
Posudek na disertační práci Mgr. Tomáše Klinky Problematika chyby a 

chybování se zřetelem k výuce francouzštiny jako dalšího cizího jazyka na 

základní škole 

 

Disertační práce (188 s., 18 s. příloh) se zabývá významným tématem, které 

však není obecně v didaktice,  ani v didaktice cizích jazyků u nás i v cizině příliš 

zpracováno.  

Tato práce, jak sám autor na několika místech uvádí, navazuje na práci J. 

Kočárkové Chyba a učení cizím jazykům (2005), která je však spíše zaměřena 

na oblast výuky německého a anglického jazyka a z této oblasti také čerpá 

odborné zdroje.  Autor si proto jako hlavní cíl teoretické části své práce stanovil 

doplnit literaturu k tomuto tématu „o pohledy didaktiky obecné i didaktiky 

cizích jazyků, které byly publikovány převážně ve frankofonních zemích a které 

zde nejsou známy a publikovány“ (viz s. 10). V této části proto autor nejprve 

podrobně analyzuje české práce, které se problematikou chyby a chybování více 

či méně zabývají (Metodika, resp. Didaktika cizích jazyků - Beneš, Hendrich a   

nejznámější práce zabývající se chybou v učení obecně – Kulič) a dvě práce, 

které nejvíce ovlivňují pohled na danou problematiku ve Francii (Astolfi, 

Marquilló). V dalších kapitolách se pak zabývá pozitivním a negativním 

vymezením chyby a rozdílem mezi pojetím chyby v teorii chybování založené 

na behaviorismu a kognitivismu, předkládá přehled typologií chyb se zaměřením  

zejména na ve frankofonním prostředí vlivnou typologii Astolfiho a věnuje se 

také vztahu chyby a chybování ke stylům a strategiím učení. Tím autor do 

značné míry překračuje „úzký rámec“ didaktiky cizích jazyků a dostává se do 

oblasti obecné didaktiky. Tato část práce je, dá se říci, v našem prostředí 

novátorská, a proto bych ji doporučovala publikovat.  Navrhovala bych pouze   

při prezentaci jednotlivých teoretických faktů uvádět více příkladů, které by 

usnadnily i méně v teorii zdatnému učiteli se v této problematice lépe orientovat. 

Na teoretickou část práce organicky navazuje část výzkumná. V této souvislosti 

je třeba z metodologického hlediska vyzdvihnout naprostou vyváženost obou 

částí, a to nejen kvalitativní, kdy výzkumná část dokumentuje údaje uvedené 

v teoretické části, eventuálně s nimi polemizuje, ale dokonce i vyváženost 

kvantitativní (teoretická část 81 s., výzkumná 87 s.). Výzkumné části se však 

vzhledem k mé úloze posuzovatele - obecného pedagoga budu věnovat 

podrobněji.   



V této výzkumné části se autor snaží odpovědět na otázku, „jaké místo je chybě 

a chybování vyhrazeno v současném edukačním prostoru, pokud je vnímáme 

přes optiku učitele jazyka, specificky učitele jazyka francouzského jako dalšího 

cizího jazyka na druhém stupni základní školy“ (viz s. 18).  

Autor zde z hlediska problematiky chyby a chybování analyzuje kvantitativně i 

kvalitativně nejprve  základní dokumenty (Rámcový vzdělávací program pro 

základní školy, Společný evropský referenční rámec pro jazyky, který je mu 

nadřazen,  tzv. Bílou knihu,  Evropské jazykové portfolio a také několik 

školních vzdělávacích programů a klasifikačních řádů). Z téhož pohledu 

analyzuje také několik českých učebnic francouzštiny, které mají doložku 

MŠMT a francouzské učebnice dostupné na českém trhu. Svou analýzu autor 

uzavírá řízeným skupinovým rozhovorem s žáky a doplňujícím dotazníkovým 

šetřením mezi žáky a učiteli. Tato analýza je velmi podrobná a systematická a 

autor v ní osvědčuje nejen svou hlubokou znalost dané problematiky, ale i 

schopnost velmi racionálního uvažování. Otázky rozhovoru i dotazníkového 

šetření jsou převzaty z výzkumu renomovaných odborníků zabývajících se touto 

problematikou. Tato skutečnost, která by se mohla jevit jako jisté  zjednodušení 

práce autora,  mu ve skutečnosti umožňuje nejen zjistit, jaké „předporozumění či 

koncepty v otázce chybování u těchto dvou skupin existují“ (viz s. 140), ale i 

srovnat výsledky z výzkumů těchto odborníků s výsledky svými. To je zvlášť 

zajímavé v případě dotazníkového šetření, kde výzkum, ze kterého autor čerpal 

své otázky, proběhl již v 70. letech 20. století a přesto získané výsledky jsou 

velmi podobné. Tuto skutečnost pak autor zúročil v poslední části své práce, 

kterou nazval Diskuze a která není, jak to většinou bývá, pouhým shrnutím 

hlavních myšlenek práce, ale představuje jakési zamyšlení nad dalšími možnými 

směry v bádání v této oblasti.  

Ještě před touto poslední kapitolou však autor prezentuje svůj další výzkum, 

který nazval Dotazníkové šetření učitelů II, jehož cílem podle vlastních slov 

autora je „získat představu o tom, jak učitelé o chybě a chybování 

v pedagogickém procesu uvažují a zda lze jejich uvažování nějak zobecnit, 

nalézt společné tendence….  “ (viz s. 165). I když tento výzkum skutečně do 

značné míry tento cíl plní a je prezentován a vyhodnocen stejně exaktním 

způsobem jako výzkumy předchozí, podle mého názoru příliš zatěžuje již tak  

dosti složitou strukturu této části práce. Nicméně autor v úvodu prezentace 

tohoto výzkumu vysvětluje své důvody, proč se rozhodl ještě pro tento 



doplňkový výzkum učitelů, a proto, i když považuji tyto důvody za víceméně 

formální, nezbývá než jeho rozhodnutí respektovat.  

Celkově hodnotím práci jako velmi zdařilou.  

Práce se opírá o velké množství odborných zdrojů, hlavně z frankofonního 

prostředí, z nichž mnohé byly naší širší odborné veřejnosti představeny vůbec 

poprvé. 

I když se autor primárně zabývá problematikou chyby a chybování v oblasti 

výuky dalšího cizího jazyka, především francouzštiny, jeho vývody často 

přesahují tuto oblast a možno říci obohacují v rámci této problematiky obecnou 

didaktiku.  

Po formální stránce je práce psána kultivovaným odborným jazykem. 

Neobsahuje žádné gramatické chyby a jen minimální počet překlepů. 

Disertační práce splňuje veškeré požadavky na tento typ práce kladené, a proto 

ji doporučuji k obhajobě. 
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