 

výskytů 

pojmů 

spojených s 

chybováním: 

 
erreur 54 

faute 9 
+ 

difficulté 1 
 
 

 formulace
262

 Strana 

L’objectif principal de « Extra ! » est de permettre aux élèves de communiquer 
en français. La pratique systématique de la prononciation devient alors 
inévitable, puisque les erreurs de prononciation peuvent entraver la 
communication. 

17 

1. Activités de pratique orale encadrées 
Lors de ces activités, l’élève met en pratique l’utilisation de certains aspects 
linguistiques (morphosyntaxe, grammaire, vocabulaire et prononciation) tout 
en étant corrigé pour être capable, par la suite, de réutiliser ces différents 
aspects de la langue française sans commettre d’erreurs. 
 

20 

leur apprendre a etre autonome dans leur travail - (travail du groupe) 
 
Enfin, certaines activités de groupes sont dites « libres » : les élèves ont tout 
loisir de parler à leur guise, de jouer avec la langue et de s’exprimer « sans filet 
». Dans ce type d’exercice, la communication prime sur la correction. Il est 
donc préférable que le professeur se déplace dans la classe, écoute les élèves 
et note leurs erreurs sans toutefois les interrompre. Les fautes les plus 
courantes seront rapidement passées en revue et expliquées à la fin de 
l’activité. 
 

25 

Formulace 

spojené s 

chybováním 

Quelques conseils pratiques pour bien exploiter la méthode (...) 
• Faites-leur comprendre que les erreurs font partie de l’apprentissage et ne 
sont pas forcément négatives. 
• Profitez du travail par deux ou en groupes pour observer les élèves. Faites 
leur comprendre que cette observation est naturelle, positive et habituelle et 
qu’elle permet de détecter les difficultés et de les corriger. 

22 

                                                 
262 Pro zachování autentičnosti jsme se rozhodli v tomto případě nechat formulace v jazyce příručky a 
nepřikládat je do češtiny. 
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L’ÉLÈVE ACTEUR DE SON APPRENTISSAGE 
La méthode « Extra ! » (...) accorde donc à l’élève un rôle primordial : il prend 
part activement à son processus d’apprentissaage. Le professeur doit 
encourager les élèves à « oser » parler français en les invitant à participer en 
utilisant la langue étrangère, tout en sachant qu’ils commettront des erreurs. 

 

24  

Grille d´evaluation - Expression Orale 
 

L’élève comprend le sujet de la conversation                             1 2 3 4 
L’élève décrit avec précision  
                                                    1 2 3 4 
L’élève arrive à répondre aux questions  
                                                    1 2 3 
L’élève ne parle pas trop lentement  
                                                     1 2 3 
L’élève ne fait beaucoup de fautes de grammaire                                 1 
2 3 
L’élève connaît le vocabulaire appris en classe                                          
1 2 3 

 

69, 96, 
121 

Aktivity spojené s chybováním navrhované metodickou příručkou pro UČITELE 

note les erreurs  
 

25, 44, 
58 (2), 
74, 75, 

101 

corrige les erreurs  26, 48, 51, 52 , 53, 56, 57, 58 (2), 71, 72, 75, 
86, 88, 83, 87, 92 (2), 93, 100, 114, 115, 117, 

118 (2), 120 

explique les erreurs  73, 74, 
75, 88, 

101 

relève les erreurs  
 

98, 100, 
101 

vérifie afin qu´(les élèves) ne mémorisent pas les erreurs 66 

corrige la faute  
 

53, 61, 
64(2), 88, 

95 

 

passe ne revue et explique la faute  
 

25 

Aktivity spojené s chybováním navrhované metodickou příručkou pro ŽÁKA  

repère les erreurs  
 

- 55, 107 

corrige les erreurs  
 
 
 
 

81, 85, 
107 (2), 

110 

 

Poznámka: Další explicitní výskyt pojmu spojeného s otázkou chybování se nachází v 
evaluačních testech EVALUATION: "Corrige les erreurs" - Lekce 2 (s. 149), Lekce 3 (s. 153), 
lekce  5 (s. 159),Lekce 6 (s. 162) 

 
tabulka 6 - Výskyt pojmů vážících se k chybě a chybování - učebnice Extra ! 1  

 
 Formulace spojené s chybou a chybováním ukazují podobná témata, jako u předchozí 

analyzované učebnice. Chybování je zmiňováno zejména ve spojitosti s mluvením, 
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fonetickými otázkami (výslovnost) a evaluací. Explicitněji je vyjádřen pozitivní potenciál 

chyby, přestože je ve formulaci použito slovo "négatives" (s.22). Chyba je též zmiňována v 

souvislosti s rozvojem autonomie a aktivního přístupu žáka k učení a v tomto rozvoji dle 

metodické příručky hraje svou roli právě uvědomění si chyby jako součásti procesu učení. 

 

 Při porovnání aktivit, které jsou nabízeny učiteli a žákovi v otázce chyby a chybování, 

si nemůžeme nevšimnout disproporce mezi počtem výskytů pojmu chyba vážícím se k učiteli 

a k žákovi. V otázce chyby a práce s ní hraje prim jednoznačně učitel. Zajímavý je dle nás i 

nepoměr mezi korektivními a reflexivními aktivitami uváděnými metodickou příručkou: 

učitel je vyzván k opravě chyby 32x, k vysvětlení chyb jen 6x. Tento jev lze sledovat i v 

metodických příručkách ke druhému a třetímu dílu. 

 

 Než se jim však budeme věnovat, upozorněme na poznámku pod tabulkou. Metodika 

učebnice počítá i s tím, že se žáci budou sami rozhodovat mezi tím, co je a co není chyba, 

budou tedy vystaveni chybným tvarům nebo obratům, a to v části věnované sumativní 

evaluaci lekcí. S podobnými cvičeními se nesetkáme ve všech učebnicích a i v samotné otázce 

vystavování žáků chybám není teoretická literatura jednotná.263 A pokud se vrátíme k 

metodice předchozího setu učebnic Le Francais ENTRE NOUS, tak tam je tento typ úlohy 

použit jen jednou, v evaluaci třetí lekce druhého dílu. 

 

 I druhý díl metodické příručky učebnice Extra ! již s touto aktivitou šetří (nalezneme 

jej pouze v evaluaci druhé lekce). Ostatní tendence prvního dílu však zůstávají zachovány 

nebo dokonce posíleny:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
263 srovnej např. Korčáková, J. (op. cit.) 
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Název 
učebnice: 

Extra !  

díl: 2 

celkový 

výskytů 

pojmů 

spojených s 

chybováním: 

 
erreur 89 
faute 20 

 

 formulace Strana 

 
Il est indispensable de travailler systématiquement la prononciation car des 
erreurs dans ce domaine peuvent constituer un obstacle majeur à une bonne 
communication. 
 

7 

L’ÉLÈVE ACTEUR DE SON APPRENTISSAGE 
La méthode « Extra ! » (...) accorde donc à l’élève un rôle primordial : il prend 
part activement à son processus d’apprentissaage. Le professeur doit 
encourager les élèves à « oser » parler français en les invitant à participer en 
utilisant la langue étrangère, tout en sachant qu’ils commettront des erreurs. 

 

24 

Formulace 

spojené s 

chybováním 

En s’appuyant sur l’activité précédente, les élèves, par groupes de trois, 
formulent deux phrases pour chaque personnage figurant sur les illustrations. 
Dans la première phrase, glisser une erreur sur le modèle suivant : Christophe 
Colomb n’a pas inventé… dans le but de travailler la négation. Dans la seconde 
phrase, corriger l’erreur : Il a découvert / inventé…  

80 

Aktivity spojené s chybováním navrhované metodickou příručkou pro UČITELE 

corrige les erreurs 
 

42, 44, 45, 60, 61, 62 (3), 63, 67, 68 (2), 76, 79, 
81, 82 (3), 83, 84, 87 (2), 88 (2), 90, 91 (3), 92, 

94, 108 (2), 109 (2), 110, 111, 112, 113 (3),114, 
115 (3), 119 (3), 120 (5), 123 (3), 125, 133, 134 

passe en revue l'erreur 
 

21 

note les erreur  
 

49, 61, 
78, 79, 

134 

relève les erreurs  
 

21, 45, 
82, 94 

explique les erreurs  
 

78, 79 

glisse une erreur 
 

79 

signale les erreurs 
 

134 

note la faute 41 

releve la faute 57 

commente collectivement les fautes 
 

41 

 

 

corrige la faute  
 

46, 47 
(3), 51 
(3), 54, 
56 (2), 
57 (2), 

96 
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Aktivity spojené s chybováním navrhované metodickou příručkou pro ŽÁKA 

relève l´erreur  
 
 

113 

corrige l´erreur 23, 25, 
69 (2), 

76, 113, 
125, 

133(3) 

note les erreurs 
 
 

110 

trouve les erreurs  
 

54 

rédige un paragraphe sans erreurs 125 

corrige la faute  
 

51, 97, 
102 

détecte la faute  
 
 

53 

 

Poznámka: Další explicitní výskyt pojmu spojeného s otázkou chybování se nachází v 
evaluačních testech EVALUATION: "Corrige les erreurs" - Lekce 2 (s. 164) 

 
tabulka 7 - Výskyt pojmů vážících se k chybě a chybování - učebnice Extra ! 2  

 
 Metodika druhého dílu tedy opět zmiňuje chybu ve vztahu k mluvení, fonetice a 

evaluaci. Výraz erreur je preferován před faute, přestože i ten je v textu přítomen (opět 

synonymně k erreur). Preferuje se vztah chyba-oprava, mezi ostatními aktivitami se objevuje 

kolektivní komentování chyb a jednou je učitel dokonce vybídnut k podstrčení chyby žákům. 

Ti mají ve druhém díle relativně více momentů, kdy jsou spojováni s aktivním vztahem v 

otázce chyby a chybování. Zajímavá je dle nás zejména aktivita ze strany 125, kdy se 

očekává, že žáci napíší text bez chyb. 

 

 I v díle třetím je stále zachována kontinuita časté textové evidence pojmů erreur i 

faute: 
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Název 
učebnice: 

Extra !  

díl: 3 

celkový 

výskytů 

pojmů 

spojených s 

chybováním: 

 
erreur 139 

faute 21 
 

 formulace Strana 

Il est indispensable de travailler systématiquement la prononciation 
car des erreurs dans ce domaine peuvent constituer un obstacle 
majeur à une bonne communication. 
 

7 

L’ÉLÈVE ACTEUR DE SON APPRENTISSAGE 
La méthode « Extra ! » (...) accorde donc à l’élève un rôle primordial : 
il prend part activement à son processus d’apprentissaage. Le 
professeur doit encourager les élčves à « oser » parler français en les 
invitant à participer en utilisant la langue étrangère, tout en sachant 
qu’ils commettront des erreurs. 

 

20 

Encourager l’utilisation de la langue française, même si les élèves 
commettent des erreurs. 
 

24 

Objectifs didactique 
(...) 
7. Analyser des erreurs, émettre des hypothèses pour corriger des 
fautes et réfléchir aux commentaires du professeur et / ou des autres 
élèves. 
(...) 
 

7, 39, 51, 71, 82, 
96, 105 

 

Formulace 

spojené s 

chybováním 

L’enseignant doit susciter une attitude volontaire de la part des 
apprenants dans l’utilisation de la langue étrangère en les incitant à 
participer et à parler en français, sans toutefois oublier qu’ils peuvent 
commettre des erreurs. 

 

26 

Aktivity spojené s chybováním navrhované metodickou příručkou pro UČITELE 

relève les erreurs  
 

21 

passe en revue  
 

21 

note les erreurs 
 

40, 41, 43, 44 (2), 
45, 58, 75, 3, 85, 
89, 99, 100, 109, 

116 

explique les erreurs  
 
 

40, 41, 44, 45, 58, 
85, 86, 89, 99, 

100, 104, 109, 114 

corrige les erreurs 
 

41, 42 (2), 43 (2), 44, 45 (2), 46 (2), 47, 48, 
50, 53 (2), 54, 56, 57 (2), 58, 59 (2), 60, 61, 
62, 63, 64, 68 (4), 69 (2), 73, 74 (2), 75, 76 
(3), 77, 78, 79 (2), 80 (2), 81, 83, 84 (2), 85, 
86 (2), 87, 88, 93 (4), 94, 97, 98, 99 (2), 101, 

102, 106, 107 (3), 110, 114, 117 (5) 

 

repère les erreurs 97 
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détecte et corrige des fautes 
 
 

39, 51, 71, 82, 96, 
105 

corrige les fautes 
 

50, 61, 65, 73, 81, 
100, 104, 109, 114 

explique les fautes  
 

59 (2), 60, 78 

note les fautes  60, 78 

Aktivity spojené s chybováním navrhované metodickou příručkou pro ŽÁKA 

corrige les erreurs  
 

43, 45, 46 (2), 47 
(2), 48 (2), 58, 62, 

72, 89, 99, 101 
(3), 110, 111 

repère les erreurs  75 

se rendre compte des erreurs 
 

49 

souligne les erreurs 
 

105 

 

Poznámka: Další explicitní výskyt pojmu spojeného s otázkou chybování se nachází v 
evaluačních testech EVALUATION: "Corrige les erreurs" - (s. 178) 

 

tabulka 8 - Výskyt pojmů vážících se k chybě a chybování - učebnice Extra ! 3  
 
 Oproti předchozím dvěma dílům přibyla ve formulacích cílů každé z lekcí explicitní 

zmínka vážící se k chybě a chybování (s. 7, 39, 51, 71, 82, 96, 105). Ta je tak jasná, že ji 

necháváme bez dalšího komentáře. Ostatní tendence jsou totožné s předchozími díly. 

 

 Metodické příručky k sadě učebnic Extra ! tedy jednoznačně explicitují své pojetí 

otázky chyby a chybování. Učitel i žáci dostávají jasné pokyny k tomu, jak mají s chybou 

pracovat. Tyto aktivity se zaměřují na korektivní oblasti vyučování, evaluaci, částečně i na 

reflexi. Otázka chyby a chybování je zmíněna jak v cílech učebnice, tak v jejím obsahu a 

následném hodnocení dosažených výsledků. V porovnání s ostatními analyzovanými 

publikacemi obsahuje metoda Extra ! nejvíce pojmů vážících se k naší problematice a tudíž ji 

lze označit za silný motivační prvek k práci s chybou v hodinách cizího jazyka, a to jak pro 

učitele, tak pro žáky. 

 

 Shrňme tedy prozatím, že v první učebnici Le Français ENTRE NOUS jsem zjistili 

deklarovaný, avšak málo explicitovaný vztah k chybě a chybování jako součásti edukačního 

procesu. Tento vztah již nebyl dále rozvíjen, např. při popisu aktivit či návodů pro učitele, jak 

s učebnicí pracovat. Naopak v řadě Extra ! je tento postup pravidlem, uživatel metodické 

příručky se otázkám chyby a chybování nemůže vyhnout, neboť je zmiňována velmi hojně a 

týká se většiny aktivit zmiňovaných v učebnici.  
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 Jako třetí v pořadí budeme analyzovat metodickou příručku učebnice, která v oblasti 

zapojení otázek spojených s chybou a chybováním představuje pomyslný třetí typ přístupu: 

pojem chyba ze své koncepce zcela vypouští a při popisu práce s učebnicí jej nezmiňuje. Jde o 

metodickou příručku k řadě Amis et compagnie. 

 

6.2.2.3 Amis et Compagnie 

 

Řada učebnic Amis et compagnie patří mezi zde analyzovanými tituly k těm novějším, první 

díl byl vydán roku 2007 a do dnešního dne vznikly celkem 4 díly učebnice určené žákům na 

úrovni 2. stupně ZŠ. Učebnice jsou napsány v souladu s approche actionnelle, tedy "akčního 

přístupu", který rozšiřuje přístup komunikativní zejména o vazbu na reálný svět žáka. 

 

 Metodické příručky jednotlivých dílů pojmy jako erreur nebo faute v podstatě 

nezmiňují, proto nepředkládáme souhrnnou tabulku výskytů, jako u ostatních učebnic. Jediné 

formulace, které se k chybě váží explicitně, nalezneme v samém závěru učebnice a budeme se 

jim věnovat níže. Implicitně zmínku problematiky chyby a chybování lze ale najít i v úvodu 

metodické příručky, který představuje cíle a principy učebnice. Tam uživatel příručky nalezne 

následující formulace: 

 
"Les principes: 
(...) 

− Faire prendre conscience aux élèves de leurs progrès, des améliorations à 
apporter, ainsi que des stratégies à mettre en œuvre pour mieux s'entrainer à 
comprendre, écrire et parler, bref, pour mieux apprendre. 

