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OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ  

Cílem posuzované diplomové práce je zmapování problematiky tvorby a vytěžování 

žákovských korpusů a vytvoření korpusu českých rodilých mluvčích s vyšší úrovní řečových 

dovedností ve francouzštině (B1/B2podle CECRL). 

 

Práci tvoří tři kapitoly; první dvě zdařile popisují - na základě již zpracovaných korpusů - 

předmět a současný stav v dané oblasti zkoumání; jádrem práce je kapitola poslední, v níž 

autorka předkládá svůj korpus psané francouzštiny v českém kontextu. 

 

Jelikož jde o práci lingvisticko-didaktickou, je nutno uvést několik připomínek týkajících se 

použité terminologie: 

- s. 29, namísto type de devoir by mělo stát type de tâche  

- s. 31, chyba v českém didaktickém diskurzu vychází z pojmenování v CECRL: a) 

systémová (= erreur/error) b) performační (= faute/mistake) 

- v souvislosti s problematikou chyby jako produktu rozdílů mezi jazyky a 

lingvoreáliemi je průběžně v textu používáno slovo transfer; diplomantka by měla 

operovat s pojmem interference nebo negativní transfer (pozitivní transfer má zcela 

opačný „pozitivní“ efekt) 

- na s. 37 je uvedena francouzština ve Švédsku jako L2, což dozajista neodpovídá 

realitě; FJ je tam vyučována v nejlepším případě jako L3 nebo L4 

- s. 54, v češtině accent aigu neexistuje!  

- s. 59, případ interference lycée x gymnase nazýváme faux-amis, týká se lingvoreálií 

Pozor: langueur není totéž co longueur (s. 54). 

 



V obsahu teoretického pojednání (a následně ve třetí „praktické“ části) postrádáme aspoň 

zmínku o dvou významných zdrojích chyb ve francouzském psaném textu, a sice 

nedostatečném zvládnutí vztahu mluvená-psaná podoba na vyšších úrovních podle CECRL 

(velmi silně se projevující i u rodilých mluvčích, a to nejen v případech homofonie); na 

nižších úrovních je to samozřejmě do značné míry v českém kontextu záležitost přechodu 

z češtiny, tedy jazyka s tzv. fonologickým pravopisem, do jazyka, který je v podstatě v tomto 

smyslu tvořen dvěma velmi odlišnými systémy. 

Ve třetí, experimentální, kapitole bychom očekávali nastínění hypotéz o výsledcích 

předloženého českého korpusu (i na základě srovnání obou jazyků a predikce chyb 

pramenících z interference mezi nimi), stejně jako hlubší ponor do interpretace chyb.    

 

FORMÁLNÍ ÚPRAVA  

Struktura práce je v pořádku. Grafická úprava textu přispívá k jeho přehlednosti; text vhodně 

doplňuje několik souvisejících tabulek a jeden graf.  

Vyjadřování autorky je na dobré úrovni, čtenář práce je ale bohužel často rušen chybami, a to 

zejména pravopisnými (věřme, že jde o chyby performační, nicméně, v diplomové práci by se 

neměly objevovat ani tyto, obzvláště v případě, pojednává-li autorka o korpusech 

zkoumajících chyby. Pozor na spojky u vedlejších vět přívlastkových (s. 25, 27, 35)! 

Bibliografie čítá přiměřený počet titulů, ne všechny jsou ovšem v textu citovány. Klademe si 

tedy otázku, zda s nimi autorka pracovala a odkazy opomněla uvést, anebo se ocitly 

v pramenech nedopatřením. 

 

STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  

Autorka předložila, podle našeho názoru, kvalitní syntézu dostupných vědeckých prací a 

dokázala ji aplikovat při tvorbě vlastního českého žákovského „chybového“ korpusu 

francouzštiny jako cizího jazyka. Podle našeho názoru ale dosáhla stanoveného cíle jen 

částečně, jelikož východiska nedostatečně reflektují rozdíly mezi ČJ a FJ (popř. FJ a AJ) a 

zcela opomíjí výše zmíněné hledisko fono-grafematické. Očekávali bychom rovněž širší 

prostor věnovaný vlastní problematice chyby a interpretaci sebraných údajů.  

Hodnocená práce nicméně svědčí o seriózním přístupu při řešení zadaného úkolu. Autorka má 

nesporně předpoklady k tomu, aby jednou své schopnosti a dovednosti v dané oblasti zájmu 

zúročila jinou podobně zaměřenou prací. 

 

OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ: 

1. Co je v práci myšleno „eufónií“ (s. 57-58)?  

2. Jaké zastoupení mají ve sběru výsledků autorčina korpusu chyby pramenící 

z interference fono-grafematické?  

 

NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

Datum: 1. 9. 2016               PhDr. Sylva Nováková, PhD. 


