
Oponentský posudek disertační práce mgr. Tomáše Klinky 
 
PROBLEMATIKA CHYBY A CHYBOVÁNÍ SE ZŘETELEM K VÝUCE FRANCOUZŠTINY JAKO DALŠÍHO CIZÍHO 
JAZYKA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

 
Název disertační práce mgr. Klinky sugeruje autorův odborný vhled do problematiky chyb a chybování, 
který by měl být předpokladem jejího konkrétního zmapování ve výuce francouzského jazyka na základní 
škole; lze očekávat výsledky přínosné jak pro didaktiku cizích jazyků, tak pro běžnou učební praxi. 
Disertační práce je mimo úvodní část členěna do dvou oddílů. První (kap. 2-5) je teoretický; druhý (kap. 6) 
reflektuje výzkum mgr. Klinky v rovině chyb a chybování, cílený je na oblast edukačního procesu a výuku 
cizího jazyka; závěr práce (kap. 7) směřuje k reflexi nad získanými poznatky. První cíl své práce spatřuje 
mgr. Klinka v nutnosti obohatit rejstřík dostupné literatury k tématu o tituly z frankofonního prostředí, 
druhým cílem mu je “analyzovat součásti pedagogického procesu a tázat se po tom, jak interpretují otázky 
spojené s chybou a chybováním“ (s. 10); třetí cíl znamená „dospět k formulování směru dalšího bádání 
v oblasti chyb a chybování, které budou primárně aplikovatelné na oblast výuky dalšího cizího jazyka“ (s. 
11).  
Po teoretickém (viz Úvod, s. 9-19) nastínění otázky pojetí, výběru, normy, evaluace, emoční stránky chyb a 
strategií, zejména autoevaluačních aj. včetně osobního přístupu pedagoga, to vše ve světle dřívějších 
metodologií a didaktických koncepcí, se mgr. Klinka v deskriptivním přehledu (kap. 2, Základní literatura 
k tématu chyby a chybování pro oblast didaktiky cizího jazyka a dalšího cizího jazyka, s. 20-32) zaměřuje 
na čtyři práce české (E.Beneš a kol., J.Hendrich a kol., J.Korčáková, V.Kulič) a dvě francouzské (J.-P.Astolfi, 
M.Marquilló Larruy), jejichž vyznění je ale „spíše popularizační …“ (s. 31). Kap. 3 (Dvě dimenze v otázce 
chyby a chybování – analýza a normativnost, s. 32-43) si všímá rozdílů mezi tzv. kontrastivní analýzou 
(behaviorismus) – viz chyby interlingvální, a tzv. analýzou chyb (kognitivismus) – viz chyby intralingvální; 
s odkazem na autority (S.P.Corder aj.) mgr. Klinka konstatuje absenci závěrů v obou směrech, a naopak 
váhu normativního pojetí jazyka (M.Marquilló Larruy), ačkoliv ani to neskýtá učiteli vhodný nástroj 
k vypořádání se s chybami žáků. Kap. 4 (Typologie chyb, s. 44-68) podává, na základě vytipované odborné 
literatury, informace o typologii H.Freie z r.1929;  projekci lingvistického pojetí chyby (BELC); Corderově 
„pozitivní“ typologii v 70.letech; typologii Astolfiho (chybování a vztah učivo-žák-učitel) v 90.letech, 
s rozborem jednotlivých typů chyb a jejich promítnutím do výuky cizího jazyka; typologii J.Fiarda a 
E.Auriaca z r.2005; uvedeni jsou i dva germanofonní badatelé. Mgr.Klinka v návaznosti soudí, že chyby 
nelze chápat jen horizontálně, tj. v členění na jednotlivé skupiny chybných výskytů, nýbrž i vertikálně, tj. 
v relaci s pojmy chyba závažná, přínosná aj. Kap. 5 (Styly a strategie učení – k problematice 
psychologických otázek spojených s chybou a chybováním, s. 69-87) pokládá mgr. Klinka za “přechodovou“ 
mezi otázkami teoretickými ve spojitosti s chybou a „praktickým zkoumáním této problematiky “ (s. 69), 
její obsah a argumentace jsou založeny na publikacích P.Cyr. Les stratégies d´apprentissage, 1998 a  
G.Lojová, K.Vlčková. Styly a strategie učení ve výuce cizích jazyků, 2011. 
 