− Analyser les analogies, les ressemblances et les différences d'une langue à 
l'autre, d'une culture à l'autre.264" 

 

 Vidíme tedy, že o chybě se zde implicitně hovoří pouze jako o "nutných zlepšeních", 

jinak metodika učebnice volí zcela pozitivní přístup k problematice, založený na zájmu učitele 

o úspěchy žáka, o to, co se mu daří a jak případně zlepšit svou produkci. K tomu slouží 

strategie, které jsou explicitně uváděny i v učebnici samé265. Opět tedy vidíme jasný vztah 

mezi strategiemi učení a chybováním v cizím jazyce, jak jsme uvedli v teoretické části práce.  

 

                                                 
264 Amis et compagnie 2 - guide pédagogique, s. 3 
265 Část věnovaná strategiím se v učebnici nazývá Pour mieux apprendre (Abychom se lépe učili ), což 
považujeme za další doklad pozitivního přístupu k otázce chybování. 
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 Mezi zmiňovanými strategiemi tak ve vztahu k problematice chybování nalezneme 

např. tyto formulace (adresované žákovi, nikoli učiteli):  

 

"- Fais répéter ce que tu n'as pas compris ou que tu n'es pas sûr(e) d'avoir compris.266" 
 
"- Trouve des points communs entre les mots français et les mots de ta langue 
maternelle ou des mots d'une autre langue que tu connais... En les comparant, tu 
pourras mieux les retenir.267" 

 

 Konstatujeme tedy opět pozitivní formulace směrem k oblasti spojené s chybou. U 

první citace by autorka mohla hypoteticky pokračovat "...ou les moment où tu fais les 

erreurs", což by s její formulací bylo dle našeho názoru synonymní. Druhá citace pak zmiňuje 

pozitivní přínos transferových vztahů mezi jazyka, ale opomíjí upozornit na její úskalí. V 

souladu s přístupem k chybování v řade Amis et compagnie však ani jedno z navrhovaného 

text nečiní. 

 

 Jediným místem, kde se slovo erreur v metodické příručce ke druhé řade vyskytuje, je 

samý závěr textu. Ve části "Pour mieux apprendre" poslední lekce nalezneme jedinou 

strategii, a to: 

 

"Fais le point sur tes connaissances et sur tes compétences: Tu fais encore des erreurs ? 
N'aie pas peur de te tromper : il est naturel de faire des erreurs. Celles-ci peuvent t'être 
utiles, si tu comprends pourquoi tu les as faites et si tu les utilises pour améliorer ton 
apprentissage. Bonne chance !268" 

 

 Formulace je v souladu přístupu k chybě u předešlých (a předesíláme, že i 

následujících) analyzovaných titulů. Chyba je spojeny s oblastí evaluace (Fais le point sur…), 

je jí přiznán status součásti procesu učení se (il est naturel), avšak za podmínky reflexe a 

kognitivního přístupu (tu comprends) k chybování. Chyba pak slouží ke zlepšení, lze ji 

překonat (améliorer). Zajímavým detailem je poslední přání hodně štěstí žákovi, které celé 

problematice chybování dodává "lidský rozměr" a dedramatizuje ji. 

 

 I učebnice, která se explicitně k chybování nevyjadřuje, nakonec formulaci spojenou s 

chybováním obsahuje. Přestože jde o formulaci stručnou, lze ji najít na místě, kde osloví žáka 

a dodá mu nejen sebedůvěru, ale i kompetenci v oblasti strategií učení se. Proto lze i učebnici 

                                                 
266 ibid., s. 43 
267 ibid., s. 51 
268 ibid., s. 99 
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Amis et compagnie považovat za titul, který obsahuje v problematice chyby a chybování 

pozitivní motivační prvek. Otázkou zůstává snad jen to, proč nezařadit zmínku o výše 

uvedené strategii na začátek publikace a zda na konci učebnice takto důležitá formulace 

nezapadne. 

 

 Tři výše analyzované tituly představily přístupy k chybě a chybování, které můžeme 

nazvat typickými. Metodické příručky problematiku chyby: 

 

1) zmiňují explicitně v úvodních koncepčních pasážích, ale uvnitř samotného rozboru aktivit 

se jí příliš nevěnují (Le Français ENTRE NOUS),  

2) systematicky chybu a problémy na ní se vážící (oprava, reflexe, evaluace) zmiňují (Extra !) 

a nebo  

3) problematiku chybování nahrazují pozitivním přístupem k práci s žáky, slovo chyba až na 

některé pasáže vůbec nepoužívají a i termíny, které jsou k němu synonymní, se snaží 

formulovat pozitivně (Amie et compagnie).  

 

 V analýzách dalších titulů, které jsou certifikovány pro výuku na Základní škole nebo 

se na ní používají, se budeme snažit poukázat na některé momenty, které tuto typologizaci 

přístupů k chybě a chybování podtrhují nebo naopak rozšiřují.  

 

6.2.2.4 Vite ! 1, 2 

 

 Řada Vite přestavuje zástupce francouzsky psané učebnice, která není specificky 

upravována pro českého žáka. Metodická příručka je psána francouzsky a její koncepční část 

(tedy úvod, který vymezuje zásady práce s učebnicí, cíle a obecný přístup k výuce), která nás 

při analýze zajímá nejvíce, je pro oba díly shodná. Tabulky se souhrnem formulací ve vztahu 

k chybě a chybování proto uvádíme pro oba díly dohromady: 
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Název 
učebnice: 

Vite !  

díl: 1, 2269 

celkový 

výskyt pojmů 

spojených s 

chybováním: 

 
erreur 5 
faute 1 

+ 
lacunes 1 
échec 1 

 

 formulace Strana 

 
La correction peut se faire individuellement ou en classe: en soulignant les fautes 
commises, l'élève devr réfléchir, faire appel a ses souvenirs ou consulter le livre 
de l'élève pour trouver des règles. En voyant comment ses camarades de classe 
ont réussi à fire un exercice, l'élève pourra comprendre que les erreurs font 
partie de l'apprentissage et s'approprier les techniques d'apprentissage des 
autres. 
 

 
4 

 
réflechir sur ses lacunes 

 

5 

 
réflechir avec le professeur sur les raisons de leurs échecs 
 

6 

(...) l'évaluation formative permet au professeur de contôler (...) les 
performances des élèves, d´analyser avec eux leurs erreurs et de trouver des 
stratégies de les éviter. 
 

8 

Analyser avec (les élèves) leurs erreurs et de trouver des strategies pour les 
eviter. 
 

11 

 
Souligner les erreurs et demander aux élèves de les corriger. 
 

11 

Formulace 

spojené s 

chybováním 

 
La correction de l´exercice peut se faire tous ensemble ou par deux. Le travail a 
deux permet aux élèves de dépasser la peur de se tromper et surtout le fait de 
confronter son travail avec un camarade permet, en cas d'erreur, de comprendre 
les strategies employées pour donner la reponse. 
 

14 

tabulka 9 - Výskyt pojmů vážících se k chybě a chybování - učebnice Vite ! 1, 2  
 

 Přístup řady Vite ! k chybě a chybování se od výše jmenovaných odlišuje tím, že se 

nebrání negativním formulacím zastupujícím slova erreur a faute, jako je échec nebo lacune. 

Tyto pojmy s jasně negativním hodnotovým nábojem jsou však použity synonymně k erreur a 

nemají za cíl chybu nastiňovat jako něco negativního. Jde tedy o další důkaz toho, jak 

                                                 
269 Vzhledem k metodice analýzy učebnic lze obě publikace analyzovat jako celek, neboť část, ve které se 
vyskytují výrazy spojené s chybováním, jsou pro oba díly shodné.  
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didaktické materiály určené pro použití učitelem v praxi nekorespondují s teoretickou 

literaturou v oblasti chyby a chybování, která se snaží pomocí vymezení pojmů jako erreur a 

faute poukázat na nevhodnost používání pojmů jako např. échec, nedy neúspěch. 

 

 Dalším jasně zřetelným momentem je zdůraznění práce s chybou založené na 

kolektivní opravě a učení se od ostatních žáků (viz tabulka  9, s. 4 a 14). Metodická příručka 

zdůrazňuje, že postup odbourávání strachu z chyb může být založen na strategiích párové 

práce a nikoli pouze na strategiích spojených s vlastní kognitivní a reflexivní aktivitou. Tento 

přístup se nám zdá hodnotným, neboť mimo chápání, že chyba je něco, čeho se může dopustit 

každý (a tudíž jejího oddramatizování), využívá oblast chyby a chybování k zlepšování 

komunikace ve třídě. 

 

 Posledním bodem, na který chceme poukázat, je opětovný vztah mezi chybou a 

strategiemi (s. 8). Ty však již dál v učebnici nejsou explicitovány. V porovnání s třemi výše 

uvedenými typy metodických příruček se tedy řada Vite ! blíží typu č. 1 a stejně jako Le 

Français ENTRE NOUS problematiku chybování zmiňuje, dále při popisu aktivit ji již však 

nezmiňuje explicitně. A to i přesto, že téměř každý popis aktivity v učebnici je zakončen v 

metodické příručce pokynem: Terminez l´activité par la correction.  

 

6.2.2.5 Adosphère 1, 2, 3 

 

Analýzu metodických příruček učebnice Adosphère rozdělíme na dvě části, neboť v přístupu 

k chybě a chybování lze v této řadě učebnic identifikovat dva rozdílné přístupy. První a druhý 

díl téma chyby a chybování téměř nezmiňuje a blíží se tomu, co jsme u učebnic Amis et 

compagnie nazvali jako pozitivní přístup k otázce chybování. Naopak díl třetí slovo chyba 

zmiňuje mnohem častěji: 
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Název 
učebnice: 

Adosphère   

díl: 1 

celkový 

výskyt pojmů 

spojených s 

chybováním: 

 
erreur 1 

 

 formulace Strana 

Formulace 

spojené s 

chybováním 

 
apprendre à apprendre  
 
Un climat de confiance est essentiel pour le bon fonctionnement du cerveau !  
Quelques règles simples à donner aux apprenants :  
– La classe est un lieu de respect. On peut rire devant l’inattendu d’une réponse 
mais on ne se moque jamais de celui qui la prononce : si je respecte l’autre, je 
suis respecté(e).  
– L’erreur est indispensable à l’apprentissage. Donc, il faut souvent essayer 
plusieurs fois avant de réussir.  
– La classe est un moment de notre vie réelle en français. Tant qu’elle dure, nous 
sommes dans un espace d’expression et de jeu. 

 

41 

tabulka 10 - Výskyt pojmů vážících se k chybě a chybování - učebnice Adosphère 1 
 
 

Název 
učebnice: 

Adosphère   

díl: 2 

celkový 

výskyt pojmů 

spojených s 

chybováním: 

 
erreur 7 
faute 6 

 

 formulace Strana 

 
Réflexion sur l’apprentissage 
(...) 
- Acceptation de l’erreur comme faisant partie du processus d’apprentissage et 
attitude positive pour la surmonter. 

12 Formulace 

spojené s 

chybováním 

S’exprimer par écrit sur sa vie au collège. On attribue un 1,25 point par réponse 
complètement correcte. S’il y a des fautes mais que la phrase reste 
compréhensible, on mettra un point, 0,75 ou 0,5 en fonction de l’importance des 
erreurs. 

25 
 (a v 

dalších 

pěti 

lekcích) 

tabulka 11 - Výskyt pojmů vážících se k chybě a chybování - učebnice Adosphère 2  
 
 Jak vidíme, obě metodické příručky zmiňují pouze to, že chyba je součástí procesu 

učení a že je s ní nutno počítat jako s něčím "normálním". Dále se této otázce již nevěnují. 

Vyšší výskyt pojmů erreur a faute v metodické příručce k druhému dílu je dán tím, že se 
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nachází v popisu evaluace nácviku části "expression orale" mezinárodní zkoušky DELF, která 

je součástí každé ze šesti lekcí. 

 
 Jinak tomu je u metodické příručky ke třetímu dílu této řady učebnic: 
 

Název 
učebnice: 

Adosphère   

díl: 3 

celkový 

výskyt pojmů 

spojených s 

chybováním: 

 
erreur 10 (opakování) 

faute 0 
 

 formulace Strana 

 
Dans un souci de sécurité affective, cette fois, de nombreuses activités sont 
menées en binôme ou en très petits groupes. Même quand les activités sont 
individuelles et écrites, nous recommandons de laisser le temps aux élèves de 
comparer leurs réponses avec un ou plusieurs camarades avant de procéder à la 
correction. Le contrôle de l’enseignant est ainsi moindre. Non seulement les 
élèves deviennent plus autonomes mais ils craignent moins de commettre une 
erreur. Ils apprennent en outre plus facilement, comme le montrent les résultats 
de recherches sur le travail collaboratif, dans un climat exempt de compétition. 
 

7 
 

 
Faire lire la consigne. Si les élèves participent spontanément, mener l’activité 
avec toute la classe. Si, au contraire, ils ont des difficultés à participer, les placer 
par trois pour répondre aux questions. Passer dans la classe et valoriser les 
productions – c’est-à-dire porter davantage votre attention sur ce qui est réussi 
que sur les erreurs – et apporter du lexique complémentaire, si nécessaire ou 
inviter les élèves à consulter un dictionnaire bilingue. Procéder à une mise en 
commun rapide, toujours en valorisant les productions et en facilitant la 
spontanéité des élèves. 
 

26 

 
Laisser suffisamment de temps aux élèves pour écrire leur production, passer 
parmi eux pour les soutenir et aider ceux qui en ont le plus besoin. Quand les 
élèves sont prêts, leur demander de se mettre par trois et de co-évaluer leurs 
productions à l’aide de la grille de la page suivante et de corriger ensemble le 
plus d’erreurs possible. Procéder à une évaluation. Autant que possible adopter 
un code pour corriger les productions écrites afin que les élèves comprennent 
 

27 

 
Faire un retour collectif à partir des erreurs les plus courantes et les plus 
importantes. Afficher les productions dans la classe ou à l’extérieur de la classe 
ou bien, idéalement, les publier sur le blog de la classe.  
 

28 
 

 
Demander aux élèves de compléter les phrases le plus rapidement possible et 
sans erreur. 
 

26 

Formulace 

spojené s 

chybováním 

 
Quand les élèves sont prêts, leur demander de se mettre par trois et de co-
évaluer les productions des uns et des autres à l’aide de la grille ci-dessous et de 

43 
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corriger ensemble le plus d’erreurs possible. 
 

 
Proposer aux élèves de travailler par deux. Leur demander de lire la consigne, de 
chercher l’erreur et de la corriger 
 

49 

 
Corrigé : 
(Le téléphone du futur doit faire) les devoirs de français. (1 point – ne pas 

pénaliser les erreurs d’orthographe) 
 

82 

 

Donner aux élèves le sens de gaffe (une erreur) et en faire déduire le trait de 
caractère de Gaston. Proposer également de consulter le site de la BD : 
http://www.gastonlagaffe.com/ 
 

114 

 
Faire lire la consigne. Laisser du temps aux élèves pour observer l’affiche. Puis 
faire lire le texte lentement par un(e) élève. Les autres lèvent la main dès qu’ils 
entendent une erreur. 
 

116 

tabulka 12 - Výskyt pojmů vážících se k chybě a chybování - učebnice Adosphère 3  
 
 Metodická příručka ke třetímu dílu řady Adosphère tedy mimo pozitivního přístupu k 

chybě a chybování (s. 26) akcentuje zejména kooperativní prvek při práci s chybou a 

opravováním (s. 7, 27, 28, 43, 49 i 116). Můžeme ji tedy zařadit do druhého typu, stejně jako 

u řady učebnic Vite !.270 

 

 Jiný přístup v explicitnosti otázek spojených s chybou a chybováním lze vysvětlit tím, 

že první a druhý díl učebnice má jiné autory, než díl třetí. Navíc jeden z autorů271 třetí řady 

učebnic Adosphère byl součástí autorského týmu učebnic Extra !.  

