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a) abstrakt 

Dizertační práce se zaměřuje na téma chyby a chybování ve výuce jazyků na české základní 
škole pohledem didaktiky francouzštiny jako dalšího cizího jazyka. Klade si tyto cíle: 1) 
doplnit základní literaturu k otázce chyby a chybování, která čerpá z frankofonního 
publikačního prostředí a není dosud v českém kontextu citována, 2) analyzovat postavení 
chyby v aktuálním pedagogickém kontextu a ukázat přístupy k otázce chyby a chybování a 
konečně 3) na základě těchto zjištění formulovat základní problémy vážící se k tématu včetně 
zdůzarnění potenciálu dalšího výzkumu.  K dosažení prvního cíle předkládáme a analyzujeme 
závěry předních frankofonních didaktiků chyby, zejména Astolfiho typologii příčin 
chybování. Analýza pojetí chybování v pedagogickém procesu je založena na hledání míry 
explicitnosti zmínek o chybování v základních pedagogických dokumentech, které jsou 
spojeny s Rámcovým vzdělávacím plánem či se Společným evropským referenčním rámcem 
pro jazyky. Zajímají nás též reprezentace učitelů a žáků, stejně jako pojetí chybování v 
jazykových učebnicích. Věnujeme se i vztahu mezi chybou a styly a strategiemi učení. Třetí 
cíl je naplněn zjištěním čtyř obecných tendencí v pojetí chyby. Prvními dvěma jsou 
dynamičnost a komplexnost pojetí chybování, třetí tendence ukazuje spojení chybování se 
silnými reprezentacemi a konečně poslední popisuje částečnou skrytost chyby ve zkoumané 
oblasti, která se projevuje zejména nereflektovanou přítomností tohoto jevu. Na základě 
výzkumu práce navrhuje přístup k chybě založený na větší explicitnosti a prosazování 
paradigmatu chyby jako nástroje učení. Výsledky práce lze využít jak pro oblast didaktiky 
cizích jazyků, tak obecné didaktiky. 
 

b) faktografické chyby 

STRANA ŘÁDEK CHYBNÁ VERZE OPRAVA 
14 31 výuky výuky a vzdělávání 
72 5 pamatuje si je méně, než psané 

před sluchovým vnímáním 
pamatuje si je méně, než psané 

102 17 označeny čísly 1 až 9 označeny čísly  až 8 
103 4 RVP, s. 87  a dál RVP, kap. 6.1.4.1  
107 26 Následuje analýza 14 řádů... Následuje analýza 13 řádů... 
115 7 Jak jsme uvedli v kapitole 1 Jak jsme uvedli v kapitolách 6.1.4 

a 6.1.6 
 

c) jazykové chyby 

STRANA ŘÁDEK CHYBNÁ VERZE OPRAVA 
6 12 Maquilló Marquilló 
9 3 ...obecnou tak i... ...obecnou, tak i... 
12 20 mluvčích mluvčím 

13 25 lze vysvětlit zřejmě lze zřejmě vysvětlit  
13 27 zmínění zmíněné 
13 28 chybování chybováním 
14 3 ...chyby (...) neboť... ...chyby (...), neboť... 

14 pozn. 18 Faire un apprendre Faire  apprendre 
15 2 vzdělávání vzděláváni 
15 32 chápáni chápání 
16 7 MAGUILLÓ MARQUILLÓ 
16 27 ...slabosti a např. současnými... ...slabosti, a např. současnými... 
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17 9 přístupe přístupem 
19 8 přihodila přihodily 
20 12 ukazatele ukazatel 
21 19 ...systematicky a to jak... ...systematicky, a to jak... 
24 2-3 které zejména co se týče práce 

Hendricha obsahují 
které, zejména co se týče práce 
Hendricha, obsahují 

24 5 specializovaném úhlu specializovaném úhlu pohledu 
24 22 cíli. cíli 
30 11 Maquilló  Marquilló  
31 10 stránky stránku 
31 14 ...o to připravit... ...o to, připravit... 
31 17 mohli mohl 
32 23 ...interferencí byly středem... ...interferencí, byly středem... 
33 19 inter či intralingválních inter- či intralingválních 
37 2 španělsštiny španělštiny 
39 pozn. 83 inetrlingvu interlingvu 
41 23 užitečnosti, nebo problémy 

vázanými 
užitečnosti nebo problémy vázané 

41 pozn. 86 Francoise Francois 
42 24 ...jazycích a tudíž se zvětšilo... ...jazycích, a tudíž se zvětšilo... 
43 13 výt (...) jejich žáků. být (...) svých žáků. 
43 14 analýzy chyb analýza chyb 
44 10 Přestože některé chyby se 

vyskytují 
Přestože se některé chyby 
vyskytují 

44 18-20 Snaha o orientaci v chybování, 
respektive úsilí o vymezení typů 
chyb pro jejich lepší pochopení, 
jsou z podstaty výše uvedeného 
rozličné... 