Komentář k prvnímu oddílu disertační práce 
Mgr. Klinka deskriptivně informativním způsobem mapuje výskyt pojmů chyba, chybování, jejich obsah a 
konotace napříč vybranou literaturou z oborů filozofie (R.Descartes), psychologie (J.Piaget), obecné i jinak 
specializované pedagogiky a didaktiky. Jde o široké spektrum otázek souvisejících s problematikou chyby a 
chybování; text disertační práce shromažďuje, v průsečíku zvolených odborných sfér, dílčí a logicky 
různorodé, odbornou literaturou rozvedené poznatky k tématu; v určitě zajímavém a inspirativním 
kontextu jak jmen, tak děl, se ale nelze dobrat jasně deklarovaného závěru; rešerše na podkladě 
odborných titulů se rozbíhá mnoha směry, snaha o její redukci na didaktiku cizích jazyků a konkrétní 
aplikaci problematiky chyby a chybování na cizojazyčnou výuku má značně spekulativní ráz neboli zůstává 
povýtce v obecné rovině; nenabízí tak přesvědčivou konkrétní alternativu pro sledovaný edukační proces  
a jeho pilíře – učitele a žáka francouzského jazyka na základní škole.  
Kap. 6 (Výzkumná část, s. 88-169) se věnuje „motivačním činitelům“ (děleným na vnější, tj. „celkový rámec 
organizace školy a vyučování“, a vnitřní, tj. „reprezentace učitelů a žáků“, mezistupeň představují 
učebnice), schopným posunout pozornost „aktérů“ (tj. učitelů) k vytčené problematice, i „vytvořit situace, 
jež „nutí“ aktéry k pojmu chyba zaujmout stanovisko“ (s. 88). Ve zvolených oficiálních  



dokumentech z oblasti školství (Bílá kniha, SERRJ, Evropské jazykové portfolio pro žáky a žákyně ve věku 
11-15 let aj.) a jejich konkretizacích (Rámcový vzdělávací program pro ZŠ, Manuál pro tvorbu školních 
vzdělávacích programů, klasifikační řády, aj.) se početně eviduje pojem chyba a jeho odvozeniny 
(chybovat, chybný apod.), a dále slova v logické vazbě (problém, obtíž apod., 90); slovy mgr. Klinky: „Z této 
analýzy vyvozujeme závěry ohledně důležitosti otázky chyby a chybování … i pro jejich uživatele…“, tj. 
učitele cizího (francouzského?) jazyka (s. 91). Na tomtéž principu lexikální evidence je založena analýza 
šesti u nás běžných učebnic francouzského jazyka pro ZŠ; zjištěným výsledkem je různě intenzivní 
přítomnost „motivačního prvku ve vztahu k otázkám chyby a chybování“ (s. 139). Stěžejní – z hlediska mgr. 
Klinkou projektovaného výzkumu – podkapitola 6.3 (Reprezentace žáků a učitelů dalšího cizího jazyka 
v otázce chyby a chybování, s.140-169) podává a interpretuje výsledky dotazníkového šetření mezi žáky 
vybrané ZŠ a učiteli, kteří ale – v rozporu se záměrem, avizovaným již v titulu disertační práce, nebyli 
subjekty zapojenými výlučně do studia francouzského jazyka, nýbrž také německého (?). Kap. 7 (Diskuse, 
s. 170-176) shrnuje výsledky disertační práce a jejich „kritickou analýzu zaměřenou směrem k dalšímu 
možnému bádání v oblasti chyby a chybování vztaženou ke specifikům jazykového vyučování“, s. 170. Jako 
východisko svých úvah o chybě a chybování ve výuce „dalšího cizího jazyka (francouzštiny) na základní 
škole“, s. 170 bere mgr. Klinka čtyři obecné tendence v kvalifikaci chyby: chyba je jev dynamický, 
komplexní, „vážící na sebe silné reprezentace“ (s. 170), skrytě přítomný; postuluje pak pojmy: 
dynamičnost chyby, komplexnost problému chyby a chybování (s. 171), reprezentace. V závěru se 
domnívá, že pro „ovlivnění otázky chyby a chybování“ (s. 175) platí dvě podmínky: snaha o „explicitnost“ a 
„paradigma chyby jako nástroje k učení“ (s. 175 – viz Astolfi aj.), a to s odvoláním na výsledky jím 
iniciovaného dotazníkového šetření. Následuje seznam použité literatury včetně analyzovaných 
dokumentů, tabulek a schémat. 
 