 

6.2.2.6 Kiosque/le Mag 1-4 

 

Poslední analyzovanou řadou je diptych le Mag/Kiosque. Jde o stejný titul, který byl vydán 

pod dvěma názvy. Jejich metodické příručky jsou díl od dílu totožné, proto uvádíme souhrn 

výskytů pojmů spojených s chybováním pro oba tituly v jedné tabulce: 

 

 

 

                                                 
270 Zajímavé je i setkání se slovem erreur při práci s komixem Gaston la Gaffe. Potenciál uvedeného významu 
slova gaffe nám však přijde spíše anekdotický a v učebnici se s ním ve vztahu k chybě a chybování nijak 
nepracuje. 
271 F. Gallon. 
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Název 
učebnice: 

le Mag / Kiosque   

díl: 1 

celkový 

výskyt pojmů 

spojených s 

chybováním: 

 
erreur 16 

faute 0 
 

 formulace Strana 

 
En ce qui concerne l’évaluation des activités À toi!, l’enseignant peut simplement 
passer entre les groupes afin de contrôler, voire corriger la production. Pour 
éviter de couper la créativité des élèves lors de la production, on pourra relever 
les erreurs les plus fréquentes et faire, par la suite, une mise en commun pour 
corriger ces erreurs. Inviter ensuite quelques groupes à présenter leur 
production à la classe, et la faire évaluer et commenter par leurs camarades. Il 
est important d’insister sur la correction syntaxique et linguistique, bien sûr, 
mais aussi sur la phonétique et la gestuelle si nécessaire. 

16 

 
Si un élève n’a pas utilisé la négation correcte, le faire corriger par la classe et 
demander à un élève volontaire d’expliquer l’erreur qui a été commise. 
 

64 

 
Dans l’exercice 4, il s’agit de compléter les phrases reformulées avec l’adjectif 
possessif correct. Les élèves peuvent également travailler par deux pour cet 
exercice, ou individuellement dans un premier temps pour comparer ensuite 
leurs réponses avec celles de leur voisin. Lors de la correction collective de cet 
exercice, il est important de repérer les erreurs des élèves. Veiller à ce que tous 
aient bien compris (...) 

65 

 
Pour la mise en commun, demander à un élève volontaire de prononcer à haute 
voix la phrase a. Laisser les autres réagir à la phrase prononcée, et les inciter à 
repérer les erreurs éventuelles. 
 

66 

Formulace 

spojené s 

chybováním 

Poznámka: rozdíl mezi uváděným počtem výskytů (16) a počtem formulací spojených s 
chybou (4) je dán tím, že formulace ze stran 64 a 65 se v příručce opakují (přestože nejsou 
zcela shodné a jsou uvedeny v jiných typech cvičení, vyjadřují stejnou myšlenku)  

 
tabulka 13 - Výskyt pojmů vážících se k chybě a chybování - učebnice Le Mag  / Kiosque 1  

 
 
 Všimněme si, že chyba je opět zmiňována, logicky, v oblasti korektivních aktivit a 

znovu s akcentem na kolektivní prvek při práci s chybou. Metodická příručka však 

neobsahuje žádnou formulaci či strategii, která by chybu stavěla do pozitivního úhlu pohledu 
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jako součást učení. Stejně tomu je i v metodické příručce ke druhému, třetímu i čtvrtému dílu 

této řady, které analyzujeme níže:  

 
Název 

učebnice: 
le Mag / Kiosque   

díl: 2 

celkový 

výskyt 

pojmů 

spojených s 

chybováním: 

 
erreur 9 
faute 0 

 

 formulace Strana 

 
La pratique systématique de la prononciation nous semble indispensable a ce 
stade de l’apprentissage. Elle constitue en effet un des piliers de la 
communication, trop d’erreurs pouvant y faire obstacle.  

16 

 
Le groupe qui a fait le moins d’erreurs en notant les numéros est le gagnant. 
 

79 

 
Commencer par observer les nombres légendés dans l’exercice 6 puis inviter les 
élèves, par deux, à déchiffrer les nombres proposés à la suite et à les écrire en 
chiffres. (...) Lorsque chaque élève a écrit un nombre, le professeur 
pointe les nombres contenant des erreurs et les relit, afin de les faire corriger par 
chaque équipe.  
 

100 

Formulace 

spojené s 

chybováním 

Poznámka: rozdíl mezi uváděným počtem výskytů (16) a počtem formulací spojených s 
chybou (4) je dán tím, že formulace ze strany 100 se v příručce opakují (přestože nejsou 
zcela shodné a jsou uvedeny v jiných typech cvičení, vyjadřují stejnou myšlenku)  

 
tabulka 14 - Výskyt pojmů vážících se k chybě a chybování - učebnice Le Mag / Kiosque 2  

 
 Vzhledem k teoretické části upozorněme na spojení slov erreur a obstacle, se kterým 
jsme se v jiných metodických příručkách dosud nesetkali. 
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Název 
učebnice: 

le Mag / Kiosque   

díl: 3 

celkový 

výskyt pojmů 

spojených s 

chybováním: 

 
erreur 11 

faute 1 
 

 formulace Strana 

 
Passer dans les différents groupes pour s’assurer de la bonne compréhension de 
l’exercice et corriger les fautes éventuelles, puis inviter chaque groupe à énoncer 
son énigme. Afin de motiver les élèves à participer, on peut attribuer un point à 
chaque groupe qui donne une bonne réponse et compter les points en fin 
d’activité. 
 

16 

 
Lorsque tous les groupes sont prêts, ils jouent leur conversation devant la classe. 
Mettre les élèves dos à dos de manière à symboliser l’absence de contact visuel 
de la communication au téléphone et leur demander de jouer leur dialogue 
improvisé. Pour permettre une écoute active de la part des élèves spectateurs, 
les inviter à prendre des notes afin de relever d’éventuelles erreurs de 
prononciation, de syntaxe, de morphologie, de gestuelle, etc. Proposer au reste 
de la classe de voter pour la meilleure performance. (tučně autor) 
 

30 

 
Une fois que les groupes sont prêts, ils se produisent chacun à leur tour devant la 
classe. Pour permettre une écoute active de la part des élèves spectateurs, leur 
demander de noter toutes les expressions de l’opinion utilisées par leurs 
camarades dans la saynète et de relever également les erreurs de prononciation 
ou de grammaire. Mettre en commun et faire corriger à la classe les erreurs 
repérées. 
 

46 

  
Demander aux élèves de lire les textes silencieusement afin de vérifier les 
hypothèses émises précédemment et de corriger les erreurs, si nécessaire. (...) 
Inviter les élèves à lire les affirmations de l’exercice 3 et à y répondre, par deux, 
à l’aide des textes. Procéder à une correction collective, des volontaires 
énonçant leurs réponses en les justifiant à l’aide des documents. La classe 
corrige les erreurs, si nécessaire 
 

81 

Formulace 

spojené s 

chybováním 

 
Corrige les erreurs. (zadání) 

138 

tabulka 15 - Výskyt pojmů vážících se k chybě a chybování - učebnice Le Mag / Kiosque 3  
 
 
 
 Zde si všimněme zejména formulace na straně 30 (v textu tučně), která učitele a žáky 

vybízí k práci s typologií chyb, která je zmíněna ve vztahu ke kritériím evaluace dramatické 

scénky. Dalším prvkem, který jsme již viděli v předchozích učebnicích, je aktivita na str. 138, 

která žáky staví do role korektorů chybné produkce. Tato aktivita nebyla až na jednu učebnici 
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(Extra !) systematicky užívány v ostatních titulech. Není zřejmě náhodné, že právě učebnice 

Extra !, která je v otázkách chybování nejexplicitnější, zařazuje tuto aktivitu i do evaluační 

oblasti, zatímco ostatní tituly tento postup nevolí. I v řadě Kiosque / le Mag jde o ojedinělý 

výskyt (jeden nalezneme ještě u čtvrtého dílu, viz níže), podobně jako tomu bylo v učebnici 

Le Français ENTRE NOUS. 

 
 

Název 
učebnice: 

le Mag / Kiosque   

díl: 4 

celkový 

výskyt pojmů 

spojených s 

chybováním: 

 
erreur 12 

faute 0 
 

 formulace Strana 

 
Interculturel : 
• Fêtes et traditions culturelles 
• Les langues créoles 
Éducation pour la paix : 
• La négociation dans les conflits personnels 
• Le métissage comme source de richesse d’un pays 
• Lutte contre les inégalités, sensibilisation aux erreurs du passé (l’esclavage et 
son abolition) 
Entraide et collaboration au sein de la classe : 
• Jeux avec la langue (le téléphone sans fil) 

7 Formulace 

spojené s 

chybováním 

  
L’évaluation est importante, mais il est également primordial de veiller à ne pas 
bloquer les élèves dans leur apprentissage et de leur donner confiance en eux 
lorsqu’ils s’expriment en français. Ainsi, même si le professeur apporte tout au 
long des séances des corrections phonétiques, grammaticales, etc., 
individualisées, il est intéressant d’inciter les élèves à s’autocorriger en leur 
faisant repérer leurs erreurs et à se corriger entre camarades. Le développement 
de l’autoévaluation et de la coévaluation permet une autonomisation croissante 
de l’élève, en le responsabilisant par rapport à son apprentissage personnel. 
En ce qui concerne l’évaluation des activités À toi !, l’enseignant peut 
simplement passer entre les groupes afin de contrôler, voire corriger la 
production. Pour éviter de couper la créativité des élèves lors de la production, 
on pourra relever les erreurs les plus fréquentes et procéder, par la suite, à une 
mise en commun pour faire corriger ces erreurs. Inviter ensuite quelques 
groupes à présenter leur production à la classe et la faire évaluer et commenter 
par leurs camarades. 
 

16 
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Pendant cette phase, ne pas trop corriger les erreurs, laisser les élèves intervenir 
assez librement car l’objectif est de les encourager à s’exprimer et à prendre 
confiance. À la fin de l’activité, le professeur peut reprendre quelques 
formulations et les écrire au tableau. 
 

19 

 
La classe corrige les erreurs, si nécessaire. 
 

27 

 
noter les erreurs ou au contraire les nouvelles expressions vues dans la double 
page et réutilisées ici. 
 

28 

 
Inviter la classe à lire la consigne de l’exercice 8 et demander de faire le repérage 
par deux. Demander à des volontaires de proposer leurs réponses qui seront 
validées par la classe. Inviter les élèves à comparer les deux types de formulation 
(la relative et la nominalisation) en posant quelques questions: 
– Quelle formulation est plus courte ? (La phrase nominale.) 
– Quelle formulation fait faire moins d’erreurs ? (La phrase nominale car il 
n’y a pas de verbe à conjuguer ni de pronom relatif à choisir.) 
– Quelle formulation est souvent utilisée à l’écrit ?  

62 

 
Corrige les erreurs. (zadání) 
 

113 

tabulka 16 - Výskyt pojmů vážících se k chybě a chybování - učebnice Le Mag / Kiosque 3  
 

 Metodická příručka ke čtvrtému dílu, pokud odhlédneme od použití slova erreur v 

jiném kontextu a s negativním nábojem (s.7), představuje stejnou koncepci v otázce 

chybování, tentokrát s dalšími formulacemi blížícími se k oblasti strategií: žáci jsou vyzýváni 

k zapisování si chyb a jejich analýze (s. 16, 28, 62).  

 

 Přístup k otázce chybování, který volí učebnice le Mag/ Kiosque může tedy dle našeho 

názoru přispět k zájmu učitelů o otázku chyby a chybování, neboť chyba je zde explicitně 

zmiňována a žák i učitel jsou nabádání k systematické práci s ní. Přesto řada nedosahuje 

intenzity, kterou jsme ukázali v řadě učebnic Extra !. To je zajímavé i proto, že jeden z 

autorů272 řady Extra se podílel i na napsání učebnic Le Mag /Kiosque. Řadu le Mag /Kiosque 

tedy chápeme jako zástupce stejné tendence, jako řadu Extra !, ale ve zmenšené míře. 

 

6.2.3 Shrnutí 

 

                                                 
272 opět F. Gallon. 
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Prvním zjištěním je fakt, že učebnice ve své metodologické části upouští od pojmu faute a 

většinově používají pojmu erreur. Pokud k výskytu pojmu faute dojde, jde o synonymní 

použití s pojmem erreur. Nikde tak nevymezují rozdíl mezi těmito dvěma pojmy a pojem 

chyba (faute / erreur) se v příručkách nejčastěji váže k evaluaci, méně pak k reflexi či 

samotné kognitivní aktivitě žáků (ale i učitelů). Vazba otázky chyby a chybování na strategie 

učení je z uvedených citací metodických příruček jasně doložitelná. 

 

 Pojem erreur je synonymně nahrazován i jinými výrazy. My jsme v analyzovaných 

příručkách nalezli následující pojmy, které odpovídají pojmu chyba: lacunes, échec, difficulté, 

neřešitelný úkol, potíže, rezerva, obtíže, neúspěšná produkce a incorrection.273 Opět 

zdůrazněme, že i přes negativní konotace některých pojmů v obecném významu jsou tato 

slova v textech uváděna čistě synonymně ke slovu erreur, které je vymezeno pozitivně jako 

součást procesu učení se, jako něco, čeho se žáci nemají bát a jako jev, který lze překonat. 

Tento přístup byl explicitně uveden ve většině z analyzovaných učebnic, implicitně ho pak 

obsahovaly všechny. Žádný titul nepojal chybu jako negativní jev po vzoru např. 

behavioristického přístupu k otázce chybování. 

 

 Otázkou, kterou jsme doposud nezmínili, je výskyt pojmu problème, který se v 

metodických příručkách též vyskytuje a který je implicitně ve vztahu k chybě a chybování. 

Nakonec jsme se jej do analýzy rozhodli nezařadit, neboť jde dle našeho názoru o pojem širší 

a méně uchopitelný, než pojem "chyba". Problém může jistě chyby způsobovat a pokud mají 

žáci s nějakým učivem problém, budou v něm zřejmě i chybovat, avšak samotné slovo 

"problém" se ve své obecnosti dostatečně explicitně k chybování nepojí a pokud tedy 

metodické příručky zmiňují např. problémy žáků ve fonetické oblasti a nezmiňují i slovo 

"chyba", nejde dle našeho názoru o dostatečnou motivaci pro učitele k zamyšlení se nad tím, 

proč žáci chybují, co to znamená a jak chyby minimalizovat či odstranit. 

 

 Obecné tendence metodických příruček v otázce chyby a chybování jsou tedy tyto: 

chyba je chápána jako součást procesu učení se, autoři se ji snaží dedramatizovat a zmiňují 

její "normálnost". Cesta vypořádání se s chybami vede přes strategie, které jsou často 

založeny na kooperativním prvku. Pokud metodická příručka explicitně zmiňuje, jak má učitel 

s chybou nakládat, pak převládá formulace "oprav chybu", a to výrazně, nad aktivitami 

                                                 
273 srovnej Korčáková, J. (op. cit.) 



 139 

reflektivními. K práci s chybou je pak vyzýván učitel, opět ve výrazně větší míře, než žák 

(což je pozorovatelné zejména u řady učebnic Extra !)   

 

 Závěrem druhé kapitoly této části práce tedy shrňme, že učebnice francouzského 

jazyka pro základní školu, které jsou v České republice schválené k používání, nebo se 

používají jako výsledek volby učitele či školy, v sobě obsahují motivační prvek ve vztahu k 

otázkám chyby a chybování, který je však různě rozvinut titul od titulu. Jediná řada učebnic, 

která otázku chyby a chybování (jak v otázce přístupu k chybě, tak práce s ní) opravdu 

detailně zmiňuje, je řada titulů Extra !. Ostatní analyzované tituly otázku chybování zmiňují 

detailněji buď v části úvodně-koncepční nebo při popisu některých aktivit. Nikdy však v 

takové míře, jako výše uvedená řada učebnic. Je tedy otázkou, zda při zvážení rozsahu 

metodických příruček a množství textu, který obsahuje výskyt slova chyba v řádu jednotek, je 

možné systematicky upoutat pozornost učitele-uživatele příručky k otázkám chybování a 

výuky jazyků.  
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6.3 Reprezentace žáků a učitelů dalšího cizího jazyka v otázce chyby a 

chybování 

 

Po analýze oficiálních dokumentů a učebnic se zaměříme na pohled třetí skupiny "aktérů" 

pedagogického procesu, tedy na učitele a žáky. Cílem této analýzy je zjistit, jaké 

předporozumění či koncepty v otázce chybování u těchto dvou skupin existují, a na základě 

těchto zjištění rozhodnout, jakým směrem zaměřit následné pedagogicko-didaktické snažení v 

této oblasti. Jako první se zaměříme na žáky základní školy, kteří se učí francouzštinu jako 

další (druhý) cizí jazyk. 

 

6.3.1 Řízený rozhovor s žáky  

 

K analýze reprezentací žáků v oblasti chyby a chybování jsme jako jednu z metod zvolili 

řízený skupinový rozhovor s žáky, kteří se učí francouzštinu jako další cizí jazyk (1. cizí jazyk 

je v případě tohoto vzorku angličtina). Účelem rozhovoru nebylo hledání přesných odpovědí, 

ale vytyčení obecných názorů napříč vzorkem, které lze označit za konstantní představy 

tohoto vzorku v otázce chyby a chybování, tedy jejich reprezentacemi.  