Snaha o orientaci v chybování a 
úsilí o vymezení typů chyb za 
účelem jejich lepšího pochopení 
jsou z podstaty výše uvedeného 
rozličné... 

44 23 směřují směřuje 
45 14 teprve nejprve 
46 4 První intuitivní První, intuitivní 
46 6 po pro 
46 12 rozlišné odlišné 
47 pozn. 104 Solecismus je odvozen Solecismus je pak odvozen 

48 5 Druhý typ, chyby v 
kompetenci... 

Chyby druhého typu 
(kompetenční)... 

48 10 typologiích typologií 
48 11 publikací, nebo po ní publikací nebo po ní 
49 3 zdůrazňující zdůrazňujících 
49 21 ustoupení ustoupením 
49 25 ...spojované později inter- a 

intrajazykovým transferem, ale i 
vztah mluvené a psaní formy... 

...spojované později s inter- a 
intrajazykovým transferem, ale i 
vztah mluvené a psané formy... 

50 2-3 častá snaha častou snahu 
50 12 se můžeme můžeme 
51 20 (viz. dále) (viz dále) 
52 13 v normě odpovídají normě odpovídají 
53 3 ...statistiky, či pochopení... ...statistiky či pochopení... 
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56 21 ...co chce vyjádřit. ...co chce vyjádřit). 
56 pozn. 11 angličtiny angličtina 
58 24 ...vztahů, nebo je... ...vztahů nebo je... 
59 pozn. 25 schodu shodu 
60 22 jiní další 
61 17 ...než její kapacita (Astolfi uvádí 

číslo 7±2) může dojít k chybě. 
...než její kapacita (Astolfi uvádí 
číslo 7±2), může dojít k chybě. 

62 22  rozpor z rozporu 
64 18 u rodilých mluvčích a uvádí je u rodilých mluvčích, a uvádí je 
65 5 pracoval pracovaly 
65 23 FIARDA A AURIACA FIARDA a AURIACA 
66 8 První typ chyb... Chyby prvního typu... 
66 10 psychlogicky-osobnostní psychický 
67 19 ...buď přímo nebo pomocí... ...buď přímo, nebo pomocí... 
67 30 "pozitivnějších", než jiných "pozitivnějších" než jiných 
69 6 věnujícím věnující 
69 7 konstanty, jako motivace konstanty jako motivace 
69 10 přestože jak jsme ukázali přestože, jak jsme ukázali 
71 25 ...věnoval" ...věnoval." 
72 23 žákům z dominujícím žákům s dominujícím 
73 14-15 ...analyzovat nebo komunikační.. ...analyzovat, nebo komunikační... 
73 21 ...charakteristice a tím... ... charakteristice, a tím... 
73 22 ...výzkumem, a je tudíž... ...výzkumem, a je tudíž... 
76 1 hodnoceno hodnocena 
81 9 ...zjištění  pojem chyba... ...zjištění, že pojem chyba... 
82 25 ...kontroly svého učení... ...kontroly učení... 
83 1. odstavec (bod) 11.; 13.; 14. (bod) 11; 13; 14 
83 21 stejná položky v dotazníku 

určení 
stejná položka v dotazníku 
určeném 

85 17 Chybovat je přirozené, Chybovat je přirozené. 
85 23 ...která je pozitivní a chybou... ...která je pozitivní, a chybou... 
85 pozn. 

197 
o strategii spíše kompenzační...). o strategii spíše kompenzační... 

85 pozn. 201 Buďte tvořivý Buďte tvořiví 

88 16 ...škole, tedy Rámcový... ...škole. Jde o Rámcový... 
88 24 Mezistupněm Mezistupeň 
89 17 které který 
90 pozn. 211 na místě namístě 

90 4 jsem jsme 
91 3 učiteli pro učitele 
93 19 zmínky a chybě zmínky o chybě 
94 21 tak nabádá nenabádá 
96 14 ...které konkrétně učiteli 

nenapoví, jak konkrétně... 
...které učiteli nenapoví, jak 
konkrétně... 

97 28 spojenou spojené 
98 1 ...rozsáhlá a proto ji... ...rozsáhlá, a proto ji... 
98 25-26 ...jazyka a tím ji zbavuje 

stigmatu, který... 
...jazyka, a tím ji zbavuje 
stigmatu, které... 