Komentář k druhému oddílu disertační práce 
Průzkum oficiálních, profesně administrativních a učebních materiálů hodnotíme v disertační práci jako 
užitečný, může být vhodným indikátorem při volbě dalších výzkumných strategií s návazností na 
didaktické postupy, prověřované už přímo v praxi edukačního procesu, konkrétně ve výuce francouzského 
jazyka na českých ZŠ. 
Dotazníkový průzkum opírá mgr .Klinka o autority jako S.P. Corder (1918-1990), J.-P.Astolfi, A.Coïaniz, 
A.Picado Blanco, jejichž dotazníkové modely přebírá úplně nebo je upravuje; postrádáme ale nejnutnější, 
byť heslovitou charakteristiku těchto nově k nám uváděných osobností, jak mgr. Klinka soudí, a spektra 
jejich vědecké činnosti (většinou původně učitelé v Americe, Africe, ostrovech Madagaskar a La Réunion, 
nadto navzdory francouzské národnosti učitelé španělského jazyka např. i v Polsku aj.), což pokládáme za 
nedostatek nejen kvůli autorovu odhodlání uvést k nám další frankofonní a britské autory; bylo by tak 
možné demonstrovat vznik a okolnosti dotazníkových předloh a zdůvodnit jejich případnou 
adekvátnost/neadekvátnost pro cíle disertační práce. 
Dotazník publikovaný r. 1979 (A.Coïaniz) se týkal výuky převážně jazyka druhého, nikoliv cizího, a byl 
zadán dospělým osobám, jejichž znalost francouzštiny byla střední a vyšší, jejich povědomí o lingvistické 
struktuře nemohlo být z důvodu nejrůznějších národností jednotné  a zcela určitě ne na úrovni, kterou 
mají žáci ZŠ v ČR (jinde ve světě autor pracoval s žáky hovořícími kreolizovanou francouzštinou a 
angličtinou, někde  dokonce dvěma desítkami domorodých jazyků!). Ve světle těchto faktů je proto 
obtížné srovnávat výsledky výzkumu, tj. navázat na již proběhlou studii před pětatřiceti lety a jakkoli se 
vůči ní vymezit. Jaké důvody vedly autora k tomuto postupu? Kde vidí styčné body a jak zaručí 
výpovědní hodnotu svého výzkumu, který založil na uvedeném korpusu?  
Dotazník publikovaný r. 2011 (A.Picado Blanco) se týkal výuky jazyka španělského v Polsku jako cizího 
jazyka v kursech Instituto Cervantes. Uvádí-li mgr. Klinka, že jím vedený rozhovor s žáky „byl založen na 
otázkách, které doporučuje“ (s. 141) tato autorka, a jestliže je přenáší do své názorné tabulky, aniž by 
vysvětlil její redukci vůči originálu (z 10 otázek na 6), pokládáme za nezbytné charakterizovat originální 
předlohu (její poslání, výsledky výzkumu, závěry pro didaktiku cizích jazyků, k nimž autorka dospěla), a 
poté její úpravu pro potřeby výzkumu mgr. Klinky: počet aktuálně zadaných otázek, jejich 
formulace/reformulace, spojení původních dvou otázek do jedné. Inspirace výzkumem A.Picado Blanco, 
který proběhl na bázi španělského jazyka, vyznívá v disertační práci jako víceméně účelová, nepodložená. 
Pojem „chyba“ je velmi široký, v disertační práci chybí operacionalizovaná definice, tj. vymezení chyby 



