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ÚVOD
Cílem předkládané práce je na základě seriózního výzkumu podat objektivní
informace o problematice interferenčních chyb ve výslovnosti žáků a studentů ve
francouzském jazyce týkajících se hlásek [s] a [z]. Jedná se o slova typu l'université, la consultation - čili intemacionalizmů, v jejichž české podobě
vyslovujeme [s], ale ve francouzštině [z]. Například u výše uvedených slov se
slovo univerzita v českém jazyce vysloví s hláskou [z], kdežto ve francouzském
jazyce je tomu přesně naopak, zde je podle francouzské výslovností normy
vysloveno [s]. V následující dvojici slov - une consultation a konzultace - je v
prvním případě vyslovena hláska [s], v odpovídajícím českém ekvivalentu je to
hláska [z].
Interferenční chyby byly zaznamenány v nahrávce studentů druhého ročníku
Soukromé střední odborné školy ekonomiky a cestovního ruchu ve Zďáru nad
Sázavou a prvního, čtvrtého a pátého ročníku Pedagogické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze. Na základě analýzy nahrávek formuluji metodické postupy
vedoucí k odstraňování těchto chyb.
Výzkum jsem prováděla během ledna a února 2006 na výše jmenovaných školách.
Předmětem výzkumu jsou dva druhy textů obsahující slova, která jsou pro náš
výzkum stěžejní.
Nahrávky textů probíhaly ve třídách vždy tak, aby se jednotliví žáci neslyšeli.
Tímto způsobem text přečetli všichni respondenti. Doma jsem prováděla analýzu
nahrávek za pomoci počítače.
Závěry, jež z tohoto výzkumu vyplývají, by měly pomoci studentům - budoucím
učitelům -

či

stávajícím

učitelům

francouzského jazyka při

promýšlení

fonetických výkladů.
K výše uvedenému tématu mě přivedla má pedagogická praxe na základní i střední
škole. Zaznamenala jsem, že studenti se mnohdy potýkali s chybami, které byly
podle mého názoru způsobeny českým jazykem, jakožto jazykem mateřským.
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Fatální interferenční chyby byly nejvíce výrazné a zakořeněné u výslovnosti
francouzských hlásek [s] a [z]. Proto jsem se rozhodla podrobit právě tyto
žákovské chyby rozboru na základě daného výzkumu.
Domnívám se, že je nezbytně nutné provádět výzkumy tohoto typu stále znovu a
znovu, a to ze dvou důvodů: 1. jazyk se vyvíjí, mnohé tendence se stávají normou,
2. také charakter žákovských chyb se vyvíjí, a to mimo jiné pod vlivem
společenských proměn. Mám na mysli například změnu postavení anglického
jazyka na našich školách, která je dnes pro vysoký počet žáků prvním cizím
jazykem, a může proto ovlivňovat osvojování dalšího cizího jazyka ve všech
jazykových rovinách.
Podle mého názoru osvojení „dokonalé“ výslovnosti patří pro českého žáka
k nejobtížnějším stránkám při učení francouzštině. Je to jednak z toho důvodu, že
francouzský jazyk disponuje větším spektrem samohlásek než jazyk český. Jednak
se obtíže s výslovností stupňují tím, že slova v obou jazycích shodná nebo velmi
podobná se odlišně vyslovují. K tom u přistupuje často i nevýrazný („český“)
přízvuk a uvolňování původně napjaté francouzské výslovnosti.
Diplomová práce se skládá z několika částí. Po úvodu následuje teoretická část,
kde osvětlím pojmy, které souvisejí s problematikou daného výzkumu, jako je
konfrontační analýza, jazykový přenos (interference a transfer) s důrazem na
fonetickou stránku jazyka a v neposlední řadě tematiku korektivních cvičení,
jelikož závěrečná kapitola

je doprovázena cvičeními, která mají napravit

výslovnost tam, kde je to nutné na základě analýzy nahrávek v praktické části.
Stěžejní část práce tvoří výzkumná část, kde analyzuji výsledky na základě
provedeného výzkumu.
Závěr práce obsahuje návrh řešení problému doprovázený baterií doplňkových
cvičení pro výuku a nápravu interferenčních chyb při výslovnosti francouzských
hlásek [s] a [z].
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA VÝZKUMU

Cílem této části diplomové práce je podat podklady pro výzkumnou část a
analyzovat, jak je daná problematika řešena v odborné literatuře.
Osvětlím zde tedy pojmy, které jsou pro práci stěžejní - je to konfrontační
analýza, problematika interference a jazykového transferu a korektivní cvičení,
protože část práce bude obsahovat baterii cvičení pro nápravu těch výslovnostních
interferenčních chyb, které vyplynou z analýzy výzkumu.

Konfrontační analýza
Hendrich uvádí v Didaktice cizích ja zy k ů 1, že v současné době se v odborné
literatuře

uvádí dva pojmy pro pojmenování téže problematiky. Jedná se o

synonymní výrazy konfrontační či kontrastivní popis osvojovaného a mateřského
jazyka. Oba termíny označují srovnávání jazyků pro účely vyučování.
Konfrontaci jazyků chápeme jako „interpretaci a hodnocení jednoho jazyka
prizmatem jazyka jiného, zpravidla mateřského“.2
V našem případě jde o porovnávací rozbor francouzštiny se zřetelem k češtině.
Přesněji řečeno o zjišťování interference při výslovnosti hlásek [s] a [z] na
základě zkoumaných slov.
Problémy či obtíže při osvojování zvukové podoby cizího jazyka pramení z toho,
že je žáci vnímají a napodobují na základě návyků zakořeněných při percepci a
produkci mateřského jazyka.
Žáci vnímají cizí jazyk prostřednictvím fonologické soustavy mateřského jazyka.
Každý, kdo ovládl mateřský jazyk z fonologického hlediska, tak musel zařadit
naučené hlásky do strukturované soustavy. Určité formě zvuku přiřadil funkci,
1 HENDRICH, J.: Didaktika cizích jazyků. Praha: SPN, 1988. 58 s.
2 VESELÝ, J.: Problematika vyučování ruštinějako blízce příbuznému jazyku. Praha: SPN, 1979. 25.s.
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která odpovídá tomuto jazyku. A právě struktura vztahů těchto forem vytváří ve
vědomí rozlišovací schéma, podle kterého se slyšená hláska přiřadí nebo nepřiřadí
k určitému již ovládnutému fonému. Tomuto rozpoznávacímu systému se říká
„fonologický filtr“ či „fonologické síto“.

Tímto filtrem rozpoznávací systém

propouští veškeré slyšené řečové zvuky a v případě poslechu jiné řeči než
mateřské připodobňuje zvuky cizí řeči zvukům známým.3
TROUBETZKOY,

N.S.

píše

ve své

knize

Principes

de

Phonologie

o

fonologickém sítu toto:
"Le système phonologique ď un langue est semblable à un crible à travers lequel
passe tout ce qui est dit. Seulent restent dans le crible les marques phoniques
pertinentes pour individualiser les phonèmes. Tout le reste tombe dans un autre
crible où restent les marques phoniques ayant une valeur ď appel; plus bas se
trouve encore un crible où sont triés les traits phoniques caractérisant 1' expréssion
du sujet parlant. Chaque homme s' habitue dès 1' enfance à analyser ainsi ce qui
est dit et cette analyse se fait ď une façon tout à fait automatique et inconsciente.
Mais en outre le système des cribles, qui rend cette analyse possible, est construit
différemment dans chaque langue. L' homme s'approprie le système de sa langue
maternelle. Mais s' il entent parler une autre langue, il emploie involontairement
pour 1' analyse de ce qu'il entend le "crible phonologique" de sa langue maternelle
qui lui est familier. Et comme ce crible ne convient pas pour la langue étrangère
entendue, il se produit de nombreuses erreurs et incompréhensions. Les sons de la
lengue étrangère reçoivent une interprétation phonologiquement inexacte, puisqu'
on les fait passer par le "crible phonologique" de sa propre langue"4

Tak například čeští žáci při percepci přiřazují francouzské zavřené a otevřené „e“

3 FENCLOVÁ, M.: Fonetika francouzštiny ja k o lingvodidaktický problém. Praha: UK, 2003. 67 s.
4 TROUBETZKOY, N. S.: Principes de phonologie. Paris: CLE International, 1986. 54 s.
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bez rozdílu k českému fonému [e].

Pro žáky budou tedy obtížné zejména ty

jevy cílového jazyka, které nejsou obsaženy v jejich mateřštině
Zkušenost učitelů upozorňuje na to, že pro žáky není velký problém nacvičit tzv.
obtížnou hlásku, ale problémem je to, že mnohdy nedodržují správnou výslovnost
tam, kde je to nutné.
V souladu s cílem a předmětem této práce není pro žáky obtížné nacvičit si
výslovnost francouzských fonémů [s] a [z], ale pro českého žáka se stává
problémem dodržovat správnou výslovnost, tam, kde je to nutné podle pravidel
francouzské výslovnosti. Podle mého názoru žáci základních a středních škol a
studenti vysokých škol znají pravidla francouzské výslovnosti týkající se toho, kde
a proč se v daném slově vyslovuje [s] či [z]. Není pro ně problém, aby se naučili
několik pravidel, kde se jaký foném vysloví. Ale problém podle mého názoru
nastává tam, kde se v podobném slově vysloví v českém jazyce [s] a ve
francouzském [z].
Cílem konfrontační analýzy je stanovení pravděpodobných obtíží českých žáků při
studiu druhého jazyka (čili predikce interferenčních vlivů ze strany mateřštiny) a
stanovení možností kladného přenosu.
Co se týče vyučování cizím jazykům, je vhodné uplatňovat mezijazykové a
vnitrojazykové srovnávání čili konfrontace.
Srovnávání jevů v cizojazyčné výuce je možné prostřednictvím konfrontací
1.

implicitních,

2.

explicitních.