102 23 ...přesto pokud analyzujeme... ...přesto, pokud analyzujeme... 
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104 6 specifikuj specifikují 
105 20 jazyku (s. 32) matematice jazyku (s. 32), matematice 
107 3 Odpovědí Odpovědi 
107 12 ...(viz. "úlohy... ...(viz "úlohy... 
110 2 na předměty pro předměty 
111 pozn. 245 jevy jsme jsme jednoznačně... jevy jsme jednoznačně... 

112 2 ...se ujistil,, že změny... ...se ujistil, že změny... 
112 pozn. 251 ...boržury (...) věkem a pokud... ...brožury (...) věkem, a pokud... 

113 19 pojmů se k němu vážících pojmů k němu se vážících 
113 pozn. 255 tjako jako 
114 pozn. 256 pokud je použit pokud jsou použity 

117 3 ke slově erreur ke slovu erreur 
118 6 hlavního aktéry hlavního aktéra 
126 10 vztahů mezi jazyka vztahů mezi jazyky 
126 14 Ve části... V části... 
123 tabulka, 

s.20 
les élčves les élèves 

126 21 chyba je spojeny chyba je spojena 
128 tabulka, 

s.4 
l'élève devr réfléchir, faire appel a ses 

souvenirs 
l'élève devra réfléchir, faire appel à ses 

souvenirs 
128 tabulka, 

s.14 
Le travail a deux Le travail à deux 

136 1 užívány užívána 
137 7 nabádání nabádáni 
137 pozn. 272 opět F. Gallon. Opět F. Gallon. 
137 10   
138 17 ...který je implicitně ve vztahu k 

chybě a chybování. 
...který je ve vztahu k chybě a 
chybování implicitní. 

139 4-5 ...schválené k používání, nebo se 
používají... 

...schválené k používání nebo se 
používají... 

141 6 nezajímavější nejzajímavější 
142 5 matematiky matematika 
142 8 český jazyka případně český jazyk a případně 
142 9 ...angličtina) a proto... ...angličtina), a proto... 
142 20 mimo otázky členů mimo otázku členů 
145 9 ...nezávislé a tudíž... ...nezávislé, a tudíž... 
145 11 ve formě otázky-odpověď ve formě otázka-odpověď 
145 18 vypočítával procentuální 

vyjádření 
vypočítávalo procentuální 
vyjádření 

148 1 skupiny se shodli skupiny se shodly 
150 13 jejich žáků svých žáků 
151 20 ...reprezentacích žáků ...reprezentacích žáků. 
152 10 vnímáni vnímání 
155 22 postojů variant 
156 6 mimo nich mimo ně 
157 6 studentů studentům 
157 12 se shodují se v zájmu se shodují v zájmu 
160 8 ...(odpověď d)) ...(odpověď d)). 
161 2 ...více jak třicet let deklarují... ...více jak třicet let, deklarují... 
166 7 ...jaké dvojice-otázka zůstávala... ...jaké dvojice výroků zůstávaly... 
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170 3 vztaženou vztaženém 
171 12 ...kdo chybuje a nikoli jen... ...kdo chybuje, a nikoli jen... 
175 9 dlašího cizího jazyka dalšího cizího jazyka 
175 19 ...MARQUILLÓ LARRUY) ...MARQUILLÓ LARRUY). 
175 26 chyby aktivního indikátoru chyby jako aktivního indikátoru 
175 27 v otázce 1.1 kapitoly 6 rozumí v otázce 1.1 kapitoly 6, rozumí 
 
8, 11, 17, 19, 25, 38, 
115, 140, 161, 163, 
164 (2), 169, 170 (2)   

diskuze, diskuzi diskuse, diskusi 

 
d) doplnění do seznamu literatury a citace 
STRANA ŘÁDEK CHYBNÁ VERZE OPRAVA 
14 pozn. 18  Garther Thurier, M. Faire un apprendre 

l'école pour faire apprendre les élèves. s. 
54 

Garther Thurler, M. Faire un 
apprendre l'école pour faire 
apprendre les élèves. in Cahiers 
pédagogiques, N 500/2012. s. 54 

18 pozn. 25  Reuter, Y. Penser l´erreur à l'école. Reuter, Y. Panser l´erreur à l'école. 

27 1. citace  bez uvozovek a bez citace Kulič, V. (op.cit.), s. 6 

 
Cahiers pédagogiques. N 500/2012, Paris. ISSN 008-042X  
 
e) grafická stránka práce, formátování 
STRANA ŘÁDEK CHYBNÁ VERZE OPRAVA 
84 16-21 běžné písmo kurzívou 
137 11 umístění nadpisu podkapitoly odrážka na stranu 138 
 