pro potřeby daného výzkumu, tudíž i předpokládaných výsledků. Chyba v lingvodidaktice má svá 
specifika, tolerance vůči ní je jiná než např. v matematice.  Formulace  „se zřetelem k výuce 
francouzského jazyka“, uvedená již v názvu disertační práce, signalizuje snad to, že  pro mgr. Klinku má 
pojem chyba stejný význam ve všech předmětech, napříč všemi věkovými kategoriemi a úrovněmi 
znalostí osvojovaného jazyka? V dotazníkovém šetření zahrnutém do disertační práce také chybí 
informace, zda chyba je zde zkoumána v hodnocení formativním nebo sumativním. 
Dále – jedním ze základních předpokladů validity výzkumu a jeho výsledků je přesné stanovení 
zkoumaného vzorku a z něho plynoucího korpusového materiálu. Není jasné, proč mgr. Klinka (dle názvu 
disertační práce) klade zřetel na výuku francouzského jazyka, jestliže jeho uživatelé (žáci ZŠ) jsou ve 
výzkumu minoritní (71 respondentů s francouzským, 112 respondentů s německým jazykem), na rozdíl od 
vzorku učitelů (15 francouzštinářů, 8 němčinářů). Německý jazyk mgr. Klinka zařazuje do výzkumu proto, 
aby si ověřil, zda „zvolený jazyk ovlivňuje pojetí chybování u žáků či zda jsou tyto reprezentace na této 
volbě nezávislé a tudíž zobecnitelné“ (s. 145). Nicméně – touto volbou ignoruje teorii o mezijazykové 
interferenci při výuce dvou blízkých jazyků, která je v odborné pedagogické literatuře popsána. Pro 
ověření teorie by bylo vhodnější volit jazyky ze stejné jazykové rodiny (např. španělský jazyk). Problém 
nekompatibility výzkumů se vnucuje i faktem rozdílného způsobu sumarizace výsledků: procenta (Coïaniz) 
– počet respondentů (disertační práce), ačkoliv mgr. Klinka konstatuje, že jeho „výzkum nehledá absolutní 
číselná vyjádření, ale obecné tendence v oblasti uvažování žáků o chybě a jejich reprezentacích“, s. 155. 
Konečně lze vyjádřit politování, že mgr. Klinka na základě studia teoretických podkladů a výzkumných 
metodologií nezvolil svůj vlastní postup, který by zohlednil kontext daného edukačního procesu i 
vývoj oblasti a že se mu nepodařilo aktualizovat metody třicet-čtyřicet let staré. 
Navzdory formulovaným výhradám je třeba vyzdvihnout pečlivý přístup mgr. Klinky ke shromažďování 
výzkumného materiálu a jeho analýze v souladu se stanovenou metodou výzkumu. 
 
Poznámky-výhrady: chyby, formální stránka disertační práce  

a) Jazyková úroveň česky psané disertační práce trpí přemírou elementárních chyb povahy lexikální, 
morfologické, gramatické, syntaktické, terminologické, stylistické, dále chyb typu komolení slov 
(vynechání nebo zdvojení písmen, jejich nesprávná posloupnost, totéž u vlastních jmen), chyb 
v interpunkci apod. Vnímání jak těchto chyb, jejichž ani přibližný seznam zde nelze předložit, tak 
dalších nedostatků odborného stylu a vyjadřování, brzdí četbu textu disertační práce a 
znesnadňuje porozumění. Chybná syntax vede často k posunutí či přímo deformaci významu 
slovního spojení. Celkově jde o zátěž takového rozsahu, že stránky bez chyb (běžně i několika) jsou 
v  disertační práci v podstatě ojedinělé.    

b) Na jazykové úrovni disertační práce se podepisuje také málo invenční překlad původního 
francouzského textu, který je pro argumentaci disertační práce na četných místech přímou 
oporou.  Výsledkem jsou nežádoucí, vůči originálu „transparentní“ převody jednotlivých slov, 
větných konstrukcí a termínů, což v textu disertační práce působí taktéž rušivě. Viz např.: 
předporozumění; komplexita; vývojovitost; dedramatizovat chybu; vysvětlit mechanismus chyb; 
uvést správnou formu do žákovy písemky; závěry se zplastičťují; souzení chyb na dobré a špatné; 
tváří v tvář chybám se zdá realistické postupovat; vzdělávání více tradičními metodami, ke kterým 
se můžeme odkazovat; je možno přes přístup k chybám i lépe porozumět; popis chyb přes jejich 
typologizaci; vnímáme přes optiku učitele; chyby spadají pod oblast performančních chyb; práci 
francouzského didaktika a speciality; typologie byla ještě zjemněna nově zavedenou opozicí; může 
dojít díky strachu z chyb; odcitujeme ještě dvě další typologie; v oblasti strategií učení se; mimo 
malého počtu volby odpovědi; který zajímal vědce pracující v paradigmatu analýzy chyb aj. Kupř. 
překlad názvu publikace L´Enseignement de l´espagnol aux francophonnes (pour une didactique de 
langues voisines) zní Výuka španělštiny pro frankofonní publikum – pro didaktiku blízkých jazyků, 
s. 37. Nebo – citované pokyny žákům z metodické příručky jedné učebnice francouzštiny končí 
výzvou „Bonne chance!“, což se v interpretaci mgr. Klinky obráží takto: „Zajímavým detailem je 
poslední přání hodně štěstí žákovi, které celé problematice chybování dodává „lidský rozměr“ a 
dedramatizuje ji.“ (s. 126). 