Při explicitních konfrontacích jsou žáci důrazně upozorňováni na rozdíly a shody
mezi jevy cizího a mateřského jazyka a jevy v rámci jednoho cizího jazyka. Tato
konfrontace se ovšem provádí jen tam, kde je to účelné - zejména tedy u jevů, u
nichž se projevuje interference.
V rámci explicitní konfrontace vidím jako nezbytně nutné žáky upozornit na
pravidla francouzské výslovností týkající se výslovnosti grafických znaků „s“ a
„z“. Zde uvádím několik pravidel, které by si měli osvojit i úplní začátečníci.
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Samohláska [s]
•

Na začátku slova

Na začátku slova se grafický znak s vylovuje jako [s], ať za ním následuje
jakákoliv samohláska, polosouhláska nebo souhláska (s výjimkou spojení sçh, sh —
zde vyslovuje [ľ]. Příklady: sable, ski, s la v e ,...
•

Uprostřed slova:

1.

S mezi dvěma ústními samohláskami se grafický znak s vyslovuje většinou

jako [z].
Příklady: poser, usage, maison, ...
2.

Po nosovém vokálu se grafický znak s vyslovuje jako [s].

Příklady: chanson, enseigner, danser,...
3.

Grafické spojení ss vyslovujeme vždy jako [s].

Příklady: session, russe, assez, ...
4.

Grafický znak ç_vyslovujeme jako [s].

Příklady: leçon, français, fa ç a d e ,...
5.

Po předcházejícím konsonantu i před následujícím konsonantem se grafém

s vyslovuje jako [s].
Příklady: buste, liste, ľ Alsace, ...
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Samohláska [z]
1.

Na začátku slova se z vyslovuje, ať je za ním

n á s le d u je

jakákoliv samohláska:

Příklady: zone, zéro, zazou, ...
2.

Koncové z se většinou nevyslovuje:

Příklady: nez, assez, riz, ...
3.

Koncové s při liaison vyslovujeme vždy jako [z].

Příklady: les amis, mes en fa n ts,...
3.

Grafém s + e na konci slova se vyslovuje [z], V této pozici čeští mluvčí

často chybují, když nedodržují plnou znělost koncového [z].
Příklady: chose, rose, cause, ...5
Toto je samozřejmě jenom základní výčet pravidel, která by si měli začátečníci
osvojit při výuce francouzštiny. Další pravidla by se měla učit postupně s tím, jak
se zvyšuje úroveň jazykových dovedností žáků.
Při implicitních (skrytých) konfrontacích učitel žáky na problémové jevy v cizím
jazyce přímo (explicitně) neupozorňuje, ale obtížným jevům je ve výuce věnována
větší pozornost než jevům snadným.
Je nutné podotknout, že v odborné literatuře se obecně uznává užitečnost
implicitních konfrontací, naproti tomu neexistuje jednotný názor v tom, do jaké
míry provádět srovnávání explicitní.

5 DOHALSKÁ, M., SCHULZOVÁ, O.: Fonetika francouzštiny. Praha: SPN, 1992. 1 4 0 - 145 s.

Proti konfrontačnímu popisu stavíme popis prostý, jestliže se daný jazyk vykládá a
poznává z něho samého bez porovnávacích mezijazykových zřetelů.
Nekonfrontační popis se uplatňuje především u systému mateřštiny, naproti tomu
při zkoumání jazyka cizího se zpravidla nějakých způsobem uplatňuje zřetel
k mateřštině.

Interference
Při osvojování a užívání cizího jazyka se ve vědomí jedince mohou vyskytnout
následkem kontaktu jazykových systémů tyto vlivy:
1.

Kladný přenos (pozitivní transfer)

2.

Záporný přenos (interference)

Disciplíny, které tyto pojmy přebírají, jim dávají specifický význam podle svých
potřeb. Samotný pojem interference tedy můžeme nahlížet z několika úhlů
pohledu. S vymezením tohoto pojmu se můžeme setkat nejen v lingvodidaktice,
ale také v psychologii či sociologii. Pro potřeby předkládané diplomové práce je
nezbytné podat výklad interference a transferu v teorii cizojazyčného vyučování.
Kladný či pozitivní transfer není předmětem mé práce, ale je nutné se o tomto
pojmu alespoň okrajově zmínit.
Transfer je v lingvodikaktice používán ve dvojím smyslu:
1.

přenos jazykových struktur z jednoho jazyka do druhého či v rámci jednoho

jazyka bez hodnotícího přívlastku. Jako takový tedy zahrnuje přenos pozitivní i
negativní, tedy transfer v užším smyslu zahrnuje i nterferenci.
2.

transfer v užším smyslu jako pozitivní přenos struktur taktéž z jednoho

jazyka do druhého či v rámci jednoho jazyka. Transfer v tomto smyslu znamená
podpůrný účinek pro žáky.
Ve vyučovacím procesuje tedy cílem potlačit interferenci a podporovat pozitivní
transfer.
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V souvislosti s vyhledáváním fonetických chyb nás bude zajímat především
transfer negativní neboli interference.
Slovo interference znamená podle Slovníku cizích slov L. Rejnara z roku 1966
střetnutí zájmů, vzájemné ovlivňování.
V teorii cizojazyčného vyučování rozumíme interferencí narušování normy při
užívání cizího jazyka, a to buď vlivem jevů mateřského jazyka, nebo vlivem
jiných jevů daného cizího jazyka.6
Interferenci můžeme v podstatě ztotožnit se záporným přenosem, protože tu jde o
neuvědomělé přenášení jevů z jazyka nebo uvnitř cizího jazyka samého.
Ve své práci budu vycházet zv ý še jmenované charakteristiky. Je tedy na místě
vyslovit výhrady k některým jiným interpretacím tohoto termínu. Donedávna bylo
velmi rozšířeno užší chápání interference, která měla na zřeteli jen záporný přenos
mezi dvěma či více různými jazyky. Tím byly z pojmu interference vylučovány
vlivy vnitrojazykové.
Podstata pojmů interference a transfer v lingvodidaktice není jen jazyková. Při
vzniku interference hrají důležitou roli mimojazykové faktory psychologické,
kulturní, sociologické. Svou úlohu při osvojování cizího jazyka plní totiž nejen
kulturní odlišnosti mezi národy a typologické rozdíly mezi jazyky, ale též
individuální vlastnosti učícího se jedince a situace, v níž se žák nachází, neboli
okolnosti osvojovacího procesu (stáří žáka, osobnost učitele, apod.). Proto zde
lingvodidaktika spolupracuje nejen s psycholingvistikou, sociolingvistikou, ale též
s antropologií.
V řešení problematiky interference v lingvodidaktice velmi napomáhají výsledky
psychologických výzkumů. Psychologie také používá výrazů interference, a to
obdobně jako lingvodidaktika. Jde zde o ovlivňování určitých činností při plnění
dvou úloh, to znamená, že testovaná osoba je při plnění druhého úkolu
ovlivňována prvním úkolem.

6 VESELÝ, J.: Problematika vyučování ruštině ja k o blízce příbuznému jazyku. SPN: Praha, 1979. 28 s.
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V psychologii nás v souvislosti s interferencí

zajímají pochody, které probíhají

v mozku učící se osoby. Učební problémy spojené s interferencí se objevují
v kognitivní rovině, protože učící se musí vybírat správné prvky jazykového
systému, aby se mohl vyjádřit adekvátně dané potřebě: mohou však vznikat též
v rovině psychomotorické při realizaci zvukové podoby mluveného projevu.
Je-li kontrast mezi jevem produkovaným v cizím jazyce a jevem v jazyce
mateřském příliš silný, vzniká psychický problém v té skutečnosti, že žák musí
přestrukturovat tvar prvku v mateřském jazyce. Je-li kontrast naopak slabý nebo
nulový, psychický problém může vzniknout též, protože se žák mylně domnívá, že
adekvátní prvek v cizím jazyce musí být silně kontrastní.
Nerozhoduje tedy míra kontrastu daného jevu, nýbrž míra funkce, která je s tímto
jevem spojen. Problém vězí tedy především v tom, že učící se osoba si
neuvědomuje odlišnost funkcí stejných či podobných jazykových prostředků ve
srovnávaných jazycích, protože tyto stejné či podobné jazykové prostředky
automaticky spojuje s funkcemi, které mají v jeho mateřském jazyce.
Interference tedy vzniká nejen tam, kde jsou mezi jazyky silné kontrasty, ale též
tam, kde je kontrast příliš slabý, takže může být chápán jako zdánlivá podobnost a
může vést k mylné analogii.

Dokonce i nedostatek kontrastu může vést

k interferenci.

Je určitě na místě si položit otázku, kterými jevy bychom měli při výuce
fonologického systému cizího jazyka začínat. Těmi podobnými nebo těmi
odlišnými?
V prvním případě hrozí, že žáka dovedeme k mylné domněnce, že všechny jevy
mezi jazyky jsou podobné, popř. Stejné a on se proto bude dopouštět mnoha chyb.
V druhém případě v něm potlačíme jeho chuť se vyjadřovat, neboť se zalekne
množství rozdílných jevů.
Existuje názor, že postup závisí na míře příbuznosti cizího jazyka. Blízký jazyk začít rozdílnostmi, aby žák nespoléhal na přílišnou podobnost jazyků, u jazyků
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typologicky vzdálenějších začít podobnostmi, aby se žák nezalekl velkého
množství rozdílů. U jazyků velmi blízkých či naopak velmi vzdálených má tato
cesta jistě své opodstatnění.