 

6.3.1.1 Zkoumaný vzorek a forma rozhovoru 

 

Rozhovor byl veden frontálně během jedné vyučovací hodiny. Celkem rozhovor proběhl se 3 

skupinami po přibližně 10 žácích (celkem 28 respondentů). Věk 12-13 let, 10 chlapců, 18 

dívek.  

 

 Žáci si nejprve poznamenali odpovědi na každou z otázek a poté se zapojili do diskuze 

s výzkumníkem. Jejich zapsané odpovědi byly následně analyzovány. Analýza byla ovlivněna 

i poznámkami, které si výzkumník vedl během rozhovoru s žáky (poznámky žáků, zpřesňující 

informace z jejich strany, komentáře k tématu). 
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 6.3.1.2 Použité otázky a kvalitativní analýza odpovědí 

 

Rozhovor byl založen na otázkách, které doporučuje ANA PICADO BLANCO274: 

 

 

1) Vadí ti chybovat v hodině jazyka? 

 

2) Kdy podle tebe nejvíc chybuješ? Proč? 

 

3) Mohl/a bys uvést některé časté chyby, které děláš? 

 

4) Jak a kdy ti vyhovuje být opraven/a? 

 

5) Kdo ti může pomoci s opravou chyb? 

 

6) Když mluvíš v cizím jazyce, riskuješ rád/a nebo radši nemluvíš, abys nechyboval/a? 

 

tabulka 17 - Otázky na zjišťování reprezentací žáků v oblasti chybování (dle Picado Blanco, cit. výše) 
 

 V odpovědi na první otázku se většina vyjádřila tak, že chybování v cizím jazyce 

(hodinách francouzštiny) jim vadí (23 odpovědí ANO, 1 OBČAS, 4 NE275). Žáci této skupiny 

tedy chybu vnímají a mají k ní většinou negativní emoční vztah.  

 

 Odpovědi na druhou (dvoj)otázku jsou rozmanitější a pro náš výzkum nezajímavější. 

Dle odpovědí naprostá většina respondentů spojuje chybu a chybování s momentem sumativní 

evaluace - testy (zejména těmi, formulací respondentů, "velkými" či "dlouhými" - tedy 

momentem, kdy jsou žáci písemně evaluováni z nějakého delšího úseku učiva, nejčastěji na 

konci lekce). Důvodem však není pouze nedostatek znalostí (který je uváděn též často, 

nejčastěji formulací "doma jsem se neučil/a"), ale i samotná situace testování/evaluace. Téměř 

všichni respondenti uváděli jako důvod nervozitu, panikaření, spěch, únavu - žáci tak 

chybování spojují nejen s nedostatkem znalostí, ale i s otázkami "školního chování" tak, jak 

jsme ukázali v teoretické části. Jeden z respondentů vidí přímý vztah mezi chybou a 
                                                 
274 BLANCO PICADO, A. I. El Error en el proceso de aprendizaje. [cit. 2011-04-01]  in 
http://www.cuadernoscervantes.com/art_38_error.html 
275 Jedna z odpovědí NE byla doplněna komentářem: "mohu se snažit zlepšit, chybovat je lidské". 
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"důležitostí známky" - nejvíce dle něj chybuje tehdy, když jde o známky "důležité", tedy 

známky v rámci evaluace na konci lekce. Pojetí důležitosti evaluace na konci nějakého 

období, které "vyprodukuje" důležitou známku, je mimochodem jedním ze znaků školní 

evaluace - zmiňme například čtvrtletní písemné práce a kompozice, které v předmětech jako 

český jazyk a matematiky výraznou měrou ovlivňují výslednou známku.  

 

 S otázkou důležitosti a motivace je spojen i další komentář, který zazněl při debatě se 

třídou. Francouzština jako předmět (další cizí jazyk) nebyl některými žáky vnímán jako 

dostatečně důležitý (jako důležité předměty byly uváděny matematika, český jazyka případně 

angličtina) a proto v něm, dle respondentů, chybují častěji. Jedna respondentka dokonce 

popsala situaci, kdy se tato důležitost odráží i v reprezentacích rodičů: její matka jí odrazovala 

od domácí přípravy na francouzský jazyk a nabádala jí, ať se mu věnuje až poté, co dokončí 

opakování na "důležitější předměty". 

 

 Několik respondentů též uvedlo, že chybují nejčastěji v určitý okamžik školního dne - 

v pátek ; pokud se ten den píše více testů ; pokud hodina francouzského jazyka následuje po 

angličtině. Tím je dle našeho názoru opět potvrzena hypotéza o vztahu mezi chybováním a 

otázkou "školního chování", v tomto případě organizací a vnímáním školního dne jako 

navazujících sekvencí, které se navzájem ovlivňují, přestože spolu přímo nesouvisí. 

 

 Chyby citované respondenty ve třetí části jsou z oblasti gramatiky, pravopisu či 

fonetiky - nejčastěji byly zmiňovány tyto pojmy: členy, časování, slovíčka, výslovnost276. 

Zajímavější dle našeho názoru je, že z odpovědí nelze, snad mimo otázky členů, vyvodit 

žádnou všeobecně rozšířenou chybu, kterou by citovali všichni respondenti - v otázce 

chybování je tedy důležité si uvědomit, že chyba je pro žáky značně rozmanitý pojem, který 

nelze interpretovat nějakým obecným pravidlem či závěrem. 

 

 O otázce 4 a 5 se žáci vyjádřili následovně: hlavní a nejčastěji citovanou "autoritou" je 

učitel, následovaný kamarády ze třídy (často jsou citována konkrétní jména spolužáků), až 

pak zbytek třídy. Zmiňována je i učebnice nebo sešit (9 respondentů). Několikrát jsou uvedeni 

i rodinní příslušníci ("maminka ; děda"). Několik respondentů naopak opravovat od třídy 

nechce a vadilo by jim to. Forma vysvětlení či opravy pro většinu žáků není zásadní a 

                                                 
276 Vzhledem k tomu, že žáci byli začátečníci, kteří se francouzštinu učili druhým rokem, nemohli uvádět 
složitější gramatické jevy. 
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důležitá, hlavní je, aby měli pocit, "že to pochopili". Někteří z žáků ale uvádějí i přesné 

"návody" na to, jak chtějí být opraveni, např.: 

 

"Mám raději, když mi to v sešitě podtrhne a až potom vysvětlí." (podtrženo žákem) 

"Když mi to podtrhne a pak vysvětlí." 

"Rychle, stručně a tak, abych to pochopila." 

"Hned potom, co jsem udělala chybu." 

 

 Někteří uvádějí formu ústního vysvětlení učitelem, další preferují formu psanou. Opět 

tedy vidíme, že obecně a jednotně aplikovaný způsob opravování by jen těžko vyhovoval 

všem žákům a že učitel (či ten, kdo opravuje) musí disponovat širokou a rozmanitou paletou 

způsobů, jak chybu vysvětlit a opravit. 

 

 Přibližně polovina respondentů pak radši riskuje a mluví, byť s chybami a s vědomím 

toho, že se ne vždy k risku donutí. Druhá polovina pak radši mlčí a neriskuje. Jeden 

respondent upozornil na to, že když mluví, tak "si tu chybu většinou neuvědomí".  

  

6.3.1.3 Závěry kvalitativní analýzy odpovědí 

 

 Závěry z této části výzkumu reprezentací žáků základní školy v otázce chyby a 

chybování vztažené na francouzštinu jako další cizí jazyk lze formulovat v těchto bodech: 

 

1) žáci vidí přímý vztah mezi chybou a evaluací, zejména sumativní. Formativní 

pojetí chyby u nich není až na výjimky zmiňováno. Evaluace je směšována se 

známkou, která je dělena na důležité a důležitější - míra a frekvence chyby pak 

roste úměrně s touto pociťovanou důležitostí, 

 

2) žáci často zmiňují psychologické faktory jako stres a nervozita. Vidí v nich 

jeden z hlavních důvodů chybování, 

 

3) chyby jsou v reprezentacích žáků ve vztahu s motivací - čím menší motivace k 

zvládnutí předmětu, tím více chyb, 
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4) žáci jsou citliví na organizaci "školního života", příčiny chyb vidí v návaznosti 

některých předmětů či v závislosti na dnu a hodině výuky277, 

 

5) reprezentace žáků vykazují značnou dávku různosti, tedy i rozmanitosti. 

 

6.3.2 Dotazníkové šetření I 

 

Výzkum pomocí dotazníku byl veden za účelem doplnění předchozího tázání a hledání 

reprezentací žáků a učitelů v oblasti chyby a chybování a postojů těchto aktérů pedagogického 

procesu k situaci, kdy se žák dopustí chyby, ať již v mluvené či psané formě jazyka. Náš 

výzkum navazuje na práci francouzského didaktika a speciality na otázku chyby a chybování 

Alaina COIANIZE, který výzkum, jehož formu a myšlenku jsme převzali do této práce, 

uskutečnil a publikoval v roce 1979.278 

  

 Dotazovaní odpovídali anonymně, aby byl minimalizováno nebezpečí toho, že budou 

považovat dotazník za typ zkoušky nebo prospekci očekávání, jak by měli odpovídat 

vzhledem k tomu, že jsou studenty vzdělávací instituce - to by pak mohlo znamenat, že 

odpovídají formou jistých požadavků této instituce (chtějí dostát očekávání) nebo  naopak 

využívají dotazník k její kritice. To by následně ovlivnilo výsledek dotazníkového šetření 

(stejné důvody uvádí i COIANIZ279). 

 

6.3.2.1 Zkoumaný vzorek a metodologie 

 

Coianizova výzkumu se zúčastnilo 68 učitelů francouzštiny z více jak deseti zemí (Ghana, 

Nikaragua, Madagaskar, Irán, Švýcarsko, Sierra Leone, Irák, Korea, Finsko, Mexiko, 8 

respondentů národnost neuvedlo, ale dá se předpokládat, že šlo o země s tradicí vyučování 

francouzštiny). Věkový průměr byl 29 let. Dále pak 36 studentů jazykového vzdělávacího 

centra pro dospělé s průměrným věkem 22,2 let, s úrovní znalosti jazyka od střední po vyšší a 

velkou růzností zemí, odkud pocházejí (autor zmiňuje USA, Velkou Británii, Holandsko, 

                                                 
277 Je zajímavé, že žáci takto vlastně mluví o negativním transferu/interferenci mezi např. angličtinou a 
francouzštinou - nevnímají ji ale jazykově, ale časově a prostorově - z úhlu pohledu školy a jejího 
časoprostorového uspořádání.  
278 Coianiz, A. La faute dans l'enseignement du FLE in (coll.) Travaux de didactique du français langue 
étrangère 3. Montpellier: Montpellier III, CFP - Université Paul Valéry, 1979. 
 
279 ibid. s. 10 
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Nigérii, Švédsko, Německo, Bolívii, Brazílii, Irán, Norsko, Japonsko, Kypr, Mexiko i 

Dánsko).  

 

 Našeho výzkumu se zúčastnilo 23 učitelů cizího jazyka, z nichž 15 francouzštinářů. 10 

z těchto patnácti učitelů mělo 5-10 let praxe, jeden 2 roky a 4 více jak 10 let. Část určenou pro 

žáky vyplnilo 183 žáků druhého stupně ZŠ (kvůli zajištění homogenity zkoumaného vzorku 

šlo o jednu pražskou základní školu pro všechny dotazované žáky), z nichž bylo 71 

francouzštinářů a 112 němčinářů ve věku 11 - 15 let. Skupina žáků, kteří studují jako další 

cizí jazyk němčinu, byla do výzkumu zařazena kvůli zodpovězení otázky, zda zvolený jazyk 

ovlivňuje pojetí chybování u žáků či zda jsou tyto reprezentace na této volbě nezávislé a tudíž 

zobecnitelné.  

 

 Dotazník pro učitele ve výzkumu A. Coianize obsahoval 4 otázky (ve formě otázky-

odpověď nebo doplnění nedokončené výpovědi), z nichž my jsme použili 3 první (čtvrtá 

otázka se zaměřovala čistě na otázku výuky gramatiky, která není pro náš výzkum nutně 

relevantní). U každé z otázek se respondent musel rozhodnout pro 3 z uzavřených odpovědí, 

které obodoval od 3 do 1 bodu dle důležitosti, jakou jí přikládal (3 body - důležité, 2 body - 

méně důležité, 1 bod - bez důležitosti). Každý učitel-respondent tedy mohl rozdělit mezi 

odpovědi 6 bodů (3+2+1), relativní procentuální základ tedy byl 408 bodů na 68 učitelů. Z 

tohoto čísla se pak vypočítával procentuální vyjádření důležitosti, jakou učitelé jednotlivým 

odpovědím připisovali. 

 

 Tento metodologický přístup se nám zdá nosný, neboť nechává respondentům 

možnost pro rozvinutější odpovědi i přes uzavřenost otázek (respondent má možnost 

odstupňovat své odpovědi v rámci uzavřeného souboru otázek), zároveň ale zaručuje jednotu 

interpretace výsledku, neboť nenechává respondenty odpovídat mimo zvolená témata. 

Výsledné procentuální vyjádření tak znamená spíše určité tendence v uvažování, které lze 

považovat za představy testovaného souboru v nastolené otázce chybování. Jak lze vidět níže, 

naše adaptace výzkumu se zaměřila právě na snahu o odhalení tendencí a představ, méně pak 

na zaručení kvantitativně nezpochybnitelného procentuálního obrazu objektivní reality. 

 

 Při zadávání našeho dotazníku respondentům jsme též postup odpovídání zjednodušili. 

Respondenty jsme vyzvali, aby odpověděli formou zaškrtnutí až tří možností, pokud je 

všechny považují za relevantní. Pokud se však rozhodnou pro zaškrtnutí více než jedné 
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odpovědi, byli vyzváni k označení té, kterou považují za více vyjadřující jejich přesvědčení - 

jinými slovy tu, kterou ve vztahu k dalším odpovědím preferují. Předem tedy nešlo určit, 

kolik odpovědí respondenti zaškrtnou a ani zda se dokáží rozhodnout mezi několika 

odpověďmi tak, aby označili jednu z nich za "důležitější". 

 

 Cílem tohoto postupu bylo nechat respondentům možnost vyjádřit v co největší šíři 

jejich přesvědčení a zajistit tak co největší míru komplexnosti odpovědí. Pokud bychom, dle 

našeho názoru, nutili respondenty k jen jedné odpovědi, ztratili bychom přístup ke škále 

reprezentací v otázce chybování, která je, jak jsem ukázali v předchozích kapitolách, značně 

komplexní. 

  

 I přes dotazníkovou formu zjišťování se tedy dle našeho názoru oba výzkumy, 

přestože pracují s procentuálními vyjádřeními a kvantitativními daty, řadí spíše ke 

kvalitativně vedeným výzkumům, neboť jejich cílem není podat objektivní stanoviska, ale 

odkrýt tendence uvažování zkoumaného vzorku v oblasti zájmu vědce, tedy v tomto případě 

otázky chyby a chybování. 

 

6.3.2.2 Výsledky dotazníkového šetření a jejich interpretace 

 

Nejprve se budeme věnovat otázkám určeným učitelům, které následně konfrontujeme s částí 

určenou žákům (studentům). Učitelé reagovali na tyto otázky a nedokončené výpovědi: 

 

1. Když opravujete žákovu práci (např. písemnou práci či úkol), co Vám připadá 

nejdůležitější? 

2. Žák udělá chybu - pro Vás to znamená? 

3. Chyby Vám umožňují... 
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6.3.2.2.1 Učitelé 

 

První otázka pro soubor učitelů ve výzkumu COIANIZE zněla:  

 

"Když opravujete žákovu práci (např. písemnou práci či úkol), co Vám připadá 

nejdůležitější?". Učitelé měli na výběr mezi těmito odpověďmi, které procentuálně volili jako 

nejdůležitější (tzn. přidělili jim 3 body) takto: 

 

a) Poznat každou chybu, mít dokonalou znalost cizího jazyka jak praxí, tak 

studiem gramatiky.  

26,4% 

b) Napsat správnou formu do žákovy písemky.  14,7% 

c) Vysvětlit žákovi mechanismus jeho chyb.  38,2% 

d) Dělat cvičení na oblast, kde žák chyboval.  17,6% 

e) Ohodnotit a oznámkovat písemku.  3% 

grafické znázornění viz Přílohy: Graf 1 

 Výsledky interpretujeme spolu s autorem výzkumu následovně: učitelé považují za 

nejdůležitější vysvětlit chybu a až pak její přesné určení a dokonalou znalost francouzštiny, 

tedy cílového jazyka. Dále jsou voleny odpovědi s didaktickým aspektem, tedy oprava a 

nápravná aktivita. Až na posledním místě se v názorech učitelů umísťuje odpověď spojená se 

sankcí a (sumativní) evaluací. Závěr z této části dotazníku může být formulován tak, že 

učitelům jde hlavně o to, proč žáci chybují, a teprve a pouze poté přistoupit k nápravným 

aktivitám typu cvičení. Zároveň jim jde více o správnost žákova projevu než o to, aby jej 

ohodnotili známkou. 