c) Máme-li rozumět výroku „všechny citace cizojazyčných titulů v této dizertační práci jsou 
překladem autora“ (s. 9) tak, že úryvky z cizojazyčných (fj, aj, šj) materiálů zde budou předloženy 



v češtině, pak tato zásada není v textu disertační práce dodržena, kolísání ano/ne  v záměru 
překládání a jeho realizace v textu není zdůvodněno. Jde o významné opomenutí v koncepci 
vědecké práce. 

d) Sekundární literatura; není stanoven způsob citace cizojazyčných dokumentů ani pravidlo, jak 
pracovat s bibliografickými odkazy k citacím z děl v textu disertační práce: mnohdy se uvádějí 
v poznámce pod čarou jako op.cit. a nejsou zařazeny do souhrnné bibliografie, kde je čtenář 
logicky hledá. Jméno A.Coïaniz a jeho pro disertační práci stěžejní publikace v seznamu použité 
literatury chybí úplně, publikace M.Marquilló Larruy vyšla r. 2003, nikoliv 2002. Výběr 
frankofonní, u nás údajně málo známé odborné literatury, bohužel není zasazen do současného 
stavu bádání obecně. Není dostatečně vztažen k výsledkům výzkumů z jiných zemí, otázkou 
tedy zůstává, jaký je aktuální přínos této literatury pro současný stav bádání a v kterých 
aspektech je tato literatura přínosná pro český kontext? 

 
Shrnutí 
AKTUÁLNOST ZVOLENÉHO TÉMATU 
Problematika chyby a chybování je téma zajímavé, neboť se jedná o stabilní složku edukačního procesu. 
Ten ovšem prochází neustálými změnami, vyvíjí se v čase a mění se, stejně jako společnost sama. Stejným 
vývojem prochází pojetí chyby a tolerance vůči ní (v lingvodidaktice je to velmi patrné). Autor mgr. Tomáš 
Klinka postavil svůj výzkum na teoriích, které byly aktuální ve své době, ale nepodařilo se mu metodicky je 
posunout pro potřebu současného stavu bádání. 
 
SPLNĚNÍ STANOVENÉHO CÍLE 
Mgr. Tomáš Klinka splnil 1. a 2. cíl, který si pro svou disertační práci stanovil, 3. cíl zůstává otevřenou 
otázkou, nicméně ve směru, který autor disertační práce přesvědčivě vytkl. Cíle disertační práce mohly být 
ambicióznější.  
 
UŽITÉ METODY 
Mgr. Tomáš Klinka pracuje s kvalitativními i kvantitativními metodami výzkumu, jejichž spektrum 
odpovídá požadavkům disertační práce. Vědomě ovšem porušuje pravidlo nutnosti komparace výsledků, 
které jsou získány stejnou kvantitativní metodou; tento postup je nevhodný a zbytečný, snižuje reliabilitu 
formulovaných závěrů. Diskutabilní je metodologie sběru korpusového materiálu a chybějící definice 
základního pojmu („chyba“) pro potřeby daného výzkumu. 
 
VÝSLEDKY DISERTAČNÍ PRÁCE A JEJÍ NOVÉ POZNATKY 
Mgr. Tomáš Klinka představil - ve sledované rovině a se záměrem, kterým svou disertační práci podmínil -  
odborné  výsledky autorů z frankofonního badatelského okruhu, kteří jsou u nás málo známí, a dále 
provedl výzkum konkrétních oficiálních dokumentů z oblasti školství včetně učebnic francouzského jazyka, 
používaných na základních školách v ČR. Získané poznatky mají výpovědní hodnotu v návaznosti na oblast 
didaktiky cizích jazyků. Přesto výsledky výzkumu k problematice chyby a chybování, proběhlého dle 
zvolených parametrů, nelze kvalifikovat jako nové poznatky oboru.  
 
VÝZNAM DISERTAČNÍ PRÁCE PRO SPOLEČENSKOU PRAXI A DALŠÍ ROZVOJ VĚDY 
Poznatky zjištěné mgr. Tomášem Klinkou lze použít při výchově budoucích učitelů cizích jazyků. 
 
Předložená  disertační práce mgr.Tomáše Klinky PROBLEMATIKA CHYBY A CHYBOVÁNÍ SE ZŘETELEM 
K VÝUCE FRANCOUZŠTINY JAKO DALŠÍHO CIZÍHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE splňuje – s výše uvedenými 
výhradami – podmínky kladené na toto řízení, tudíž ji doporučuji k obhajobě. 
 
 
PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D., MBA 
Katedra románských jazyků  
Fakulta mezinárodních vztahů 
Vysoká škola ekonomická v Praze 
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