V lingvodidaktice se interferencí začínáme zabývat teprve tehdy, přijmeme-li
názor, že jazyk mateřský, popř. jiný cizí jazyk, osvojený dříve, a to na vyšší
úrovni, ovlivňuje značnou měrou osvojování cizího jazyka, popřípadě dalšího
cizího jazyka. Během minulého století se v literatuře objevovaly oba názory, tj.
vliv mateřského jazyka na osvojování dalšího cizího jazyka i popírání tohoto vlivu
včetně stahy přinutit žáka na jazyk mateřský zapomenout. V současné době mezi
odbornou veřejností výrazně převládá názor první, tedy vliv jazyka naučeného
dříve na osvojování jazyka dalšího.
Posledně jmenovaný názor zastávám také, a to nejenom pro jeho současnou
akceptovatelnost. Vždyť jazyk mateřský je pro jeho uživatele fenoménem naprosto
přirozeným a prizmatem této přirozenosti vidí rodilí mluvčí osvojovaný cizí jazyk
a právě pro tuto jim i chápanou přirozenost nejsou zpočátku ochotni ztotožnit se
s faktem, že každý jiný jazyk, nejen jejich mateřský, je pro své rodilé mluvčí touto
přirozeností. Jazyk mateřský je tedy pro své uživatele jazyk přirozený, naprosto
samozřejmý, představuje pro něj též velké bohatství, o které se nehodlají dál
připravit. Proto explicitně vyjádřený požadavek, aby při učení cizího jazyka na
svůj mateřský jazyk zapomněli, chápou jako násilí na sobě samých, jako
omezování své svobody.
Nechť tyto mé názory podpoří alespoň jeden citát, mající rovnoprávné místo mezi
všemi jim podobnými, citovanými v odborné literatuře. Jsou to slova ruského
lingvodidaktika L. V. Ščerby, se kterými se můžeme setkat v mnoha odborných
publikacích, psaných různými jazyky. Zde budou uvedena česky podle Didaktiky
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cizích ja zyků : „M ateřštinu lze sice vyhnat z procesu výuky, ale nikoliv z hlav žáků“.1
Ignorováním jazyka mateřského v průběhu výuky i učení nemůžeme zabránit
interferenčním chybám. Být přesvědčen o opaku a snažit se toto své přesvědčení
implantovat do hlav ostatních je pošetilé a mnohdy i nebezpečné. Vždyť i praxe
ukázala, že přím á metoda interferenční chyby nevymýtila.
Silná vazba na mateřský jazyk se vytváří také v oblasti slovní zásoby, což také podle
mého názoru

úzce souvisí s problémem výslovnosti slov ve francouzském jazyce.

Problémem je samozřejmě interference, která se může projevit u výslovnosti
podobných slov. Opět uvedu příklad slov, která jsou předmětem mého výzkumu.
M uslimský v českém jazyce a francouzský ekvivalent musulman.

1 HENDRICH, J.: Didaktika cizích jazyků. Praha: SPN, 1988. 58 s.

Typologie interference
Z hlubší analýzy problematiky interference vyplývá, že lze rozlišovat různé typy
interferencí podle různých kritérií.

•

Interference mezijazyková (interlingvní) a vnitrojazyková (intralingvní)

Jestliže máme na mysli záporný vliv mateřského jazyka na osvojování a užívání
cizího jazyka, mluvíme o interferenci mezijazykové. Setkáme se i s pojmem
mezijakový negativní transfer. 8
Mezijazyková interference spočívá v mylném přenášení návyků z mateřského
jazyka do oblasti jazyka cizího, což vede k četným chybám.
Tento typ interference se dá vysvětlit faktem, že mateřský jazyk jako systém
vyjadřovacích prostředků je po řadě let jeho denního užívání pevně zafixován ve
vědomí žáka.
Mezijazková interference se projevuje ve všech jazykových rovinách, jak uvádím
níže. Například při osvojování zvukové stránky žák přenáší výslovnostní návyky
mateřštiny do oblasti cizího jazyka. Můžeme zmínit tendence českého žáka
vyslovovat ve francouzštině české [i] místo předního zaokrouhleného [y]. Je to
dáno tím, že český fonologický systém neobsahuje přední zaokrouhlené [y] a
český žák se snaží připodobnit slyšený foném podobnému zvuku - v tomto
případě českému [i],
Mezijazykové interferenční chyby zná každý učitel i v oblasti gramatických jevů.
Čeští žáci a studenti si těžko zvykají na strukturu francouzské tázací či záporné
věty.

8 HENDRICH, J.: Didaktika cizích jazyků. Praha: SPN, 1988. 45 s.
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Naproti tomu, jestliže žák dělá chyby vlivem jiných jevů daného cizího jazyka, jde
o interferenci vnitrojazykovou.
Tato interference vzniká na základě skutečnosti, že v jazyce paralelně s faktorem
analogie působí i faktor kontrastu. Toto zdůrazňoval lingvistický štrukturalistický
směr Ferdinanda de Saussura.

V našich školách se žáci mnohdy učí dva cizí jazyky. V tomto případě se uplatňuje
dvojí pozitivní transfer:
1.

přenos teoretických a částečně praktických znalostí mateřštiny - učení

prvnímu cizímu jazyku značně rozšiřuje filologický rozhled žáka, což se příznivě
projeví při studiu jazyků dalších.
2.

jednak v určité míře i přenos znalostí ze studia francouzského jazyka na

osvojování dalšího cizího jazyka.

Při výuce cizího jazyka by měl mít učitel vždy na zřeteli faktor mezijazykové a
vnitrojazykové interference.

•

Interference podle jazykových plánů

Interference se týká všech jazykových plánů. Veselý rozlišuje několik typů
interference. 9
Je to interference grafická, pravopisná, lexikální, morfologická, syntaktická či
interference v oblasti zvukové stránky jazyka. Druhem interference může být
substituce - náhrada neznámé hlásky v cizím jazyce hláskou známou z mateřského
jazyka.
Pro potřeby této práce nás bude zajímat hlavně interference v oblasti zvukové
stránky jazyka. Ovšem, v souladu s předmětem a cílem diplomové práce zúžíme
’ VESELÝ, J.: Problematika vyučování rušitnějako blízce příbuznému jazyku. Praha: SPN, 1979. 29 - 32 s.
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tuto oblast na jeden aspekt zvukové stránky jazyka, a to na interferenční
výslovnostní chyby hlásek s a z ve francouzském jazyce.

Interference v oblasti zvukové stránky jazyka se může objevit ve dvou rovinách:

1. Při naslouchání mluvené francouzské řeči žák vnímá zpočátku cizojazyčné
zvuky prizmatem fonologického systému mateřštiny, tj. slyší je přizpůsobené
hláskám mateřského jazyka.

Při naslouchání francouzského jazyka nemají žáci či studenti problém rozlišit, zda
slyší v daném slově hlásku s či z. Tak například ve slově le musée slyší hlásku [z]
či ve slově aussi slyší hlásku [s]. Rozlišení těchto hlásek během náslechu ve
francouzském jazyce nedělá českým žákům či studentům potíže, protože hlásky
[s] a [z] se vyskytují v obou jazycích.
Zcela jiná situace nastává při náslechu hlásek, které se vyslovují velmi odlišně,
nebo které existují jenom v jednom zkonfrontovaných jazyků. To se týká
především francouzských nosových a předních zaokrouhlených samohlásek a
polosouhlásek. Žák potom stojí před otázkou, jak danou hlásku interpretovat a
hledá,

která

hláska

z českého

fonologického

systému

by

odpovídala

té

francouzské.
Tak může nastat, že při imitaci francouzských nosových vokálů se objeví náznak
konsonantu [m] a [n].
Ze samotné charakteristiky a

popisu problematiky vyplývá, že při cíleném

náslechu se problém interference hlásek [s] a [z] projevuje zcela minimálně a
ojediněle.
Jiná situace ale nastává při mluveném projevu.

16

2. Při mluvení (zejména při nepřipraveném projevu) mluvčí stěží může myslet na
fonickou realizaci výpovědi. Proto se přitom do značné míry uplatňuje záporný
přenos, tj. v tomto případě přenášení výslovnostních návyků z mateřštiny do
oblasti francouzského jazyka.

Při samostatném nepřipraveném ústním projevu ve francouzském jazyce se velmi
silně uplatňuje interference v oblasti zvukové stránky, pokud není dosaženo v této
oblasti pevných návyků.
Pokud mluvčí stačí věnovat pozornost - kromě obsahu promluvy - ještě něčemu
jinému, pak ji věnuje nejspíše jazykovým formulacím, nikoli fonické realizaci.
Při samostatném nepřipraveném ústním projevu se nejvíce projeví chyby
v ovládání zvukové stránky jazyka (týká se to výslovnosti, přízvuku a intonace).
Odlišná situace nastává při hlasitém čtení připraveného projevu, kdy se mluvčí
může plně soustředit na fonickou realizaci textu, a proto se zvuková stránka
projevu může zdát mnohem lepší.