 

 Vzorek učitelů z našeho dotazníkového šetření odpovídal na stejnou otázku (ale jinou 

metodou výběru) následovně:  

 

a) Poznat každou chybu, mít dokonalou znalost cizího jazyka jak praxí, tak 

studiem gramatiky.  

4 

b) Napsat správnou formu do žákovy písemky.  6 

c) Vysvětlit žákovi mechanismus jeho chyb.  21 

d) Dělat cvičení na oblast, kde žák chyboval.  19 

e) Ohodnotit a oznámkovat písemku.  2 

grafické znázornění viz Přílohy: Graf 2 
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 Obě skupiny se shodli na odpovědi c) Vysvětlit žákovi mechanismus jeho chyb. jako na 

nejdůležitější z nabízeného seznamu. Stejně tak zájem o evaluaci a sankci je u učitelů - v 

porovnání s ostatními odpověďmi - minimální. Zajímavý je rozdíl v počtu respondentů, kteří 

zvolili odpověď a). Učitelé ze sedmdesátých let se zdají náročnější na vlastní znalosti jazyka, 

nebo jim alespoň přikládají větší váhu při práci s žáky. Tendence, kterou lze v obou vzorcích 

vysledovat, je však podobná: nejprve žákovi chybu vysvětlit a pak přistoupit k nápravným 

aktivitám. Kognitivní přístup k chybě (žák nejprve pochopí a pak trénuje a nikoli trénuje a tím 

si osvojí správnou produkci) tedy zajímá obě skupiny na prvním místě. Toto zjištění nám 

připadá zajímavé zejména ve vztahu k dialogu kognitivních a behaviorálních přístupů k učení. 

 

 Dále citujeme druhou otázku spolu s výběrem možností i procentuálním vyjádření 

volby učitelů: 

 

Žák udělá chybu - pro Vás to znamená? : 

 

a) Učivo, ke kterému se vztahuje chyba, není zajisté osvojeno.  23,5% 

b) Toto učivo osvojeno být může, neboť chyba nevypovídá o opravdových 

znalostech žáka.  

44,1% 

c) Že jste učivo špatně vysvětlili a málo procvičili. 26,4% 

d) Že učebnice, kterou používáte, je v tomto bodě špatně napsána.  5,9 % 

grafické znázornění viz Přílohy: Graf 3 

 

 Téměř polovina učitelů z prvního výzkumu z roku 1979 nevidí přímý vztah mezi 

jazykovou kompetencí žáků a chybováním. Pokud však pomineme tuto první odpověď, 

učitelé vidí jako zodpovědné za žákovu chybu buď sebe (odpověď c) ) nebo žáka samotného 

(odpověď a) - zde jde pak o pojetí chyby jako indikátoru žákovy nedostatečné kompetence). 

Velmi zajímavým se nám zdá fakt, že velmi málo učitelů vidí důvod chyby v použité metodě 

nebo učebnici - pojímanou jako základ a model jazykového vyučování či cílového jazyka 

samotného.280 

 

                                                 
280  Ptáme se, zda nejde o dědictví pozitivistického vidění "pedagogického nástroje", který je jakožto "vědecký" 
nenapadnutelný ve své formě i obsahu. 
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 Odpovědi učitelů z našeho výzkumu na stejnou otázku jsou následující: 

 

a) Učivo, ke kterému se vztahuje chyba, není zajisté osvojeno.  9 

b) Toto učivo osvojeno být může, neboť chyba nevypovídá o opravdových 

znalostech žáka.  

19 

c) Že jste učivo špatně vysvětlili a málo procvičili. 11 

d) Že učebnice, kterou používáte, je v tomto bodě špatně napsána.  0 

grafické znázornění viz Přílohy: Graf 4 

 Je zřejmé, že odpovědi podávají stejný obraz reprezentací učitelů v oblasti příčin 

chybování v jazykové výuce. Mohli bychom ji nazvat realistickým viděním otázky chyby a 

chybování, kdy chyba není absolutizována a její příčina je zároveň hledána jak u žáka, tak u 

učitele. Opět se však musíme pozastavit nad absolutním pominutím role učebnice v otázce 

chyby a chybování. Toto zjištění koreluje s našimi závěry ohledně role, kterou učebnice ve 

většině případů připisují otázce chybování - tedy funkci v oblasti evaluace, nikoli koncepce či 

didaktizace učebního procesu. 

 

 Třetí otázka směřovala k tomu, proč se zajímat o chyby a chybování, jakou hodnotu 

mohou mít pro učitele: 

 

Chyby Vám umožňují...: 

 

a) ...hodnotit znalosti, dávat známky, postihovat nevědomost.  2,9% 

b)  ...zamyslet se nad tím, co je již osvojeno a co ještě nikoli.  17,6% 

c) ...věnovat se obtížím žáků a poznat ty obtíže, které vyžadují více cvičení nebo 

vysvětlování.  

79,4% 

grafické znázornění viz Přílohy: Graf 5 

 Chyba tedy byla učiteli pojímána jako indikátor obtíží, se kterými se žák setkává a 

které by měl překonat. Zároveň je zde jasně ukázána snaha učitelů o aktivní přístup k chybě 

(po chybě má přijít aktivita ve formě nápravných cvičení nebo kognitivní aktivity žáka - musí 

pochopit vysvětlení), spíše než o čistě evaluační nástroj, který slouží ke konstatování stavu. 

Necelá tři procenta odpovědí pak odpovídala těm učitelům, kteří si uvědomovali tíhu 

testování a evaluace, která je na žáky kladena vzdělávacím systémem jako takovým.  
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 Porovnáme-li výše uvedené odpovědi s těmi, které uvedli čeští učitelé,  

 

a) ...hodnotit znalosti, dávat známky, postihovat nevědomost.  3 

b)  ...zamyslet se nad tím, co je již osvojeno a co ještě nikoli.  20 

c) ...věnovat se obtížím žáků a poznat ty obtíže, které vyžadují více cvičení nebo 

vysvětlování.  

20 

grafické znázornění viz Přílohy: Graf 6 

 musíme konstatovat následující závěry: 

 

- došlo k potvrzení tendence, která nehledá vztah mezi chybováním a sankcí. V 

otázce chyb jako by známkování učitele nezajímalo, respektive nevidí v něm to 

hlavní. 

 

- učitelé si rovnoměrným rozložením mezi odpovědi b) a c) uvědomují, že vztah 

mezi jazykovou kompetencí a chybováním je komplexní - což dokládá i preference 

odpovědi b) u předchozí otázky (...učivo osvojeno být může, neboť chyba 

nevypovídá o opravdových znalostech žáka). Pro zodpovězení hypotéz této práce 

je tento závěr důležitý, neboť dokládá vnitřní motivaci učitelů k řešení otázek 

chyby a chybování. Učitelé z našeho vzorku nevidí chybu pouze jako nástroj či 

indikátor, ale též jako zajímavý moment k zamyšlení nad svou praxí a nad 

kompetencemi jejich žáků. 

 

 Shrňme tedy, že výsledky dotazníkového šetření významně korelují i přes to, že 

publikum i doba výzkumu jsou značně odlišné. 

 

6.3.2.2.2 Žáci 

 

Část zaměřená na studenty centra z výzkumu Coianize obsahovala též 3 otázky, přičemž první 

otázka obsahovala dvě podotázky. Celkově šlo tedy o 4 oblasti, na kterých byl zkoumán vztah 

respondentů k oblasti chyby a chybování. Studenti měli znovu za úkol rozdělit mezi odpovědi 

6 bodů (3, 2 a 1 bod dle stupně důležitosti). Otázky zněly následovně: 
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1.1 Když uděláte chybu v hodině francouzštiny, co je následně nejdůležitější?  

1.2 Známka, kterou od učitele dostanete, je... 

2 Jaká má být hlavní role učitele cizího jazyka ?  

3 Abych se dobře naučil(a) cizí jazyk, je hlavně potřeba... 

 

Čeští žáci odpovídali na totožný dotazník, který byl rozšířen o otázku mapující jejich vztah k 

dalším cizím jazyků, které znají (v našem případě jde zejména o angličtinu) 

 

4 Když se učím cizí jazyk, ostatní jazyky, které znám... 

 

 Při interpretaci odpovědí budeme postupovat analogicky k části mapující reprezentace 

učitelů. Nejprve odcitujeme výsledky výzkumu A. Coianize a následně jej porovnáme s 

tendencemi, které vyvstanou při pohledu na odpovědi českých žáků. Jak bylo uvedeno v 

úvodu této kapitoly, náš výzkum sledoval dva pohledy v odpovědích žáků - absolutní, tedy 

jakou z možných odpovědí žáci volí jako "tu nejdůležitější", a relativní, tedy které odpovědi 

se jim zdají zajímavé (možnost zaškrtnou odpovědi byla omezena na tři volby). 

 

 Zároveň opakujeme, že kvůli snaze o co nejširší možnou zobecnitelnost našeho 

výzkumu na oblast dalšího cizího jazyka jsme přistoupili i k analýze vzorku žáků, kteří se učí 

německy. V níže uvedených tabulkách budeme tedy pro přehled uvádět nejprve odpovědi 

žáků, kteří se jako druhý cizí jazyk učí francouzštinu, následovat bude skupina němčinářů a 

posléze - kvůli zvýraznění tendencí v reprezentacích celého vzorku - uvedeme i souhrnná data 

pro obě skupiny. Skupina francouzštinářů bude označena jako F, němčináři jako N. Absolutní 

odpovědi, tedy žáky vnímané jako nejdůležitější, jsou uvedeny v tabulkách F-A a N-A, 

relativní pak v tabulkách F-R a N-R. Souhrnné odpovědi nalezneme v tabulkách s označením 

Σ (analogicky pak Σ-A, Σ-R). Pro jasnost opakujeme, že vzorek němčinářů byl asi o třetinu 

větší, než francouzštinářů (71 respondentů F a 112 respondentů N). Pro lepší orientaci v 

datech se budeme snažit grafickým zvýrazněním vyzdvihnout hlavní tendence v 

reprezentacích žáků 
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 Otázka 1 - první část 

 

1.1 Když uděláte chybu v hodině francouzštiny, co je následně nejdůležitější?  

 

a) Aby Vás učitel naučil vidět  své vlastní chyby.  33% 

b) Aby učitel chybu opravil a řekl správnou verzi.  7,6% 

c) Aby Vám učitel vysvětlil důvody chyby a jak vznikla.  38% 

d) Aby Vám učitel pouze sdělil pravidlo.  1,2% 

e) Aby Vás učitel nechal udělat dostatečný počet cvičení na oblast, kde jste 

chybovali.  

1,9% 

grafické znázornění viz Přílohy: Graf 7 

 Autor výzkumu A. Coianiz zde interpretuje výsledek jako jasnou snahu žáka o 

autonomní řízení učení se cílovému jazyku (třetina žáků chce samostatně rozpoznávat své 

nedostatky a další pak pochopit, proč k nim dochází - jinými slovy změnit chybu-omyl na 

chybu jako nástroj vlastního učení). Zbylé možnosti, které dosahovaly v odpovědích studentů 

jen velmi nízkou míru důležitosti, jsou naopak často vyzdvihovány učiteli. Např. možnost b), 

která u studentů získala 7,6% hlasů, je považována za nejdůležitější dvojnásobkem (14.7 %) 

učitelů (viz otázka 1 b) Napsat správnou formu do žákovy písemky). Stejně tak v otázce, která 

zkoumá vnímání důležitosti nápravných aktivit (cvičení), se vnímáni učitelů a studentů 

rozchází - cvičení jsou vnímána jako nejdůležitější pouhými 1,9% studentů, ale 17,6% učitelů.  

 

 Vzorek českých žáků pak na stejnou otázku odpovídal následovně: 

 

F-A 

a) Aby Vás učitel naučil vidět  své vlastní chyby.  9 

b) Aby učitel chybu opravil a řekl správnou verzi.  22 

c) Aby Vám učitel vysvětlil důvody chyby a jak vznikla.  36 

d) Aby Vám učitel pouze sdělil pravidlo.  0 

e) Aby Vás učitel nechal udělat dostatečný počet cvičení na oblast, kde jste 

chybovali.  

0 

grafické znázornění viz Přílohy: Graf 8 
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N-A 

a) Aby Vás učitel naučil vidět  své vlastní chyby.  13 

b) Aby učitel chybu opravil a řekl správnou verzi.  30 

c) Aby Vám učitel vysvětlil důvody chyby a jak vznikla.  57 

d) Aby Vám učitel pouze sdělil pravidlo.  0 

e) Aby Vás učitel nechal udělat dostatečný počet cvičení na oblast, kde jste 

chybovali.  

5 

grafické znázornění viz Přílohy: Graf 9 

 Vidíme, že žáci a studenti volili jako nejdůležitější stejnou odpověď, a to jak v 

porovnání mezi sedmdesátými léta a dneškem, tak mezi různými jazyky. Zájem o pochopení 

důvodů a příčin chybování je tedy konstantně doložitelný napříč časem i zkoumaným 

spektrem. Stejně tak konstantní je na první pohled nezájem o pouhé "poučování" ze strany 

učitele či důvěra žáků v opravnou sílu nácviku. Při pohledu na relativní rozložení volených 

odpovědí však dostaneme plastičtější obraz reprezentací.  

 

 Před její analýzou však ještě upozorněme na odpovědi, které byly voleny na druhém a 

třetím místě. Zde došlo k prohození důležitosti mezi možnostmi a) a b), přičemž dospělí 

studenti preferují možnost a) Aby Vás učitel naučil vidět  své vlastní chyby, žáci pak možnost 

b) Aby učitel chybu opravil a řekl správnou verzi. Tento rozdíl chápeme jako odraz věkového 

rozdílu mezi respondenty obou vzorků - mladší skupina, tedy žáci základní školy, neměla 

takový zájem o autonomii a chápe učitele jako autoritu, která je vede a pomáhá jim a kterou 

považují za důležitou. Naopak dospělé publikum tuto snahu o dosažení autonomní 

kompetence v jazyce jasně deklarovala a odpověď b) byla volena jen okrajově. 

 

 Výše uvedené závěry jsou však relativizovány v níže uvedených tabulkách, které 

obsahují data o všech volbách, ke kterým se žáci odhodlali. Tendence nevolit možnost d) 

zůstává zachována, ale například odpověď a) je zmiňována přibližně polovinou respondentů z 

obou vzorků a dokonce i odpověď b) získává čtvrtinovou pozornost zkoumaného vzorku (F i 

N). Opět tedy narážíme na značnou komplexnost problematiky, která sice může vyzdvihnout 

obecněji vypadající tendence, ale při bližším pohledu se tyto jasné závěry v otázce chybování 

zplastičťují a nutí učitele (i žáka) pracovat se širší škálou úvah.  
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F-R 

a) Aby Vás učitel naučil vidět  své vlastní chyby.  39 

b) Aby učitel chybu opravil a řekl správnou verzi.  52 

c) Aby Vám učitel vysvětlil důvody chyby a jak vznikla.  59 

d) Aby Vám učitel pouze sdělil pravidlo.  7 

e) Aby Vás učitel nechal udělat dostatečný počet cvičení na oblast, kde jste 

chybovali.  

17 

grafické znázornění viz Přílohy: Graf 10 

N-R 

a) Aby Vás učitel naučil vidět  své vlastní chyby.  53 

b) Aby učitel chybu opravil a řekl správnou verzi.  87 

c) Aby Vám učitel vysvětlil důvody chyby a jak vznikla.  92 

d) Aby Vám učitel pouze sdělil pravidlo.  6 

e) Aby Vás učitel nechal udělat dostatečný počet cvičení na oblast, kde jste 

chybovali.  

24 

grafické znázornění viz Přílohy: Graf 11 

 Uveďme tedy ještě souhrn obou skupin, kde jsou výše uvedené závěry ještě lépe 

viditelné: 

Σ-A 

a) Aby Vás učitel naučil vidět  své vlastní chyby.  22 

b) Aby učitel chybu opravil a řekl správnou verzi.  52 

c) Aby Vám učitel vysvětlil důvody chyby a jak vznikla.  98 

d) Aby Vám učitel pouze sdělil pravidlo.  0 

e) Aby Vás učitel nechal udělat dostatečný počet cvičení na oblast, kde jste 

chybovali.  