Dynamika interferenčních vlivů
Je obecně známým faktem, že předpoklady k osvojování cizího jazyka se mění
s přibývajícím věkem, přesněji řečeno, postupně se stávají méně příznivými.
Zkušenosti ukazují, že čím později se jedinec začíná učit cizímu jazyku, tím více
podléhá vlivu interferencí. Nejvíce se projevuje negativní vliv mateřského jazyka
hlavně u jedinců, kteří se začínají učit cizímu jazyku po desátém roku života. Silné
interference se potom objevují po dvacátém roce.10
Dynamika negativního vlivu mateřštiny je spjata také se stádiem osvojování
určitých jevů francouzského jazyka. Je přirozené, že na počátku osvojování
určitého daného obtížného jevu se uplatňuje interference silněji než ve stadiu

10 VESELÝ, J.: Problematika vyučování ruštině ja k o blízce příbuznému jazyku. Praha: SPN, 1979. 43 s.
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pozdějším, kdy byl tento jev již důkladně procvičen, a to právě s cílem překonat
negativní vliv mateřského jazyka.
Tím ovšem nemá být řečeno, že v pokročilejším stadiu osvojování jazyka
interference mizí. Záporný vliv mateřského jazyka působí potencionálně dál, avšak
s postupujícím ovládáním jazyka je - pokud jde ovšem o jevy procvičené stále
více blokován.
Domnívám se, že pro českého žáka j e v počáteční výuce francouzského jazyka
nej obtížnější složkou zvuková stránka jazyka. Termínem zvuková stránka zde
označuje souhrn tří složek: výslovnosti, přízvuku, rytmu

a intonace. Často se

problematika zvukové stránky omezuje na složku první, tj. na výslovnost. Avšak
nelze nechávat stranou otázku přízvuku a intonace. Z těchto tří složek se naše téma
týká výslovnosti.
Lze říci, že při osvojování francouzské výslovnosti převažuje spíše záporný vliv
mateřštiny. Neobyčejně silná fonetická interference je příčinou celkové obtížnosti
francouzské výslovnosti (zejména vokálů) pro českého žáka.
Tato interference je podporována

a)

systémovými rozdíly v rovině fonetické, jež jsou podmíněny mnohem větší

frekvencí samohlásek ve srovnání s češtinou,
b)

existencí slov ve francouzštině, která jsou formálně velmi podobná českým,

ale vyslovují se odlišně. To je případ interference u slov, která jsou předmětem
tohoto výzkumu. Uvedu příklad: konzultace a její ekvivalent ve francouzském
jazyce une consultation. Jsou to slova velmi podobná, ovšem lišící se výslovností.
V češtině vyslovíme [z], kdežto ve francouzštině [s].11

11 K tomu přistupuje často i nevýrazný český přízvuk. Z bývalé pozice studentky na střední škole
mohu potvrdit, že na zvukovou stránku jazyka se zapomíná. Myslím si, že je to škoda. Vždyť
francouzštinu dělá krásnou a okouzlující právě ona nesnadná výslovnost! Ze své zkušenosti mohu říci,
že rodilí Francouzi spíše tolerují gramatické chyby, ale ty výslovností nikoliv.
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Dalo by se předpokládat, že v průběhu hojné řečové praxe na vyšším stupni výuky
se správné výslovnostní návyky zafixují, právě tak, jako se utvrzují návyky
správného

používání

prostředků

lexikálních

nebo

gramatických.

Nicméně

zkušenosti ukazují jev zcela opačný: ve vyšších třídách se snižuje kvalita
výslovnosti, i když bylo předtím dosaženo uspokojivých výsledků.12
Zda se snižuje kvalita výslovnosti i u skupiny slov, která jsou předmětem mého
výzkumu a podléhají

interferenci, je

jedním z problémů praktické části

diplomové práce.
Tento jev, ve vyučování cizím jazykům všeobecně známý, se vysvětluje tím, že
vliv artikulačních návyků z mateřštiny nepřestává, ale naopak neustále narušuje již
vytvořené ortoepické návyky v cizím jazyce.
Interferenční vlivy v oblasti výslovnosti jsou úpornější a komplikovanější, než
tomu je v lexiku a v gramatice. To se odráží na kvalitě francouzské výslovnosti
českých žáků. Jistý podíl na tom má i skutečnost, že mnozí učitelé na středním a
vyšším stupni výuky přestávají bedlivě sledovat a opravovat výslovnost žáků a
smiřují se s „českou“ výslovností, jak jsem uvedla výše.
Domnívám se, že učitelé jsou mnohdy špatným „fonetickým vzorem“, sami totiž
neovládají správnou výslovnost a ani se nechtějí ve výslovnosti zlepšit, neboť si
myslí, že je to nesplnitelný cíl. Dochází proto k nežádoucímu jevu - učitel svůj
lhostejný postoj k výslovnosti a fonetice vůbec přenese na žáka. Fonetice se raději
ve svým hodinách francouzštiny vůbec nevěnuje, mnohdy ani nevyzkouší velmi
motivační a zábavná cvičení pro nápravu výslovnosti. Může to být způsobeno jeho
ostychem či pohodlností či neznalostí jazyka. Myslím si,

od „českého učitele

francouzštiny“ neočekává, že bude specialistou ve fonetické korekci. Ale zároveň
musí být každý učitel jazyka schopný žákům zprostředkovat potřebné základy i za
pomoci dostupných pomůcek.

12 VESELÝ, J.: Problematika vyučování ruštinějako blízce příbuznému jazyku. Praha: SPN, 1979. 67 - 68
s.
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Jelikož jedna část diplomové práce je věnována baterii cvičení pro nápravu
výslovnostních chyb zjištěných v praktické části, považuji za nezbytně nutné se o
této tématice zmínit (ovšem nikoliv vyčerpávajícím způsobem, jelikož tato
problematika by mohla být předmětem jiné diplomové práce).

Korektivní fonetika a korektivní cvičení
Nedostatky

v oblasti

zvukové

stránky jazyka

překonáváme

pomocí

tzv.

korektivních cvičení. Jsou to cvičení budovaná na rozdílech mezi cizím jazykem a
mateřským jazykem ve všech úrovních jazyka, tedy i v té fonetické.
r ------------- -Nácviku a korekci fonetických dovedností ve francouzském jazyce se dnes věnuje
velký počet odborníků. Mezi autory jsou nej významnější Dominique Abry a
Marie-Laure Chalaron s knihou Phonétique 350 exercices corrigés, Monique Leon
s knihou Exercices systématiques de prononciation française,

Plaisir des sons :

Enseignement des sons du français od autorů Massaia Kaneman-Pougatch,
Elisabeth Pedoya-Guimbretière.
Je nespornou výhodou, že dnes existuje na trhu několik knih a pomůcek pro
fonetickou korekci francouzštiny - některé z nich uvádím v seznamu literatury. V
knihách učitel najde různé typy cvičení, které systematicky odstraňují fonetické
chyby žáků. Nespornou výhodou je, že cvičení je možné zvolit podle potřebné
náročnosti.
Smyslem těchto cvičení je umožnit pochopit odlišné struktury, potažmo odchylnou
funkci podobných či shodných struktur v osvojovaném jazyce a překonat tak vliv
mateřštiny díky uvědomělému srovnávání.
Část fonetiky, která leží na rozhraní mezi lingvistikou a didaktikou cizích jazyků,
se nazývá korektivní fonetika a rozvíjela se po celé 20. století.
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Na tomto místě uvedu různé postupy fonetické korekce* které jsou zohledňovány
při tvorbě učebnic pro nápravu výslovnostních chyb. Je to artikulační metoda,
srovnávací metoda, metoda fonologických opozic, fonetická korekce založená na
poslechu

magnetofonových

nahrávek.

E. Guimbretiěre rozlišuje tři modely korekce:13
•

Metoda artikulační,

•

Metoda náslechu modelů,

•

Metoda fonologických opozic.

Metoda artikulační (La méthode articulatoire)
Tato metoda bere v potaz pozici a tvar všech artikulačních orgánů. Například
žákům sdělíme či demonstrujeme zaokrouhlení rtů pro správnou výslovnost
některých samohlásek. Zvládání výslovnosti cizího jazyka prostřednictvím této
metody předpokládá znalosti artikulačního a fonačního aparátu a jejich fungování.

Metoda srovnávací (La méthode comparatiste)
Tato metoda se zabývá podobnostmi mezi dvěma fonologickými systémy
(francouzština a český jazyk), které poukazují na podobné či rozdílné hlásky. Na
základě stanovení rozdílností či podobností bychom měly počítat s tím, že určité
hlásky budou činit učícím se jedincům potíže, a proto bychom se jim měli více
věnovat.

13 GUIMBRETIERE, E.: Phonétique et enseignement de l'oral. Didactique du français. Paris:
Didier/Hatier. 1996. 96 s.
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Metoda fonologických opozic (La méthode des oppositions phonologiques)
Na základě prací R. Jakobosona a dalších, kteří klasifikovali fonémy podle jejich
distinktivních rysů, se do učebních postupů dostaly fonologické opozice v podobě
tzv. minimálních párů, dvojic slov, formálně se lišících jen jedinou hláskou.
Navrhujeme žákům různá cvičení, prostřednictvím kterým musí žáci rozlišit
(většinou) ve dvojici slov různé fonémy. Žáci poslouchají a opakují různé opozice
slov, kde změna jedné hlásky vede k tomu, že se změní i význam celého slova.
Úkolem žáků je rozlišit význam slov na základě rozdílných fonémů. Např.: le /
les;

basse/

base;

bon/

vont,

tec.

Fonetická korekce založená na poslechu magnetofonových nahrávek (La
correction basée sur ľaudition de modèles: utilisation du magnétophone ou
du laboratoire de langues)
Záci poslouchají nahrávky a opakují hlásky (fonémy, slova, texty) či opět hledají
rozdíly ve slovech.
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PRAKTICKÁ ČÁST

Příprava výzkumu

Cílem praktické části výzkumu je na základě seriózního výzkumu podat objektivní
informace o problematice interferenčních chyb ve výslovnosti žáků a studentů ve
francouzském jazyce týkajících se hlásek [s] a [z]. Jedná se o slova typu - une
université, une consultation - čili těch slov, u kterých se v českém jazyce
vyslovuje [z], ale ve francouzském [s]. Například u výše uvedených slov se slovo
univerzita v českém jazyce vysloví se [z], kdežto ve francouzském jazyce je tomu
přesně naopak, tj. podle francouzské výslovností normy je ve slově l'université
vysloveno [s]. V následující dvojici slov - une consultation a konzultace - je v
prvním případě vyslovena hláska [s], v odpovídajícím českém ekvivalentu je to
hláska [z].
Interferenční chyby byly sledovány v nahrávce studentů druhého ročníku
Soukromé střední odborné školy ekonomiky a cestovního ruchu ve Žďáru nad
Sázavou a prvního, čtvrtého a pátého ročníku Pedagogické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze. Na základě analýzy nahrávek formuluji závěry a metodické
postupy vedoucí k odstraňování těchto chyb.

V přípravné fázi bylo nezbytně nutné vytvořit seznam několika slov, z kterých
jsem následně vytvořila dva druhy textů. První text byl určen pro začátečníky tzn. pro studenty Soukromé střední odborné školy cestovního ruchu - druhý text
byl určen pro ostatní skupiny respondentů - tzn. pro posluchače prvního, čtvrtého
a pátého ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Samotný výzkum jsem realizovala během ledna a února roku 2006 na výše
jmenovaných školách. Musím podotknout, že prostory pro výzkum byly mnohdy
nevyhovující a dosti stísněné, ale díky vynikající nahrávací technice a následnému
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přenesení nahraných dat do počítače, bylo možné eliminovat okolní šumy a
soustředit se tak pouze na samotný- ničím nerušený - ústní projev studentů.

Nyní uvedu seznam slov, která bylo pro výzkum použita, a která, podle mého
názoru, podléhají interferenci.
Pro výzkum bylo stanoveno šest stěžejních slov, kde uvedu výslovnost těch
hlásek, která jsou podstatná pro výzkum.

■

L ‘université - [s]

■

La Renaissance - [s]

■

Consulter - [s]

■

Universitaire - [s]

■

Musulmane - [z]

■

L ’impressionnisme - [s]

Z výše uvedených slov byly vytvořeny dva druhy textů :

První text (jednodušší verze)

Mon amie Monique étudie à L ’Université de Paris. Elle s ’intéresse aux questions
de la renaissance dans la littérature française - elle consulte avec l’un des
professeurs universitaires - Michel Dupont.
Son ami Paul (il vient de la famille musulmane) s’itréresse à l’impressionisme
dans la peinture anglaise.
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Druhý text (složitější verze)

Mon amie Monique étudie à L ’Université de Paris. Elle écrit un travail de
séminaire dont le titre est : « Rennaissance dans la littérature française ». Elle le
consulte avec l ’un des professseurs universitaires Michel Dupont.
Son ami Paul (il vient de la famille musulmane) écrit un autre travail de séminaire
qui s‘appelle : « Impressionnisme dans la peinture anglaise ».
Ces travaux seront évalués par les autres professeurs à l’occasion de L ’Examen
d ’Etat.

Výzkumný problém :

Na základě teoretických poznatků shrnutých v předcházející části práce je nutné si
stanovit výzkumný problém. Pro výzkum jsem tedy stanovila následující
problémy, které jsou pro náš výzkum stěžejní.

■

Projevuje se interference českého jazyka při výslovnosti francouzských

hlásek [s] a [z]?
■

Tento druh interference se častěji projevuje u studentů - začátečníků?

Hypotézy:

Hlavní hypotéza:

Hj: Výslovnost uvedených slov v českém jazyce má vliv na jejich výslovnost ve
francouzském jazyce díky negativnímu transferu čili interferenci.
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Dá se předpokládat, že interference se projevuje u studentů ve všech úrovních
jazyka.

Dílčí hypotézy:

hj:

U studentů - začátečníků - se projevuje interference ve větší míře než u

ostatních studentů (studentů Pedagogické fakulty).

h2: U studentů různé jazykové úrovně se interference projevuje nejméně ve slově
„renaissance“.

Cíl výzkumu:

Cílem výzkumu je zjistit, zda se projevuje interference českého jazyka na
výslovnost výše uvedených slov ve francouzském jazyce.
Zamyslet se nad příčinami zjištěného stavu žákovských interferenčních chyb a
pokusit se nalézt cesty k jejich odstraňování.

Výzkumné metody:

Pro výzkum jsem použila dva druhy textů, jejichž podobu najde čtenář na str. 24 a
25. Jak už bylo napsáno, oba druhy textů respektují jazykovou úroveň
respondentů.
Respondenti si nejdříve text přečetli sami pro sebe. Pokud se vyskytly nějaké
nejasnosti - zejména ve znalosti slovíček - bylo jim vše ihned objasněno.
(Ovšem, s tímto problémem jsem se nesetkala ani v jedné skupině respondentů.
Z toho tedy usuzuji, že texty byly přiměřené a respektovaly různou jazykovou
úroveň studentů).
Jednotlivé přednesy respondentů jsem poté nahrávala na diktafon.

26

Bylo nutné, aby se studenti navzájem neslyšeli, jelikož by mohli výslovnost svých
kolegů napodobit.

Jako doplňující metodu jsem použila nestrukturovaný rozhovor. Rozhovor byl
samozřejmě aplikován až po přečtení textů.
Studenti se totiž zajímali, na jakou oblast fonetiky je text zaměřen. Když jsem jim
to sdělila, dali se se mnou do diskuze o tom, že „vlastně ví, jak se to vyslovuje, ale
že je jim jasné, že „to tam“ nevyslovili“ a žádali, zda bych jim vlastní texty
nemohla přehrát. K tomu samozřejmě nedošlo. Pouze jsem je odkázala
konečnou podobu této práce, kde se budou moci s výsledky výzkumu seznámit.
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Základní soubor a výběr

Základní soubor tvoří všichni žáci a studenti českých základních, středních a
vysokých škol, kteří studují francouzský jazyk. Tuto množinu prvků tvoří
respondenti od úplných začátečníků až po pokročilé studenty francouzštiny.
Z výše jmenovaného vyplývá, že základní soubor je velmi rozsáhlý. Je zřejmé, že
by bylo velice nesnadné prakticky zajistit ve výzkumu všechny žáky a studenty.
To je důvodem, proč bylo nutné ze základního souboru pořídit výběr (výběr někdy
nazýváme vzorkem ).14
Pro potřeby diplomové práce jsem si stanovila čtyři skupiny výběrových souborů,
které uvádím v přehledné tabulce.

Číslo skupiny

1

2

3

4

Typ školy
Soukromá střední odborná škola
ekonomiky a cestovního ruchu
ve Žďáru nad Sázavou (2. ročník)
Pedagogická fakulta
Univerzity Karlovy v Praze
(1. ročník)
Pedagogická fakulta
Univerzity Karlovy v Praze
( 4 .ročník)
Pedagogická fakulta
Univerzity Karlovy v Praze
(5. ročník)

Celkový počet respondentů

Počet
respondentů
23

21

19

18

81

14 PELIKÁN, J.: Základy empirického výzkumu pedagogických jevů . Praha: Karolinum, 1998. 47 s.
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Podklady pro výzkum
V první fázi výzkumu bylo třeba nahrát čtení textu jednotlivými studenty.
V následující fázi jsem zapsala chyby, kterých se studenti během čtení textu
dopustili, do přehledných tabulek. Samozřejmě jsem si zaznamenala pouze
správnou či chybnou výslovnost stěžejních hlásek - [s] či [z].

Přehledy výsledků výzkumu:

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 5. ročník.

Respondent
i
2
3
4
5
6

WĚĚ
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Zkoumané slovo
Université Renaissance Consulter Universitaire
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
m
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
m
H
0
0
0
0
a
0
0
0

Legenda: 1, 2, 3 ....18 - označení respondenta
0 .............. správně vyslovená souhláska
S ............. chybně vyslovená souhláska
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Musulmane
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Impressionisme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 4. ročník

Respondent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Zkoumané slovo
Université Renaissance Consulter Universitaire Musulmane
EI
EI
El
0
El
El
EI
El
El
0
El
EI
El
El
0
EI
El
EI
El
0
0
0
EI
0
0
0
El
EI
0
El
El
El
El
EI
0
EI
El
El
0
EI
El
EI
El
EI
0
El
0
EI
0
0
El
El
0
0
EI
EI
El
El
EI
0
EI
0
El
0
EI
El
0
El
0
El
El
0
0
EI
El
El
0
0
EI
0
El
0
0
0
EI
El
EI
0
0
EI
EI
0
EI
0

Legenda: 1, 2, 3 ....19 - označení respondenta
0 ............ správně vyslovená souhláska
m............. chybně vyslovená souhláska
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Impression isme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Soukromá střední odborná škola ekonomiky a cestovního ruchu, 2. ročník

Respondent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Zkoumané slovo
Université Renaissance Consulter Universitaire Musulmane
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Legenda: 1, 2, 3 ....23 - označení respondenta
0 ............ správně vyslovená souhláska
0 ............ chybně vyslovená souhláska
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Impression isme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 1. ročník

Respondent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Zkoumané slovo
Université Renaissance Consulter Universitaire Musulmane
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Legenda: 1 , 2 , 3 ....21 - označení respondenta
0 ............. správně vyslovená souhláska
0 ............. chybně vyslovená souhláska
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Impressionismc
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kvalitativní a kvantitativní zpracování výzkumu

Ve většině prací tohoto charakteru se kvalitativní a kvantitativní analýza výzkumů
striktně oddělují. Nad touto variantou jsem samozřejmě také přemýšlela. Nakonec
jsem ale došla k závěru, že bude mnohem lepší, pokud obě části uvedu najednou a to z prostého důvodu - díky přehlednosti výsledků.
Kvalitativní analýza - tedy tabulky a grafy - bude doprovázena slovními závěry.
Z důvodu lepší přehlednosti jsem z výše uvedených tabulek (ze stran 29 - 32)
vytvořila grafy - opět pro lepší přehlednost. Jednotlivé grafy nelze interpretovat
zvlášť, jelikož

všechny hypotézy se vždy vztahují ke všem školám najednou.