5 

grafické znázornění viz Přílohy: Graf 12 

Σ-R 

a) Aby Vás učitel naučil vidět  své vlastní chyby.  92 

b) Aby učitel chybu opravil a řekl správnou verzi.  139 

c) Aby Vám učitel vysvětlil důvody chyby a jak vznikla.  152 

d) Aby Vám učitel pouze sdělil pravidlo.  13 

e) Aby Vás učitel nechal udělat dostatečný počet cvičení na oblast, kde jste 

chybovali.  

41 

grafické znázornění viz Přílohy: Graf 13 
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 Před přikročením k dalším otázkám dotazníku a analýze odpovědí upozorníme na 

následující skutečnost, která se nám zdá stejně nosná jako samotné odpovědi. Při pohledu na 

počet odpovědí v relativních částech se ukazuje, že respondenti volili často právě tři 

odpovědi, neboli že jim nabízené možnosti připadali atraktivní a "rozuměli" jim. Nebudeme 

tento fakt zdůrazňovat u každé analyzované otázky, ale např. u výše uvedené otázky 1.1 jsme 

získali 437 odpovědí na 183 žáků, což znamená 2,38 odpovědi na žáka. Přitom žáci nebyli 

explicitně vyzváni, aby volili 3 možnosti - pouze byli tímto počtem omezeni. Téma chyby a 

chybování zaujalo jejich pozornost a své reprezentace dokázali vyjádřit. 

 

 Stejně tak je ale nutno podotknout, že u absolutní části dotazníku počet odpovědí 

neodpovídá přesně počtu respondentů (tedy 71 a 112). Někteří se nedokázali rozhodnout pro 

pouze jednu odpověď nebo se rozhodnout zapomněli. Přesto jsme i takové dotazníky zařadili 

do výsledné analýzy, neboť jak jsme již uvedli v části vysvětlující metodologii výzkumu, 

kvalitativní hodnota takové odpovědi není umenšena a výzkum nehledá absolutní číselná 

vyjádření, ale obecné tendence v oblasti uvažování žáků o chybě a jejich reprezentacích. 

 

 Otázka 1 - druhá část 

 

 Ohledně váhy, kterou přikládají studenti evaluaci ve formě známky, došel výzkum k 

níže uvedeným závěrům. Tato otázka je zajímavá zejména v porovnání reprezentací učitelů z 

třetí otázky učitelského dotazníku, kde učitelé důležitost vztahu známek a chybování 

nedeklarovali. 

 

1.2 Známka, kterou od učitele dostanete, je: 

 

a) Důležitá  52% 

b) Velmi důležitá  21% 

c) Bez velké důležitosti  26% 

d) Jediná důležitá věc  0% 

grafické znázornění viz Přílohy: Graf 14 

 

Zde lze konstatovat, že studenti dochází k realistickému pojetí situace, kdy polovina volí 

"kompromisní" odpověď a zbylá část se přiklání k jedné nebo druhé z protichůdných postojů. 
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Zásadní se nám zdá odmítnutí extrémního přístupu ke známkování, které je potvrzeno i při 

pohledu na odpovědi současných žáků základní školy: 

 

F 

a) Důležitá  49 

b) Velmi důležitá  12 

c) Bez velké důležitosti  12 

d) Jediná důležitá věc  0 

grafické znázornění viz Přílohy: Graf 15 

N 

a) Důležitá  90 

b) Velmi důležitá  11 

c) Bez velké důležitosti  6 

d) Jediná důležitá věc  3 

grafické znázornění viz Přílohy: Graf 16 

Σ 

a) Důležitá  137 

b) Velmi důležitá  23 

c) Bez velké důležitosti  18 

d) Jediná důležitá věc  3 

grafické znázornění viz Přílohy: Graf 17 

 Tento žákovský realismus ohledně známek je pro učitele potěšující zprávou, neboť jim 

dává možnost pracovat s chybou tak, aby opravdu nebyla vnímána jen jako zdroj či příčina 

sankce. Známky jsou sice důležité, ale nikoli extrémně, což znamená, že žáci mohou mimo 

nich vnímat i další, též důležité momenty v pedagogickém procesu, např. s chybou pracovat, 

nikoli se jí jen obávat. 

 

 Tyto závěry uvedené u otázky 1.2. se potvrzují při porovnání s odpověďmi na otázku 

následující v dotazníku pro žáky a studenty : 
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 Otázka 2  

 

2. Jaká má být hlavní role učitele cizího jazyka ?  

 

a) Řídit třídu, rozhodovat o typech cvičení a správném řešení, které je nutno znát.  11% 

b) Vést žáky k tomu, aby se vyjadřovali, a moc se v hodině neprojevovat.  27% 

c) Radit, být žákům oporou, když se chtějí v jazyce vyjádřit.  26% 

d) Dávat známky, hodnotit. 281 2,2% 

e) Opravovat všechny chyby.  6,8% 

f) Předávat znalosti pomocí vysvětlování (vysvětlovat významy slov a pravidla).  23% 

grafické znázornění viz Přílohy: Graf 18 

 COIANIZ si všímá faktu, že přestože je známka vnímána jako důležitá více než třemi 

čtvrtinami dotázaných studentů, pouze malé procento z nich vidí roli učitele ve známkování, 

naopak od něj žádají podporu ve vlastních snahách o produkci a zdroj znalostí, které by jim 

měl srozumitelně předat. Jde o vyjádření potřeby učitele, který se nesnaží studentů klást 

překážky a cvičení s problémy, které by pak museli sami překonávat, ale učitele, který své 

znalosti a dovednosti používá k tomu, aby studentům pomáhal v jazykové produkci a obecně 

je podporoval v jejich snahách o učení se cizímu jazyku. (odpovědi b), d), f)) 

 

 Stejné tendence lze vidět i v odpovědích českých žáků, mimo malého počtu volby 

odpovědi b). Žáci sice chápou známky jako důležité, to však může být zapříčiněno "školním 

chováním". S druhou skupinou se shodují se v zájmu o učitele, který je kompetentní 

(odpověď f)) a pomáhá (odpověď c)). Opravování chyb nepovažují za nejdůležitější vlastnost 

učitele, jeho řídící úlohu též nezdůrazňují. Výše uvedené platí podobnou měrou jak pro žáky s 

francouzštinou, tak s němčinou jako dalším cizím jazykem. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
281 Žádný z respondentů (žáků základní školy) se nepodivil nad tím, že možnost d) uvádí vedle sebe známkování 
a hodnocení jako synonymní postupy. I to může být pro zkoumání otázek evaluace a chybování zajímavým 
zjištěním. 
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F-A 

a) Řídit třídu, rozhodovat o typech cvičení a správném řešení, které je nutno znát.  2 

b) Vést žáky k tomu, aby se vyjadřovali, a moc se v hodině neprojevovat.  3 

c) Radit, být žákům oporou, když se chtějí v jazyce vyjádřit.  30 

d) Dávat známky, hodnotit.  1 

e) Opravovat všechny chyby.  3 

f) Předávat znalosti pomocí vysvětlování (vysvětlovat významy slov a pravidla).  28 

grafické znázornění viz Přílohy: Graf 19 

N-A 

a) Řídit třídu, rozhodovat o typech cvičení a správném řešení, které je nutno znát.  9 

b) Vést žáky k tomu, aby se vyjadřovali, a moc se v hodině neprojevovat.  10 

c) Radit, být žákům oporou, když se chtějí v jazyce vyjádřit.  34 

d) Dávat známky, hodnotit.  3 

e) Opravovat všechny chyby.  5 

f) Předávat znalosti pomocí vysvětlování (vysvětlovat významy slov a pravidla).  39 

grafické znázornění viz Přílohy: Graf 20 

 Rozdíl oproti výzkumu COIANIZE je pouze v počtu odpovědí u možnosti b). Tento 

rozdíl opět potvrzuje to, že žáci tohoto vzorku nemají takovou potřebu autonomie a touží 

spíše po vedení než po samostatnosti. 

 

 Pokud se zaměříme na všechny odpovědi, které žáci zaznamenali, pak se nám opět 

ukáže plastičtější obrázek, ve kterém již jasněji vystupuje role učitele jako toho, kdo vede 

žáky (odpověď a)), naopak potvrzen je malý zájem o známky a hodnocení, což je, jak jsme již 

uvedli, v zajímavém kontrastu k otázce 1.2.  

 

 Přibližně třetina respondentů však chápe učitele jako toho, kdo jim zajistí "bezchybný" 

stav, respektive kdo je dokáže upozornit na všechny chyby, kterých se dopustili. Toto poznání 

je zajímavé z minimálně dvou důvodů: zaprvé se potvrzuje, že žáci chtějí od učitele podporu a 

vyžadují ji od něj, zadruhé je vidět, že alespoň část žáků chápe školu jako místo, kde se nemá 

chybovat, kam chyba nepatří a měla by být odhalena. 
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F-R 

a) Řídit třídu, rozhodovat o typech cvičení a správném řešení, které je nutno znát.  21 

b) Vést žáky k tomu, aby se vyjadřovali, a moc se v hodině neprojevovat.  12 

c) Radit, být žákům oporou, když se chtějí v jazyce vyjádřit.  58 

d) Dávat známky, hodnotit.  4 

e) Opravovat všechny chyby.  21 

f) Předávat znalosti pomocí vysvětlování (vysvětlovat významy slov a pravidla).  61 

grafické znázornění viz Přílohy: Graf 21 

N-R 

a) Řídit třídu, rozhodovat o typech cvičení a správném řešení, které je nutno znát.  36 

b) Vést žáky k tomu, aby se vyjadřovali, a moc se v hodině neprojevovat.  19 

c) Radit, být žákům oporou, když se chtějí v jazyce vyjádřit.  76 

d) Dávat známky, hodnotit.  21 

e) Opravovat všechny chyby.  36 

f) Předávat znalosti pomocí vysvětlování (vysvětlovat významy slov a pravidla).  79 

grafické znázornění viz Přílohy: Graf 22 

Pro přehled uveďme ještě souhrnná data: 

Σ-A 

a) Řídit třídu, rozhodovat o typech cvičení a správném řešení, které je nutno znát.  11 

b) Vést žáky k tomu, aby se vyjadřovali, a moc se v hodině neprojevovat.  13 

c) Radit, být žákům oporou, když se chtějí v jazyce vyjádřit.  64 

d) Dávat známky, hodnotit.  3 

e) Opravovat všechny chyby.  8 

f) Předávat znalosti pomocí vysvětlování (vysvětlovat významy slov a pravidla).  67 

grafické znázornění viz Přílohy: Graf 23 

Σ-R 

a) Řídit třídu, rozhodovat o typech cvičení a správném řešení, které je nutno znát.  57 

b) Vést žáky k tomu, aby se vyjadřovali, a moc se v hodině neprojevovat.  31 

c) Radit, být žákům oporou, když se chtějí v jazyce vyjádřit.  134 

d) Dávat známky, hodnotit.  26 

e) Opravovat všechny chyby.  57 

f) Předávat znalosti pomocí vysvětlování (vysvětlovat významy slov a pravidla).  138 

 grafické znázornění viz Přílohy: Graf 24 
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Otázka 3 

Třetí a poslední otázka Coianizova dotazníku se zajímá o vztah učení a chybování. Jaké místo 

hraje chybování v reprezentacích žáků ohledně učení se cizímu jazyku?  

 

3 Abych se dobře naučil(a) cizí jazyk, je hlavně potřeba: 

 

a) Dělat cvičení tak, že učitel vysvětlí nové věci a pak dělám cvičení.  31% 

b) Dělat cvičení tak, že učitel vysvětlí obtížné stránky jazyka, které ale již z praxe 

znám.  

18% 

c) Dělat cvičení tak, že učitel vysvětluje chyby, kterých jsem se v něm dopustil/a.  33% 

d) Dělat cvičení tak, že mi k nim učitel dává hned správná řešení.  7,5% 

e) Dělat cvičení bez vysvětlování učitele.  8% 

grafické znázornění viz Přílohy: Graf 25 

 Z odpovědí je patrné, že příklon k tradičnímu vnímání pojetí výuky (odpověď a)) má 

stále dost příznivců, zároveň ale problematika chyby a chybování přitahuje pozornost 

respondentů (odpověď c)). Naopak odmítnutí nereflektivních aktivit behaviorálního či 

„drilového“ typu je zřejmé (odpověď d))  

 

 V dotazníku pro české žáky jsme doplnili ještě možnost f) Dělat jiné věci než cvičení, 

neboť aktuální didaktika přece jen do škol zavádí i jiné didaktické postupy. Odpovědi však 

přinesly zajímavý výsledek: 

 

F-A 

a) Dělat cvičení tak, že učitel vysvětlí nové věci a pak dělám cvičení.  28 

b) Dělat cvičení tak, že učitel vysvětlí obtížné stránky jazyka, které ale již z praxe 

znám.  

2 

c) Dělat cvičení tak, že učitel vysvětluje chyby, kterých jsem se v něm dopustil/a.  20 

d) Dělat cvičení tak, že mi k nim učitel dává hned správná řešení.  2 

e) Dělat cvičení bez vysvětlování učitele.  0 

f) Dělat jiné věci než cvičení  5 

grafické znázornění viz Přílohy: Graf 26 
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N-A 

a) Dělat cvičení tak, že učitel vysvětlí nové věci a pak dělám cvičení.  44 

b) Dělat cvičení tak, že učitel vysvětlí obtížné stránky jazyka, které ale již z praxe 

znám.  

8 

c) Dělat cvičení tak, že učitel vysvětluje chyby, kterých jsem se v něm dopustil/a.  35 

d) Dělat cvičení tak, že mi k nim učitel dává hned správná řešení.  4 

e) Dělat cvičení bez vysvětlování učitele.  1 

f) Dělat jiné věci než cvičení  6 

grafické znázornění viz Přílohy: Graf 27 

 I přes jasně doložitelnou změnu v didaktice cizích jazyků žáci a studenti, které od sebe 

dělí více jak třicet let deklarují podobné tendence ve vnímání vyučování. Možnost f), která 

dávala respondentům šanci "uniknout" z tohoto tradičního vidění vyučování jako expozice-

nácvik-produkce - přesto byla zvolena, i v relativním pohledu (níže), pouze necelou čtvrtinou 

respondentů (u francouzštinářů více než u němčinářů). 

 

F-R 

a) Dělat cvičení tak, že učitel vysvětlí nové věci a pak dělám cvičení.  57 

b) Dělat cvičení tak, že učitel vysvětlí obtížné stránky jazyka, které ale již z praxe 

znám.  

21 

c) Dělat cvičení tak, že učitel vysvětluje chyby, kterých jsem se v něm dopustil/a.  56 

d) Dělat cvičení tak, že mi k nim učitel dává hned správná řešení.  6 

e) Dělat cvičení bez vysvětlování učitele.  2 

f) Dělat jiné věci než cvičení  18 

grafické znázornění viz Přílohy: Graf 28 

N-R 

a) Dělat cvičení tak, že učitel vysvětlí nové věci a pak dělám cvičení.  83 

b) Dělat cvičení tak, že učitel vysvětlí obtížné stránky jazyka, které ale již z praxe 

znám.  

29 

c) Dělat cvičení tak, že učitel vysvětluje chyby, kterých jsem se v něm dopustil/a.  72 

d) Dělat cvičení tak, že mi k nim učitel dává hned správná řešení.  15 

e) Dělat cvičení bez vysvětlování učitele.  5 

f) Dělat jiné věci než cvičení  25 

grafické znázornění viz Přílohy: Graf 29 
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Pro otázku chyby a chybování je důležité, že tento pojem je součástí reprezentací většiny žáků 

i v otázce vyučování a jeho organizace. Souhrnně pak dotazník podává následující obraz:  

 

Σ-A 

a) Dělat cvičení tak, že učitel vysvětlí nové věci a pak dělám cvičení.  72 

b) Dělat cvičení tak, že učitel vysvětlí obtížné stránky jazyka, které ale již z praxe 

znám.  

10 

c) Dělat cvičení tak, že učitel vysvětluje chyby, kterých jsem se v něm dopustil/a.  55 

d) Dělat cvičení tak, že mi k nim učitel dává hned správná řešení.  6 

e) Dělat cvičení bez vysvětlování učitele.  1 

f) Dělat jiné věci než cvičení  11 

grafické znázornění viz Přílohy: Graf 30 

Σ-R 

a) Dělat cvičení tak, že učitel vysvětlí nové věci a pak dělám cvičení.  140 

b) Dělat cvičení tak, že učitel vysvětlí obtížné stránky jazyka, které ale již z praxe 

znám.  