Hypotézy tedy postihují vztahy mezi uvedenými školami a bylo by bezpředmětné
jednotlivé grafy „rozebírat“ zvlášť.
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Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 5. ročník
Jak je patrno z tabulky na str. 29 a grafu na této straně - výzkumu se zúčastnilo 18
respondentů.
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Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 4. ročník
Ve čtvrtém ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy se výzkumu
zúčastnilo 19 respondentů.

INTERFERENCE (4. ročník, PedF UK)

l Správná výslowost
I Chybná výslovnost

Zkoumané slovo
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Soukromá střední odborná škola ekonomiky a cestovního ruchu, 2. ročník
Ve druhém ročníku Školy ekonomiky a cestovního ruchu se výzkumu zúčastnilo
23 respondentů.

INTERFERENCE (2. ročník, ŠECR)
26
24

3C
0)
■O

22
20

18
c 16
a 14

l Správná výslowiost

P 12

I .r l

10
8

l Chybná výslovnost

rl

6
4

2

0
&

ir

O

jř

ď

o?

< P

ZKoumané slovo
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Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 1. ročník
V této skupině se výzkumu zúčastnilo 21 respondentů.

INTERFERENCE (1. ročník, PedF UK)
24
22

Z k o u m a n é slovo
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Z výše uvedených grafů a tabulek je možné ověřit či vyvrátit tři výzkumné
hypotézy.
Nejdříve začneme hlavní hypotézou - tedy hypotézou, která je ve výzkumu
označena Hj.

H 1: Výslovnost uvedených slov v českém jazyce má vliv na jejich výslovnost ve
francouzském jazyce díky negativnímu transferu čili interferenci.
Dá se předpokládat, že interference se projevuje u studentů ve všech úrovních
jazyka.

Pro začátek můžeme říci, že tato hypotéza se na zkoumaném vzorku potvrdila. Je
nutno hypotézu rozebrat podrobněji.
Největší vliv na výslovnost uvedených hlásek mělo poslední zkoumané slovo, a to
impressionisme. Z grafů je možné vyčíst, že u dvou skupin —skupina 1. ročník
UK a 2. ročník ŠECRu vyslovovali všichni respondenti chybně - tedy celých 100
% studentů. Místo hlásky s vyslovili hlásku z. Takto vysoké číslo jsem
neočekávala u žádné skupiny, a ani u žádného zkoumaného slova.
Přesto, že chybovost byla stoprocentní, tak se podle mého názoru zrovna tato
výslovností chyba dá tolerovat. Při poslechu francouzské televize TV 5 jsem si
totiž všimla, že rodilí Francouzi v této hlásce dělají stejnou chybu jako čeští
studenti - místo hlásky [s] vyslovují [z]. Jedná se nejen o výraz impressionisme,
ale mám na mysli ta slova, kde grafém s je umístěn ve stejném hláskovém okolí
jako v „našem“ slově. Jednalo se např. o slova:, romantisme, expressionisme,
vandalisme, apod.
Výrazná chybovost se projevila také při výslovnosti slov université a universitaire,
a to bez ohledu na jazykovou úroveň studentů. Samozřejmě se dá všeobecně říci,
že větší chybovost se projevila u studentů začátečníků - u studentů ŠECRu. Slovo
université bylo chybně vysloveno 13 respondenty z 23, tedy celých 56,5 %
studentů. To samé číslo se objevuje u stejné skupiny ve slově universitaire.
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Dalo by se očekávat, že tyto chyby se objeví u stejných studentů - základ slova je
přeci totožný. Opak je ovšem pravdou - pouze 6 respondentů udělalo v těchto
slovech stejnou chybu.
Procentuelně se dá potvrdit, že nejmenši chybovost se projevila ve slově
renaissance, což se také dalo předpokládat. Vycházím zde z faktu, že málokdo
přečte dvě „ss“ vedle sebe jako [z]. O tomto jevu více na str. 42 při obhajobě
hypotézy h2.

Nyní přejděme k hypotéze hj:

hj:

U studentů - začátečníků - se projevuje interference ve větší míře než u

ostatních studentů (studentů Pedagogické fakulty).

U předcházející hypotézy jsem se tohoto problému okrajově dotkla. Nyní se o něm
musím rozepsat obšírněji.
Opět pro začátek poznamenám, že tato hypotéza se na zkoumaném vzorku
potvrdila, což je patrné jak z tabulek, tak i z grafů.
Pro lepší představivost uvedu procentuální vyjádření. Týká se celkové chybovosti
všech respondentů různých úrovní, a to u všech slov, která byla předmětem
výzkumu.
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celková
chybovost

19,44*

29,83*

52,38*

65,22*

* čísla jsou uvedena v procentech, zahrnují všechna slova a vyjadřují chybnou
výslovnost všech respondentů dané jazykové úrovně
Je překvapující, do jaké míry se hypotéza potvrdila. Je vidět, že čím vyšší úroveň,
tím je chybovost menší. Mezi jednotlivými úrovněmi jsou různé rozdíly, což je
také dáno tím, že i jednotlivé úrovně studentů jsou od sebe nerovnoměrně
vzdáleny.
Tak např. mezi 5. a 4. ročníkem UK je v úrovni francouzského jazyka nepatrný
rozdíl, což se také projevilo v procentuálním vyjádření. Ovšem mezi 4. ročníkem
UK a 1. ročníkem UK je úroveň francouzského jazyka na výrazně jiné úrovni
(rozdíl činí celé tři roky studia), což se odrazilo ve větší chybovosti respondentů.
Studenti prvního ročníku UK chybovali ve výslovnosti o 22,55 % více než studenti
čtvrtého ročníku UK.
Největší chybovost se na zkoumaném vzorku projevila u studentů začátečníků tedy u studentů ŠECRu - a to celých 65,22 %. Je to samozřejmě dáno tím, že
studenti studují francouzštinu rok a půl, a to je velmi krátká doba na osvojení
základních fonetických pravidel a na jejich aplikaci při mluveném projevu.
Je také nutno poznamenat, že rozdíl v chybovosti mezi studenty 1. ročníku UK a
studenty 2. ročníku ŠECRu není až tak velký - činí 12, 84 %. Studenti 2. ročníku
UK chybovali o 12, 84 % více než studenti 1. ročníku UK, přitom rozdíl v délce
studia je značný - téměř tři roky.
Z tabulky je možno vyčíst, že je velký rozdíl v interferenci u studentů 5. ročníku
UK a u studentů 2. ročníku ŠECRu - tedy u skupin, kdy první z nich je označena
za nejpokročilejší a druhá z nich je označena za úplné začátečníky. Co se týče
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procentuálního vyjádření, tak rozdíl činí 45,78 % ve prospěch studentů 5. ročníku
UK - podle mého názoru je to rozdíl opravdu značný.
I přesto, že rozdíl mezi těmito dvěma „krajními“ skupinami je značný, tak si
myslím, že u studentů 5. ročníků UK je číslo 19,44 % opravdu vysoké. Vždyť to
jsou studenti, kteří jsou připravováni na profesionální dráhu učitelů francouzského
jazyka na základních a středních školách.

Od prováděného výzkumu spousta

z nich půjde za necelý půl rok učit, mnozí z nich již učí, a i přesto mi přijde, že
uváděné číslo je dosti vysoké.
Samozřejmě se od učitele francouzského jazyka (a vůbec učitelů cizích jazyků)
neočekává, že jazyk zvládnou bez nejmenší chybičky. Ale jsem přesvědčena, že
číslo téměř 20 % je alarmující.
Vím, že se to týká pouze jednoho aspektu fonetiky. Jak je to v dalších částech - o
tom můžu je uvažovat - a nebylo by od věci se těmto různým aspektům věnovat
v dalších diplomových pracích, které na katedře vzniknou.

Nyní přejděme k hypotéze h2:

h2: U studentů různé jazykové úrovně se interference projevuje nejméně ve slově
„renaissance“.

Pro lepší přehlednost a „obhajobu“ této hypotézy vytvořím tabulky, ve kterých
zachytím celkovou chybovost pro jednotlivá slova, která byla předmětem daného
výzkumu.
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Celková chybovost ve slovech

Chybovost ve slově renaissance
4. ročník
1. ročník
5. ročník
(DK)
(UK)
(UK)
15,79*
23,81*
0*
* čísla jsou uvedena v procentech
Chybovost ve slově université
4. ročník
5. ročník
1. ročník
(UK)
(UK)
(UK)
26,32*
33,34*
11,11*
* čísla jsou uvedena v procentech
Chybovost ve slově consulter
4. ročník
1. ročník
5. ročník
(UK)
(UK)
(UK)
10,53*
61,9*
0*
* čísla jsou uvedena v procentech
Chybovost ve slově universitaire
4. ročník
1. ročník
5. ročník
(UK)
(UK)
(UK)
31,58*
52,38*
16,67*
* čísla jsou uvedena v procentech
Chybovost ve slově musulmane
4. ročník
1. ročník
5. ročník
(UK)
(UK)
(UK)
5,26*
42,86*
22,22*
* čísla jsou uvedena v procentech
Chybovost ve slově impressionisme
4. ročník
1. ročník
5. ročník
(UK)
(UK)
(UK)
89,47*
100*
66,67*
* čísla jsou uvedena v procentech
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2. ročník
(ŠECR)
52,17*

2. ročník
(ŠECR)
56,53*

2. ročník
(ŠECR)
69,57*

2. ročník
(ŠECR)
56,52*

2. ročník
(ŠECR)
56,52*

2. ročník
(ŠECR)
100*

Z tabulek je možné vyčíst, že hypotéza se na zkoumaném vzorku potvrdila u
4.

ročníku UK, 1. ročníku UK a 2. ročníku ŠECRu. U 4. ročníku UK byla

celková chybovost ve slově renaissance\5,19 %. Nižší chybovost potom byla
zaznamenána ve slově consulter, a to 10,53 %.
Můžeme tedy potvrdit, že hypotéza se na zkoumaném vzorku nepotvrdila, i přesto,
že se to dalo očekávat.
Je ale také pravda, že rozdíl ve výslovnosti slov renaissance a consulter je u
respondentů 4. ročníku UK nepatrný. Slovo renaissance bylo vysloveno chybně
třemi studenty z devatenácti a slovo consulter potom dvěma respondenty
z celkového počtu devatenácti studentů.
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NÁVRH KOREKTIVNÍCH CVIČENÍ
PRO NÁPRAVU VÝSLOVNOSTI
Na počátku práce jsem předpokládala, že baterii cvičení budu vytvářet pro slova,
která dělají studentům největší potíže ve výslovnosti - tzn. pro ta slova, kde se
nejvíce projevuje interference.
Nakonec jsem ale zjistila - podle výsledků seriózního výzkumu - že je třeba
vytvořit korektivní cvičení pro všechny typy slov, které byly ve výzkumu
ověřovány. Vliv interference se totiž projevil ve všech slovech - u některých více,
u některých naopak méně (viz. kapitola: Analýza výsledků výzkumu).
První skupinu tvoří slova, kdy grafický znak „s“ se nachází mezi souhláskou a
samohláskou či mezi samohláskou a souhláskou. Jedná se o slova typu université,
universitaire, consulter, impressionisme.
Do druhé skupiny patří ta slova, která obsahují grafický znak „ss“. Například
slovo renaissance.
Poslední skupině náleží slova typu musulmane. Jsou to tedy výrazy, v nichž se
grafický znak „s“ nachází v hláskovém okolí samohlásek.
Pro nápravu interferenčních chyb tohoto typu není podle mého názoru nutné
uvádět korektivní cvičení, jejichž cílem je osvojení výslovnosti hlásek [s] a [z].
Pro českého studenta problém výslovnosti zcela odpadá, jelikož obě tyto
souhlásky existují i v českém fonetickém systému. Tudíž samotná výslovnost a
rozlišení obou hlásek není podle mého názoru nutné.
Je třeba uvést taková cvičení, při kterých si žáci uvědomí, kdy se grafický znak „s“
vyslovuje jako [s] či [z] - tím se dá podle mého názoru předcházet interferenci,
která potom negativně působí na výslovnost těch slov, která by mohla způsobovat
negativní transfer.
Pro předcházení interference tohoto typu je tedy nej důležitější - ještě jednou
zdůrazňuji - praktikovat v hodinách francouzského jazyka korektivní cvičení, při
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kterých si žáci uvědomí postavení grafického znaku „s“ ve větě (zda se nachází
mezi souhláskou, samohláskou, apod.) a jejich následnou výslovnost.
Součástí baterie cvičení tedy nebudou poslechová cvičení, kdy

mají studenti

rozlišovat, zda slyší hlásku [s] či [z],

„Une petite fiche technique“

je určen pro studenty, kteří se zúčastnili tohoto výzkumu. Samozřejmě může být
pomůckou a inspirací pro učitele francouzského jazyka.

1.

návrh cvičení pro snížení interference ve slovech, kdy se „s“ nachází mezi

souhláskou a samohláskou a mezi samohláskou a souhláskou.

Jejich cílem je, aby si žáci uvědomili, že pokud se s nachází v tomto hláskovém
okolí, tak je toto s vysloveno jako [s],

ECRITURE:

Ecoutez les phrases suivantes et soulignez la ou les lettres qui correspondent
au son [s].

■

J'ai vu des monsieurs en faisant une excursion.

■

Pouviez-vous nous offrir un subside?

■

Tu peux epeler un mot HOROSCOPE et INSERTION?

■

Il était amicale ou hostile?
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■

Il est insupportable de te voir.

■

J'adore des courses automobiles.

Comment s 'écrit le son [s] dans les mots soulignés?

Réponse:

Alors, entre quels sons se trouve le son „ s “?

Réponse:

D'où vient deux règle pour la bonne prononciation du son ,,s “entre une voyelle
et une consonne et entre une consonne et une voyelle. Ecrivez-les!!

La première règle:

La deuxième règle:
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ECOUTE:

Ecoutez et écrivez les mots suivants:

(Les mots au choix:
Le romantisme, le corsaire, dépister, fustiger, la clostration, le geste, la personne,
lester, le modéliste, poursuivre, la peste, la pastille, la piscine, la préscription, le
jasmin, le poste, juste, la consonne)

Le professeur va poser des questions:

Pourquoi on prononce dans tous ces mots [s]?
(les étudiants vont répondre oralement)
S

(le professeur doit encore répéter une règle pour la prononciation correcte)

Ecoutez les mots suivants et répétez-les !
Romantisme, féminisme, surréalisme, pédantisme, snobisme, fanatisme,
surréalisme.

2. návrh cvičení, kdy se ve šlové nachází „ s s “

Jejich cílem je, aby si studenti uvědomili, že pokud je v písemné podobě uvedeno
slovo, které obsahuje „ss“, tak vždy vyslovujeme [s].
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ECRITURE:

Ecoutez les phrases suivantes et soulignez la ou les lettres qui correspondent
au son [s].

■

Impossible de le faire.

■

Mon cousin est paresseux.

■

Pourquoi tu m 'as envoyé ce message?

Je vous demande encore une fois: „Vous ne connaisssez pas la capitale
de la Pologne?“

■

Il y a un passage où on trouve des magasins chers.

■

Je ne cesse de me remettre en question.

Comment s'écrit le son [s] dans les mots soulignés?

Réponse:

D où vient une règle pour la bonne prononciation du son „ss“. Ecrivez-en!U

Réponse:
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ECOUTE:

Ecoutez et écrivez les mots siuvants:

(Les mots au choix:
La passoire, possible, le régisseur, une émission, le poisson, le dessein, passioner,
cesser, blesser, glisser, passif, passer, la messe, la fesse, dessus, vissé, opresser)

Le professeur va poser des questions:

Pourquoi on prononce ces ,,ss“ comme [s]?
(les étudiants vont répondre oralement)
(le professeur doit encore répéter une règle pour la prononciation correcte)

3. návrh cvičení pro ta slova, kdy se grafický znak „s“ vyslovuje [z].

Jejich cílem je, aby si studenti uvědomili, že pokud je v písemné podobě uvedeno
slovo, které obsahuje „s“ mezi dvěma samohláskami, tak vždy vyslovujeme [z].
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ECRITURE:

Ecoutez les phrases suivantes et soulignez la ou les lettres qui correspondent
au son [z].

■

Quels sont vos loisirs préférés?

■

Je t’ai tout de suite trouvée séduisante.

■

Je n ’ai pas oser aller vers toi.

■

Cette proposition ne me semblera pas complètement bête.

Comment s écrit le son [zj dans les mots soulignés?

Réponse:

Alors, entre quels sons se trouve le son „ s“?

Réponse:

D'où vient une règle pour la bonne prononciation du son „ s“ entre deux
voyelles. Ecrivez-en!!
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ECOUTE:

Ecoutez et écrivez les mots siuvants:

(Les mots au choix:
La présence, diviser, le prison, la chaise, plaisanter, la prosodie, la télévision,
miser, moraliser, styliser, parasite, la raison, la maison, la liaison, jaser, hésiter, le
raisin, la maisonnette, visible, la proposition)

Le professeur va poser des questions:

Pourquoi on écrit dans ce m ot ,,s“ si on le prononce avec [zj?
(les étudiants vont répondre oralement)
(le professeur doit encore répéter une règle pour la prononciation correcte)

Korektivni cvičení: [s] nebo [z]?

Les paires de mots:
Ecrivez une phrase où doivent figurer les deux membres de la paire:

Boisson

blesser

télévision

maison

Poison

cesser

émission

raison

Romantisme
Impérialisme
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Devinettes

Sur les modèles ci-dessous, faites construire des devinettes dont la réponse
contient [s] ou [z].

1.

Je suis le livre d'Alber Camus. Je suis la tragédie en cinq actes. L'action se

situe en avril à Oran - une ville fermée qui tourne le dos à la mer.
(Réponse: Peste)
2.

Ju suis la femme du duc.

(Réponse: duchesse)

Chaque élève doit inventer une devinette.

Ecoutez les mots suivants et répétez-les!
Université, consultation, impérialisme, renaissance, surréalisme, musulmane,
consulter, pédantisme.
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Les mot-cachés
Cherchez les mots cachés contentant le son [s] (écrivez-les ci-dessous dans la
colonne [s]) et les mots contenant le son [z] (écrivez-les ci-dessous dans la colonne

M).
Les mots peuvent se lire dans n'im porte quel sens horizontalement et
verticalement de bas en haut et de droite à gauche.
Il y en a seize.
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(Réponse:
Chaise, télévison, personne, passage, pastel, mensuel, cesser, cerises, emission,
piscine, geste, laisse, dessus, oser, rose, messe).