50 

c) Dělat cvičení tak, že učitel vysvětluje chyby, kterých jsem se v něm dopustil/a.  128 

d) Dělat cvičení tak, že mi k nim učitel dává hned správná řešení.  21 

e) Dělat cvičení bez vysvětlování učitele.  5 

f) Dělat jiné věci než cvičení  43 

grafické znázornění viz Přílohy: Graf 31 

Závěr svého výzkumu Coianiz formuluje takto: Učitel je vnímán jako držitel jistého vědění, 

pomocí kterého má studentům pomáhat a vést je od závislosti, kterou studenti nepopírají, k 

autonomii, ke které nevede cesta bez reflexe vlastní produkce a procesu učení. Na této cestě je 

otázka chyby a chybování jednou z komponent, kterou žáci jasně vnímají a dokáží ji uvádět 

při vlastní reflexi pedagogického procesu. 

 

 Rozdíl mezi reprezentacemi vzorku ze sedmdesátých let století dvacátého a let 

desátých tohoto století vidíme zejména v jiném přístupu k autonomii žáka a touze po ní. Tento 

přístup lze dle našeho názoru vysvětlit zejména psychologickými faktory, které jsou jiné u 

dospělého a dospívajícího. 
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 K porovnání COINAIZE a našeho výzkumu doplňujeme ještě jednu otázku. Ta 

směřuje k tomu, zda žáci vnímají první cizí jazyk - zejména angličtinu282 - jako facilitátor 

učení dalšího cizího jazyka, či naopak. Tuto otázku již COAINIZ nezkoumal, vzorku tedy 

chybí podobné srovnání. 

 

 Otázka 4 

 

4 Když se učím cizí jazyk, ostatní jazyky, které znám... 

 

F 

a) mi hodně pomáhají. 8 

b) mi trochu pomáhají. 36 

c) nemají žádný vliv. 18 

d) mi trochu ztěžují učení. 16 

e) mi velmi ztěžují učení. 0 

grafické znázornění viz Přílohy: Graf 32 

 

N 

a) mi hodně pomáhají. 12 

b) mi trochu pomáhají. 35 

c) nemají žádný vliv. 13 

d) mi trochu ztěžují učení. 28 

e) mi velmi ztěžují učení. 6 

 grafické znázornění viz Přílohy: Graf 33 

 Ani jedna skupina nevidí v prvním cizím jazyce něco, co by je výrazně omezovalo v 

učení se cizímu jazyku číslo 2 (s výjimkou několika němčinářů). Obecně převládá spíše 

pozitivní vliv. V souhrnu pak vypadají výsledky následovně: 

 

 

 

 

 

                                                 
282 Žáci samozřejmě znají i jiné jazyky, ať již mateřské či cizí, ale při diskuzi s žáky vyplynulo, že si v této 
otázce většinou vybavovali právě první cizí jazyk, který se na škole učí - a tím je právě angličtina. 
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Σ 

a) mi hodně pomáhají. 27 

b) mi trochu pomáhají. 86 

c) nemají žádný vliv. 38 

d) mi trochu ztěžují učení. 48 

e) mi velmi ztěžují učení. 6 

 grafické znázornění viz Přílohy: Graf 34 

 

 Toto zjištění relativního vnímání možností transferu a interference žáky je pro oblast 

chyby a chybování důležité, zejména pro oblast využití prvního cizího jazyka při didaktické 

transpozici dalšího cizího jazyka. Žáci jsou schopni vnímat tento transfer jako pozitivní a 

usnadňující jim učení, ale i jako negativní. Problematika je tedy opět komplexní a učitel by 

měl v této otázce postupovat co možná nejvíce individualizovaně. (Srovnej s teoretickou částí, 

kapitola 3.1) 

 

*** 

 

Závěrů z této části využíváme v kapitole 7 Diskuze. Zde bychom však ještě jednou chtěli 

zdůraznit, že žáci i učitelé, kteří byli do výzkumu zapojeni, projevili o problematiku zájem a v 

diskuzi s nimi bylo často vidět, že téma je jim blízké. Otevřenost k zkoumání toho, co pro nás 

(učitele i žáky) chyba vlastně znamená, považujeme za jednu z hlavních podmínek úspěšné 

práce s chybou a vnímání chyby jako nástroje pro učení, jak ji postuluje ASTOLFI. To, že 

tuto otevřenost můžeme konstatovat v našem výzkumu, tedy bereme jako nesporný klad a 

pozitivní závěr pro další bádání v problematice chyby a chybování. 
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6.3.3 Dotazníkové šetření učitelů II 

 

Vzhledem k tomu, že reprezentace žáků byly zkoumány pomocí dvou nástrojů - řízený 

rozhovor a dotazník - rozhodli jsme se pro použití druhého - doplňkového - nástroje i u 

učitelů. Zvolili jsme škálový dotazník, který zodpověděla jiná skupina respondentů, než v 

prvním případě. Cílem dotazníku bylo získat představu o tom, jak učitelé o chybě a chybování 

v pedagogickém procesu uvažují a zda lze jejich uvažování nějak zobecnit, nalézt společné 

tendence, které bychom mohli porovnat s první zkoumanou skupinou.  

 

 Vzhledem k základnímu charakteru výzkumu, kterému se věnuje tato práce, se nám 

takový přístup zdá vhodný zejména proto, že svou šíří a obecností může zajistit pestrost 

možných směrů, kterými se může dále ubírat konkrétněji zaměřený výzkumný záměr. 

 

6.3.3.1 Zkoumaný vzorek a metodologie 

 

Dotazník vyplnila skupina 14 respondentů - učitelů francouzštiny. 6 jich působí na základní 

škole či nižším stupni víceletého gymnázia, 8 v sekundárním školství, většinou na 

gymnáziích. Praxe učitelů se pohybovala od 1,5 do 20 let, v průměru 13,5 let - šlo tedy o 

učitele, kteří lze v celku označit za zkušené (pouze 2 respondenti měli praxi menší než 5 let). 

Vzorek byl složen z učitelů, kteří se zúčastnili Letní školy 2010 pořádané Sdružením učitelů 

francouzštiny, proto je lze považovat za motivované a "zajímající se" učitele. 

 

 Respondenti odpovídali na otázky ve formě rozhodování se mezi dvěma výroky s 

možností přiklonit se k jednomu z nich na škále o 8 stupních. Tím bylo zajištěno to, že se 

respondent musel vždy rozhodnout spíše k jednomu nebo ke druhému výroku. Zároveň byli 

vyzvání, aby v případě, že se jim některá z dvojic zdá nesmyslná či na ni nedokážou 

odpovědět, takovou dvojici přeskočili.  

 

 Výroky byly seřazeny tak, aby levá strana škály obsahovala "pozitivní" výrokové 

postoje  a pravá ty opačné.  
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Dvojice výroků zněly následovně: 

 

1 

Reaguji na všechny chyby žáků v mluveném projevu během jeho realizace vs. Chyb žáků v mluveném projevu si nevšímám 

 

2 

Opravuji všechny chyby žáků v písemném projevu vs. V písemném projevu opravuji jen chyby bránící porozumění smyslu textu 

 

3 

Dokáži vždy určit příčinu chybování žáků vs. Příčina chybování žáků mi připadá těžko postižitelná 

 

4 

Myslím, že žáci dělají hlavně "typické" chyby, které mají podobné příčiny vs. Myslím, že každá chyba každého žáka je jedinečná a je nutno 

na ni tak nahlížet 

 

5 

Rád a často pracuji s chybou žáků, myslím, že to má smysl vs. Práci s chybou do hodin nezařazuji 

 

6 

Pro práci s chybou mám své vlastní strategie, které fungují vs. Nemám žádný specifický způsob práce v oblasti chybování žáků 

 

7 

Myslím, že první cizí jazyk má velký vliv na chybování žáků v hodině FLE vs. Vliv prvního cizího jazyka považuji pro výuku FLE za 

zanedbatelný 

 

8 

Myslím, že mateřština žáků je hlavním faktorem chybování žáků vs. Myslím, že vliv mateřštiny na chyby žáků je přeceňován 

 

9 

Uvítal/a bych novou publikaci zaměřenou na práci s chybou v hodinách FLE vs. O chybování v hodinách FLE mám dostatek informací z 

existujících zdrojů 

 

tabulka 18 - polarizační výroky škálového dotazníku 

 Výroky byly zvoleny jako polarizační. Jejich formulace je původní a neopírá se o 

žádný předchozí dotazník. Při tvorbě otázek jsme se snažili postihnout témata, která jsme 

zpracovali v části teoretické (vnímání místa chyby v učení(se), otázky transferu a interference, 

strategie atd.), zároveň jsme zjišťovali i zájem respondentů o toto téma (otázka 9), který je 

důležitý pro určení míry vnitřní motivace učitelů. 

 

 Při interpretaci odpovědí budeme sledovat nejen to, v jaké části škály se nejčastěji 

pohybují odpovědi respondentů, ale i to, jaké dvojice-otázka zůstávala bez vyplnění.  
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6.3.3.2 Výsledky dotazníkového šetření a jejich interpretace 

 

Výsledky dotazníku uvádíme v původní podobě s kvantitativním vyznačením odpovědí u 

každého stupně škály. U každé dvojice je též uvedeno, kolik ze 14 respondentů ji 

zodpovědělo a pro lepší orientaci i pomyslný střed škály: 

1 (13/14) 

 

 

0 3 4 2 1 2 1 0 

 

2 (14/14) 

 

 

10 3 1 0 0 0 0 0 

 

3 (14/14) 

 

0 4 4 5 0 1 0 0 

 

 

4 (14/14) 

 

1 6 5 1 0 1 0 0 

 

 

5 (13/14) 

 

2 3 5 3 0 0 0 0 

 

 

6 (13/14) 

 

1 2 5 4 0 1 0 0 

Reaguji na všechny 
chyby žáků v 

mluveném projevu 
během jeho realizace 

Chyb žáků v 
mluveném projevu 

si nevšímám 

Opravuji všechny 
chyby žáků v 

písemném projevu 
V písemném 

projevu opravuji jen 
chyby bránící 

porozumění smyslu 

Dokáži vždy určit 
příčinu chybování 

žáků 

Příčina chybování 
žáků mi připadá těžko 

postižitelná 

Myslím, že žáci dělají 
hlavně "typické" 
chyby, které mají 
podobné příčiny 

Myslím, že každá 
chyba každého žáka je 
jedinečná a je nutno 

na ni tak nahlížet 

Rád a často pracuji s 
chybou žáků, 

myslím, že to má 
smysl 

Práci s chybou do 
hodin nezařazuji 

Pro práci s chybou 
mám své vlastní 
strategie, které 

fungují 

Nemám žádný 
specifický způsob 

práce v oblasti 
chybování žáků 



 168 

 

7 (13/14) 

 

0 4 6 2 1 0 0 0 

 

 

8 (14/14) 

 

0 3 2 3 1 3 2 0 

 

 

9 (13/14) 

 

1 7 4 1 0 0 0 0 

 

 

 

 Před analýzou jednotlivých zjištění si všimněme, že respondenti zodpovídali většinu 

otázek (přeskočena byla vždy nanejvýš jednou dotazovanou osobou) a že až na dvojici č. 8 se 

respondenti přikláněli k levé, tedy "pozitivní" straně škály. Z toho můžeme vyvodit že otázky 

chyby a chybování byla pro tuto skupinu přitažlivá a že se k ní vymezují spíše kladně.   

 

 Mezi opozice, ze kterých bylo voleno jasně "pozitivně" ve vztahu k chybě a 

chybování, patří opozice č. 2, 4, 5, 7 a 9.  

 

2) Opravuji všechny chyby žáků v písemném projevu 

4) Myslím, že žáci dělají hlavně "typické" chyby, které mají podobné příčiny 

5) Rád a často pracuji s chybou žáků, myslím, že to má smysl 

7) Myslím, že první cizí jazyk má velký vliv na chybování žáků v hodině FLE 

9) Uvítal/a bych novou publikaci zaměřenou na práci s chybou v hodinách FLE 

 

 Vidíme, že např. výroky 4 a 7 jsme v teoretické části této práce relativizovali a bylo by 

tudíž zajímavé konfrontovat učitele s výše uvedenými teoretickými poznatky.   

Myslím, že první 
cizí jazyk má velký 
vliv na chybování 
žáků v hodině FLE 

Vliv prvního cizího 
jazyka považuji pro 

výuku FLE za 
zanedbatelný 

Myslím, že 
mateřština žáků je 
hlavním faktorem 
chybování žáků 

Myslím, že vliv 
mateřštiny na chyby 
žáků je přeceňován 

Uvítal/a bych novou 
publikaci zaměřenou 
na práci s chybou v 

hodinách FLE 

O chybování v 
hodinách FLE mám 
dostatek informací z 
existujících zdrojů 
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 Výroky 3 a 6 pak ilustrují jistou nerozhodnost mezi opozičními výroky:  

 

3) Dokáži vždy určit příčinu chybování žáků 

6) Pro práci s chybou mám své vlastní strategie, které fungují 

 

 Můžeme opět konstatovat závěry teoretické části, které dokazují, že právě určení 

příčiny je mnohdy nemožné a že oblast strategií283 není ve vztahu k chybě a chybování příliš 

tematizována. Nevyhraněnost ve strategiích je patrna i z voleb v první opozici, kdy učitelé 

volí různou reakci při setkání s chybou. 

 

*** 

 

Před diskuzí o závěrech a syntéze našeho tématu opět zopakujme, že učitelé při vyplňování 

dotazníku vyjadřovali zájem o téma a dokonce přicházeli s dalšími návrhy, jak dotazník 

změnit či rozšířit. Je tedy vidět, že téma chyby a chybování je pro učitele zajímavé a považují 

jej za důležité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
283 My se věnujeme spíše strategiím žáků a nikoli přímo strategiím učitelů při práci s chybou. Přesto obě oblasti 
chápeme jako propojené, neboť učitel, který se zajímá o strategie svých žáků, bude zřejmě citlivější i k reflexi 
strategií vlastních. 
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7  Diskuze 

 

 

Poslední část tohoto textu se snaží o shrnutí výsledků práce a o jejich kritickou analýzu 

zaměřenou směrem k dalšímu možnému bádání v oblasti chyby a chybování vztaženou ke 

specifikům jazykového vyučování. Kontextem našich úvah zůstává oblast dalšího cizího 

jazyka, zejména francouzštiny, a to v optice výuky na základní škole.  

 

 Následující kapitola však není jen shrnutím, které by podtrhlo hlavní myšlenky 

dizertační práce či zopakovalo závěry jednotlivých kapitol. Snažíme se zde o víc: dostát 

třetímu z cílů, které jsme formulovali v úvodu. Po kapitolách 2 až 4 (částečně i 5), které se 

snažily kriticky zhodnotit základní literaturu a v ní obsažené teze či hypotézy uvést do 

českého didaktického diskurzu, a kapitole 6, která podrobila kontext českého vzdělávacího 

systému analýze z úhlu pohledu chyby a chybování, se v této poslední kapitole pokusíme o 

zamyšlení nad dalšími možnými směry v bádání na základě námi zjištěných obecných závěrů 

o chybě a chybování. 

 

 Diskuze se skládá z reflexe čtyř obecných tendencí, ke kterým jsme v otázce chyby a 

chybování došli. Reflexe je uvedena shrnujícími odstavci odkazujícími k předchozím částem 

tohoto textu. Jsme si vědomi, že půjde o myšlenky spekulativního rázu. Přesto jsme názoru, 

že práce, která si klade za cíl sloužit jako výchozí text k dalšímu ověřování a bádání, se 

nemůže vyhnout tezím, které se snaží motivovat k dalšímu rozvoji myšlení v té které oblasti. 

Tyto teze pak musí být z podstaty "troufalé", aby předem nelimitovaly možné dosahy 

následujících šetření. 

 

 My jsme tedy v kontextu úvah o chybě a chybování se zřetelem k výuce dalšího cizího 

jazyka (francouzštiny) na základní škole schopni rozlišit tyto čtyři obecné tendence: 

 

1) chyba je dynamický jev 

2) chyba je (velmi) komplexní jev 

3) chyba je jev vážící na sebe silné reprezentace 

4) chyba je skrytě přítomný jev 
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 Podívejme se nyní na každý z těchto výroků detailněji. 