Myslím si, že tento „une petite fiche technique“ by mohl zmírnit dopady
interference.
Výčet cvičení není samozřejmě vyčerpávající, má být pouze insipirací a ukázkou
toho, jak může probíhat část hodiny francouzského jazyka, která je věnována
fonetice.
Během cvičení je třeba studenty neustále upozorňovat na to, aby vnímali vztah
mezi mluvenou podobou slova a tou psanou - cílem totiž je, aby si zafixovali
postavení problematické hlásky ve větě a sami zjistili, že podle něj je dána
francouzská výslovnost.
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ZÁVĚR
Hlavním cílem diplomové práce je seznámit čtenáře s průběhem a výsledky
výzkumu, který se týká problematiky interferenčních chyb ve výslovnosti
francouzského jazyka studentů středních a vysokých škol v České republice.
Konkrétně se jedná o výslovnost hlásek s a z. Předmětem výzkumu jsou
internacionalizmy, v jejichž české podobě vyslovujeme z, ale ve francouzštině s,
jako ve slovech univerzita, kde vyslovíme [z] a université, kde vyslovíme [s].
Výzkumná část je samozřejmě doprovázena teoretickou částí, která se zabývá
pojmy jako je konfrontační analýza, interference a korektivní cvičení. Teoretická
část je zpracována na základě několika dostupných odborných knih.
V praktické části čtenář najde všechny nezbytné podklady pro výzkum, jako je cíl,
hypotézy, použité výzkumné metody, vymezení základního souboru čili vzorku,
tabulky a grafy. Všechny tyto „části“ jsou nutností pro zpracování závěrů, které
z výzkumu vyplývají.
Hlavním podkladem pro výzkum byly dva různé druhy textů (jeden je určen pro
začátečníky a druhý je určen pro pokročilé studenty). Každý z textů obsahuje šest
slov, která jsou pro výzkum stěžejní - jsou to slova université, renaissance,
universitaire, consulter, musulmane, impressionisme. Z těchto slov potom vychází
analýza výzkumu.
Během výzkumu jsem došla k důležitým závěrům.
Výslovnost uvedených slov v českém jazyce má různou míru vlivu na jejich
výslovnost ve francouzském jazyce díky negativnímu vlivu čili interferenci. Tato
interference se projevuje u studentů různých jazykových úrovní. Nejvíce u
studentů začátečníků, kdy se interferenčních chyb dopustilo 65, 22 % studentů u
všech zkoumaných slov.
Co se týče jednotlivých slov - největší chybovost (celých 100 %) se projevila u
studentů začátečníků dvou skupin, a to při výslovnosti slova impressionisme.
Bohužel ani rodilí Francouzi nevyslovují toto slovo správně - místo s vyslovují z.
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Výzkum potvrdil to, že interference klesá se zvyšující se jazykovou úrovní
studentů.
Nejmenší vliv interference se projevil u slov typu renaissance. Tím ale nechci
v žádném případě tvrdit, že interference se u dalších slov vůbec neprojevuje - ještě
jednou zdůrazňuji, že se projevuje vždy, ale v různé míře.

Diplomová práce mi pomohla získat informace o tom, zda a v jaké míře se
projevuje interference u slov, která byla předmětem seriózního výzkumu
Domnívám se, že studenti učitelství francouzského jazyka na vysokých školách by
se měli více seznamovat s problematikou interference v průběhu celého studia.
Nezřídka se mi totiž u studentů 5. ročníků Univerzity Karlovy Pedagogické
fakulty stalo, že nevěděli, co pojem interference znamená.
Z tohoto důvodu vidím jako nutnost zavést na vysokých školách kurz s pracovním
názvem „interférence“. Pokud by to nebylo z různých důvodů možné, je nutné,
aby tato problematika prolínala všemi lingvistickými disciplínami. Podle mého
názoru je to totiž stěžejní pojem a jeho znalost je nutná k výuce cizích jazyků.
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RÉSUMÉ
Ce mémoire de maîtrise a pour objectif de présenter aux lecteurs les résultats
d'une recherche.
La recherche est basée sur la problématique de l'interférence concernant la
phonétique. Précisément, c'est une interférence des sons [s] et [z] des mots de
types: université avec [s] en français et univerzita prononcée avec [z] en tchèque.
L'auteur analyse l'interférence de deux points de vues.
La première partie s'occupe de la notion de l'interférence théoriquement et la
deuxième partie s'en occupe du point de vue pratique.En plus, le lecteur y trouve
aussi une chapitre qui est destinée à la phonétique corrective.

LA PARTIE THEORIQUE
Une analyse de confrontation
La confrontation des langues se définit comme l'interprétation et l'évaluation
d'une langue par l'entrem ise d'une autre langue ou de deux langues - surtout delà
langue maternelle.
Dans ce mémoire on compare le français avec la langue tchèque. Précisément on
constate l'interférence au cours de la prononciation des sons [s] et [z] à l'aide des
mots donnés.
Le but d'une analyse de confrontation est de détérminer les difficultés des élèves
tchèques pendant une étude de la langue étrangère et de relever les possibilités de
transfer pozitif.
Les spécialistes distinguent deux formes de la confrontation :
1.

la confrontation implicite

Le professeur n'avertit pas explicitement les étudiants des difficultés affrontées
dans la langue étrangère. Le professeur prête plus d'attention aux phénomènes
difficiles qu'aux phénomènes faciles.
2. la confrontation explicite
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On avertit des élèves explicitement des différences et des simultanéités entre les
phénomènes de la langue étrangère et la langue maternelle.

L'interférence
C 'est le transfer négatif entre deux ou plusieurs langues dont l'une est la langue
maternelle et l'autre, la langue étrangère.
Au cours du 19e siècle on trouve dans les ouvrages spécialisés deux avis
contradictoires ayant trait à l'interférence
■

La langue maternelle n'est pas influencée par la langue étrangère. Il faut

pousser les élèves à oublier la langue maternelle.
■

La langue étrangère est influencée par la langue maternelle.

On ne peut pas ignorer la langue maternelle pendant l'enseignement parce qu'on
ne peut pas supprimer les fautes dues à l'interférence.
La typologie de l'interférence :
1.

l'interférence interlangue et intralangue

L'interférence interlangue est le transfer négatif de la langue maternelle à
l'acquisition et à 1 utilisitation de la langue étrangère. C 'est pourquoi la langue
maternelle est ancrée de manière solide dans la tête des élèves et il est difficile de
changer nos habitudes en phonétique, en syntaxe, en lexicologie, ... On peut donc
dire que l 'interférence apparaît dans tous les aspects de la langue.
Tandis qu'on parle de l'interférence intralangue si l'analogie et l'opposition
existent parallèlement dans la langue enseignée.
2. l'interférence d 'après les aspects de la langue
L'interférence d'après les aspects de la langue se rapporte à tous les plans de la
langue enseignée. D 'où une distinction entre l'interférence graphique, lexicale,
morphologique, syntaxique ou phonétique.
A mon avis, la langue tchèque influence négativement l'apprenstissage de la
langue française au niveau de la prononciation - à cause d'une
fréquence de voyelles dans cette-demière.
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plus grande

Puis l'interférence est soutenue par l'existence de mots français qui ressemblent
aux mots tchèques (d'un point de vue formel) mais on les prononce différemment.

La phonétiqe corrective
Les exercices de la phonétique corrective sont basés sur les différences entre la
langue maternelle et la langue étrangère dans tous les niveaux de la langue.

Les méthodes de la phonétique corrective :
■

La méthode articulatoire

En tenant compte de la position et de la forme de tous les organes articulatoires ,
on propose à l1 élève d'émettre des sons à partir du fonctionnement correct de
l'appareil phonatoire. Par exemple, on propose 1' arrondissement des lèvres pour la
prononciation de certaines voyelles; ou de faire vibrer les cordes vocales pour
certaines

■

consonnes.

La méthode comparatiste

En tenant compte des similitudes entre deux systèmes phonologiques (le français
et 1' espagnol) on se servira des sons communs ou prochains pour favoriser ou
corriger certaines articulations.

■

La méthode des oppositions phonologiques

On propose des exercices d' opposition entre deux ou plusieurs phonèmes. Les
élèves écoutent et répètent des listes de mots où le changement d' un seul son
apporte un changement de sens. Par exemple:
etc
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le / les; basse/ base; bon/ vont,

■

La correction basée sur l'audition de modèles: utilisation du magnétophone

ou du laboratoire de langues
Les élèves écoutent et répètent des sons (phonèmes, mots ou textes) enregistrés ou
bien ils travaillent certaines oppositions phonologiques.

LA PARTIE PRATIQUE
La partie pratique a deux étapes:

La phase préparatoire
La phase préparatoire comporte une

liste de six mots (université, renaissance,

universitaire, consulter, musulmane, impressionisme) d'après lesquels j'a i inventé
deux types de textes qui les contiennent.
J'ai réalisé la recherche pendant les mois de janvier et février dans les écoles
suivantes:
L'Ecole d'économ ie et du mouvement touristique - 2e année,
L'U niversité Charles, Faculté pédagogique - l ere année,
L'U niversité Charles, Faculté pédagogique - 4e année,
L'U niversité Charles, Faculté pédagogique - 5e année.

Chaque élève a lu le texte (les uns après les autres) et je les ai enrégistrés. Et puis j'a i
analysé la prononciation des mots qui présentent l'objet de ma recherche et j'a i fait les
conclusions nécessaires à l'aide des trois hypothèses.

Les conclusions:
H|: La prononciation des mots en tchèque influence celle du français à cause de
l'interférence interlangue.
Une hypothèse est confirmée.
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Les étudiants (L'Ecole d'économ ie et du mouvement touristique - 2e année,
L'Université Charles, Faculté pédagogique - l erc année) font des fautes surtout en
lisant le mot impressionisme - 100 % des étudiants le prononcent mal.

hj: En général, ce sont les débutants qui font les plus importantes fautes.
Cette hypothèse est aussi confirmée.
Pour conclure, je dirai que: plus le niveau des étudiants est avancé, plus les fautes
en prononciation sont moindres.
Les fautes les plus courantes des débutants sont des fautes d'interférence 65,22 % pour les étudiants de la 2e année d'Ecole d'économie et du mouvement
touristique.

h2: C 'est en prononçant le mot „renaissance“ que l'interférence apparaît le moins.
Cette hypothèse n 'est pas confirmée chez les étudiants de la 5e année de
L'Université Charles.
Cette partie se conclut par un chapitre dont le contenu est proprement pratique ce chapitre contient des exercices basés sur la correction phonétique.
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