 

1) Dynamičnost chyby a chybování by šlo též nazvat vývojovitostí. Už samotná nutnost 

zmiňovat při popisu tohoto jevu sousloví chyba a chybování, které dodává aktivní složku 

celému fenoménu, je toho důkazem. My však máme na mysli i jinou stránku chybování než 

pouhou přiznanou aktivnost. Jde nám spíše o jistý vývojový prvek, který v sobě chybování 

skrývá - a to jak časově, tak individuálně. Například CORDER (viz kap. 4.4) zmiňuje několik 

období, které se vyznačují různými stupni chybování s rozdílnými příčinami i projevy, 

významem chyby pro žáka a učitele apod., přičemž zmiňuje, že tato období mohou být pro 

každého individuálně rozsáhlá. Stejně tak ASTOLFI v své typologii zmiňuje chyby, které 

vznikly alternativními přístupy žáků (kap. 4.5.3) či různými stádii myšlenkových operací dle 

Piageta (kapitola 4.5.4), tedy něčím, co odpovídá proměnlivosti jevu v čase a je závislé přímo 

na tom, kdo chybuje a nikoli jen na tom, v čem chybuje. Dalším důkazem budiž i časté 

odvolávání se didaktiků cizího jazyka na oblast osvojování jazyka (přestože je spojena, jak 

jsme ukázali, spíše s učením, zejména v kontextu této práce). Jako by chyba byla něčím, co 

nelze promýšlet mimo čas a přiřknout tomu univerzální konstantu. Možná i proto ztroskotaly 

pokusy kontrastivní analýzy v sedmdesátých letech, jakkoli ambiciózní se původně její plány 

zdály, když se snažily chyby předpovídat bez ohledu na kontext. 

 

 Pro další výzkum by pak tato charakteristika chyby znamenala, že se musí zaměřit jak 

co nejvíce individuálně, tak orientovat na delší (dlouhé) časové úseky. To s sebou samozřejmě 

přináší obtíže při realizaci (jak výzkumu tak např. didaktických materiálů, které jsou z 

podstaty věci připravovány pro skupinu žáků284). Schůdnou cestu vidíme ve využití aktivity 

jednotlivých učitelů, kteří si vedou poznámky o chybách svých žáků. To nás však přivádí k 

podmínce připravenosti (a motivaci) učitelů k takovéto aktivitě, na kterou tento text několikrát 

explicitně upozorňuje.  

 

2) Druhou vlastností, která je z předchozích desítek stran snad patrna nejvíce, je komplexnost 

problému chyby a chybování. Jednotlivé typologie u KORČÁKOVÉ, ASTOLFIHO a dalších 

jasně ukazují, kolik jednotlivých příčin lze u chybování nalézt. Navíc tyto příčiny mohou 

působit i zároveň a v různé míře. Komplexnost se však netýká jen příčin, ale i samotné práce s 

                                                 
284 Zde máme na mysli zejména otázku praktičnosti - např. učebnice mohou těžko zacílit na strategie či příčíny 
chyb u každého žáka, ať již v samotném textu či v metodické příručce. Taková práce je možná jen skrze aktivitu 
učitele. 
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chybou jako přímé didaktické aktivity: pokud se vrátíme ke KULIČOVI (viz kap. 2.4) a 

prohlédneme si jím navrhovaný postup při práci s chybou, uvidíme, že Kulič navrhuje 

sekvenci, která obsahuje 3 až 4 fáze návratu k chybám u jednoho jediného problému. Taková 

práce vyžaduje trpělivost a porozumění jak u učitele, tak u žáka, nehledě na nutnou 

individualizaci, jejíž možnosti jsou v praxi omezenější, než by si všichni aktéři 

pedagogického procesu přáli. A do třetice: komplexnost může znamenat nejen složitost, ale i 

rozporuplnost či protichůdnost. To jsme viděli v kapitole 5, která se věnovala stylům a 

strategiím učení - jednotliví žáci mohou tu samou chybu či situaci vnímat zcela protichůdně a 

chyba tak pro ně má zcela odlišnou informační hodnotu. Proto i závěry citované literatury v 

oblasti doporučení jak s chybou naložit zůstávají často u formulací založených na slovesech 

"mohou" či "zdá se" (viz např. závěr kap. 3). 

 

 Závěr vyplývající z tohoto poznatku může být dvojí: první cesta vede směrem k 

prohlubování a zpřesňování konkrétních znalostí o příčinách chybování. Tím se však dle 

našeho názoru komplexnost spíše zvětší, než zmenší, neboť snad jediná jistota aktuálního 

paradigmatu v oblasti chyby a chybování je jejich jedinečnost a podmíněnost jedincem, spíše 

než předmětem učení, tedy v našem případě cizím jazykem. Přestože tuto cestu vidíme jako 

nutnou, nemůže být cílem sama o sobě. Druhá cesta, která musí tu první doplnit a následovat, 

je zaměření se na samotný proces práce s chybou (či jednodušeji řečeno na "zajímání se o 

chybu" - a to jak na straně žáka, tak učitele). To nás vrací opět k motivaci. Chyba se musí stát 

zajímavým tématem, které podněcuje aktivitu jednotlivých aktérů pedagogického procesu. 

Pak by samotná snaha o poměřování se s chybováním měla větší hodnotu, než přesně 

kalibrované postupy a návody zaměřené výkonově s cílem chybu co nejrychleji odstranit 

(nejčastěji ve smyslu evakuace chyb z odpovědí na testové úlohy), i když čím větší paletou 

strategií budou výzkumník, učitel či žák disponovat, tím lépe. Komplexnost však musí vést k 

toleranci jednotlivých postupů, nikoli snaze o jednoduchá řešení, která "fungují".  

 

 Zejména v kapitole 5 (Styly a strategie učení) jsme viděli, že chybování bylo 

spojováné s dovednostmi, tedy něčím, co se týká jak aktivity samotné, tak jejího výsledku. 

Pokud něco umím či ovládám, záleží stejně jak na tom, pomocí čeho toho dosáhnu (v našem 

případě je cílem méně chyb), tak na kvalitě této dovednosti. Zájem je tedy nutno upřít nejen 

na výsledky, ale i samotnou aktivitu. Zajímání se o chybu a chybování a o její komplexitu tak 

vidíme jako dovednost samu o sobě, která předchází dovednosti další.  
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 Tato druhá cesta explicitního zájmu o komplexnost chyb a chybování je však možná 

pouze za předpokladu, že chyba nebude vnímána jako diagnóza, ale jako možnost ke zlepšení 

a zároveň jako nástroj jeho dosažení. Úsilí výzkumu by se pak upínalo spíše než směrem k 

návodům typu "jak na to, aby ne..." k práci s chybou v úhlu pohledu založeném na otázce 

"proč?" či "co kdybychom zkusili toto a uvidíme285?". Takový pohled je však samozřejme 

možný pouze za určitého vnímání chybování, tedy reprezentace chyby jako něčeho když ne 

přímo pozitivního, tak alespoň ne výhradně negativního. To nás přivádí ke třetí oblasti, tedy 

oblasti reprezentací. 

 

3) Třetím tématem je tedy konotace chybování s negativními reprezentacemi, či naopak 

snaha tyto reprezentace zvrátit a dát chybě plusové znaménko. Obě tyto tendence jsou 

důkazem toho, že chyba a chybování patří mezi centrální pojmy v oblasti reprezentací žáků i 

učitelů o škole, vzdělávání, učení (se) apod., které se navíc možná ani nemění v čase či 

prostoru (jak ukázal náš srovnávací výzkum u žáků a studentů v rozmezí více než čtvrt století 

- viz kap. 6). Tento fakt nekritizujeme a dokonce jej považujeme za výhodu, neboť pokud je 

něčemu přikládána váha, je šance, že tomu bude věnována i pozornost. Na druhou stranu i zde 

musíme zopakovat, že tato pozornost musí být co nejvíce explicitní a reflektovaná. A aby 

tomu tak bylo, musí reflexe probíhat co nejšířeji a začít se s ní co nejdříve. Tím prvním 

("nejšířeji") myslíme explicitní zmiňování problematiky chyby a chybování od oficiálních 

dokumentů po metodické příručky. Tyto zmínky, jak jsme ukázali, nejsou zdaleka 

systematické ani koncepční.  Druhým momentem ("začít co nejdříve") máme na mysli např. 

oblast (dalšího i pregraduálního) vzdělávání učitelů, kterou jsme zde vůbec nezkoumali, ale 

která by si zasloužila náležitou pozornost. Jakým způsobem jsou budoucí učitelé s 

chybováním na vysokých školách konfrontováni? Jaké mají o chybě reprezentace? Jsou tyto 

reprezentace posilovány, relativizovány, reflektovány? Jak chtějí s chybou pracovat se svými 

žáky? Bude se tento přístup lišit v závislosti na věku žáků či profesních zkušenostech učitelů? 

Stejně tak se můžeme ptát i u žáků: Je vnímání chyb u žáků specifické při učení se cizím 

jazykům ve srovnání s jinými předměty? Na jakém stupni vzdělávací soustavy je nejvhodnější 

začít s reflexí v otázkách chybování? apod. Neboť pouze přes reflexi a explicitnost lze dle 

našeho názoru pracovat s problematikou reprezentací, které jsou často z definice nevědomé a 

tudíž těžko identifikovatelné. 

 

                                                 
285 Rozuměj "budeme reflektovat ". 
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Posledním momentem, který považujeme za společný chybě a chybování, je jistá skrytá 

přítomnost chyby. Chyba je často, jak ukázal náš výzkum zejména u žáků, pojem synonymní 

evaluaci, známce, hodnocení. Tato korelace však existuje i např. v klasifikačních řádech 

(obojí viz kap. 6). Chyba slouží jako rozhodující faktor, který stanoví charakter úspěchu, 

stresu či pohody. Rozhoduje ale i o budoucnosti žáků - zmiňme např. tendence státu na 

posilování sumativních forem hodnocení, např. normovaným testováním žáků na různých 

úrovních školního systému, často formou počítačů či "kalibrovaných testů", kde není místo 

pro alternativní řešení i u tak volných útvarů, jako je písemný projev286. Chybování však 

neřídí systém jen shora, chyba hraje důležitou roli i při přímé výuce - to jsme konec konců 

ukázali v kapitole 6 při analýze odpovědí žáků i učitelů.  

 

 Chyba je tak ve škole (všudy)přítomná, ale její reflexe se zdá být sporou, zejména 

pokud si projdeme závěry analýzy pedagogických dokumentů, od zákonných předpisů po 

učebnice, které mají k reálnému dění ve třídách zřejmě blíže. Stejně tak jsme konstatovali 

absenci pojmu chyba v nástrojích (testech), které zjišťují učební styly, přestože chybování je 

jako jeden z indikátorů učebních stylů používáno. 

 

 Dalším momentem skrytosti je pak absence analýz chyb u receptivních dovedností a 

naopak výzkum chybování založený převážně na zkoumání produkce žáků. 

 

 Otázkou zůstává, proč tomu tak je. Proč se o chybě nemluví? Napadají nás dva 

důvody, které jsou zmíněny i v předchozích odstavcích této kapitoly: 1) může jít o nesnadnou 

definovatelnost chyby, která se zdá být těžko "ovládnutelným" jevem (viz komplexnost a 

dynamičnost) a 2) chyba sama může vzbuzovat bázeň, ať již vědomou či nevědomou, a proto 

je, v extrémním případě, tabuizována či jí alespoň není "radši" věnována pozornost jinak, než 

tou nejlehčí287 cestou - korekcí. Nemluví se o ní, přestože bezesporu existuje a ovlivňuje 

všechny součásti pedagogické reality (a samozřejmě nejen ji). 

 

*** 

                                                 
286 Máme na mysli např. tzv. státní maturity či projekt České školní inspekce na testování žáků v 5. a 9. třídě v 
letech 2011-2013. Zajímavé dle našeho názoru je, že např. původní projekt hodnocení žáků v 5. a 9. ročníku ZŠ 
měl spíše formativní záměry (dát školám informaci, kde mají její žáci rezervy, neboli co dělají špatně)  - 
veřejnost (i odborná - učitelé) jej však pochopila zcela sumativně. Mohou i za toto reprezentace, které máme o 
chybě jako negativním jevu rozhodujícím o "dobrém" a "špatném" (žákovi, škole, systému...)? Bylo to 
způsobeno i tím, že diagnostická informace byla škole poskytnuta na základě chyb, které žáci v testu udělali? 
287 Rozuměj "nejrychlejší pro učitele". 
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Výše zmíněné charakteristiky chyby a chybování jsou zároveň problémem i výzvou. Jak se 

tedy nenechat odradit náročností problematiky chybování a obstát před nároky, které na nás 

snaha o její pochopení a využití klade? 

 

 Na základě předchozích stran vidíme dvě nutné podmínky pro jakékoli ovlivnění 

otázky chyby a chybování.  

 

 První podmínkou je snaha o co největší explicitnost. O chybě by se mělo mluvit všude 

tam, kde hraje důležitou roli, tedy při mnohem více příležitostech, než jaké jsme zaznamenali. 

A nejde jen o oficiální dokumenty, oblast evaluace či metodické příručky. Začít by se mělo 

zejména u žáků. Oblast dlašího cizího jazyka se nám zdá ideální v tom, že žáci se začínají učit 

tento "předmět" v době, kdy prožívají nový pohled na učení i na školu (při přechodu z prvního 

stupně na druhý, nástupu puberty, rozvoje abstrakce a formálního uvažování atd.). 

Nezapoměňme ani na učitele a jejich počáteční či navazující profesní přípravu. A konečně: 

další cizí jazyk skýtá prostor jak v oblasti mezipředmětových vztahů, tak vcelku realistických 

nároků na "výstupy" žákovy jazykové dovednosti na konci nižšího sekundárního cyklu (A1). 

Prostor pro práci na reflexi a dovednostech v oblasti chybování zde tedy dle našeho názoru je. 

 

 Problémem však může být malý počet badatelů, kteří se tématu přímo věnují (a to i ve 

frankofonním prostředí). Bibliografie ukazuje, že chybování je často součástí publikací o 

evaluaci, avšak jako centrální téma je využito jen v několika publikacích (aktuálně ASTOLFI, 

KORČÁKOVÁ, pro jazykovou oblast jen MARQUILLÓ LARRUY) I jeden badatel však 

může dodat otázce nový a silný impulz, viz přínos ASTOLFIHO pro didaktiku a pedagogiku 

ve Francii. 

 

 Druhou nutností je již několikrát zmiňované paradigma chyby jako nástroje k 

učení, tedy její vnímání přes oblast dovedností a nikoli výkonu. Chyba nemůže být pouhým 

rozhodujícím momentem (incidentem) mezi "umím/neumím". Proto jsme kladli důraz na 

chybování a oblast strategií či stylů učení, proto souhlasíme s ASTOLFIM a jeho viděním 

chyby jako nástroje, tedy chyby aktivního indikátoru a využitelné informace k procesu učení, 

nikoli jen k jeho hodnocení. Žáci tomu, jak dokládáme v otázce 1.1 kapitoly 6 rozumí, na 

rozdíl od učitelů: zajímá je zejména pochopení příčiny chyby, nikoli její samotná náprava - ta 

je pro ně až druhotná - v protikladu k učitelům, kteří chybu chtějí řešit právě uvedením žáka 

do nové situace, kde bude chybovat s menší pravděpodobností (nápravná cvičení apod.). Zdá 
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se, že žáci, alespoň v našem vzorku a zvoleném kontextu, by chybu chtěli v první řadě využít 

k chápání, učitelé k rozhodnutí, co a kde "napravit", tedy evaluovat. Toto zjištění se nám zdá 

velmi důležité. 

 

 V problematice chyby tak vidíme potenciál, který lze rozvíjet jak výzkumnou činností, 

tak v přímém pedagogickém působení. Myslíme si dokonce, že explicitní práce s chybou 

může vést k většímu zapojení všech zúčastněných do procesu učení, tedy zvýšit motivaci a 

zmenšit letargii, která je někdy pro věkovou skupinu 11-15 let zmiňována v obecném 

diskurzu. Oblast dalšího cizího jazyka tak může získat další pedagogický význam - i proto, že 

jako předmět někdy tápe v tom, jak žáky motivovat a jak jim ukázat, že učit se "něco jiného, 

než angličtinu", může mít svůj smysl. Doufáme, že cesty, které by k tomu šlo použít, byly v 

tomto textu zmíněny srozumitelně a budou se moci stát podkladem k dalšímu výzkumu na 

poli práce s chybou či didaktiky chyby, a to nejen ve výuce dalšího cizího jazyka.  

 

 Na úplný závěr pak upřesněme, že přestože jsme se snažili zaměřit se pouze na oblast 

dalšího cizího jazyka (francouzského) a kontext základní školy, nevyhnuli jsme se, a to ve 

velké míře, obecně pedagogickým úvahám a citacím. Uzavřeme tedy, že téma chybování 

skýtá ideální možnost na propojení obecné didaktiky a didaktiky jednotlivých předmětů. 
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