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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá jednou z podstatných sloţek konceptu českého vzdělávání – tzv. 

klíčovými kompetencemi. Zaměřuje se na dvě z klíčových kompetencí, a to konkrétně na 

kompetenci personální a sociální. V teoretické části se věnuje samotným pojmŧm personální a 

sociální klíčová kompetence, s dŧrazem na jejich význam a na konkrétní oblasti, ze kterých jsou 

jednotlivé kompetence tvořeny. V případě kompetence sociální se soustředí především na oblasti 

sociální komunikace, sociálních dovedností, sociální inteligence a tzv. prosociálního chování. 

V souvislosti s personální kompetencí se pak věnuje především oblastem sebepoznání, 

sebepojetí, sebehodnocení, sebeorganizace a seberegulace, jakoţ i psychohygieně. V neposlední 

řadě se téţ věnuje spojitosti personální a sociální kompetence a výuky cizích jazykŧ. V praktické 

části analyzuje čtyři vybrané francouzské učebnice a prostřednictvím rozborŧ hodnotí, zda a 

případně do jaké míry učebnice rozvíjí vybrané kompetence. 
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francouzského jazyka, francouzské učebnice 

  



 
 

ABSTRACT 

The diploma thesis deals with one of the most important parts of the concept of the Czech 

educational system – with so-called key competencies. It is focused on two key competencies – 

the personal and social competencies. In the theoretical part, it deals with notions of the personal 

and social competence in general – it is focused on the meaning of these two competencies and 

on the individual areas which they contain. In case of the social competence, the thesis focuses 

mainly on areas of social communication, social skills, social intelligence and so-called pro-

social behaviour. In connection with the personal competence, it deals mainly with areas of self-

knowledge, self-conception, self-evaluation, self-organization or self-regulation, as well as with 

the area of psychohygiene. Theoretical information about personal and social competencies is 

explicitly linked with language teaching. The practical part analyses four chosen French 

textbooks and evaluates them in terms of their potentiality to develop both competencies. It 

evaluates whether the chosen textbooks develop personal and social competencies and if so – to 

which extent.  

 

KEY WORDS 

key competencies, personal competence, social competence, language teaching, 

French-language teaching, French textbooks 

 

 

 

  



 
 

Obsah 
Úvod 9 

1 Tendence ve vzdělávání v 21. století 11 

1.1 Klíčové kompetence v mezinárodních evropských dokumentech 11 

1.2 Klíčové kompetence v českých kurikulárních dokumentech 13 

1.2.1 Rámcové vzdělávací programy a klíčové kompetence 13 

1.3 Pojetí českých a francouzských klíčových kompetencí 16 

2 Sociální klíčová kompetence 18 

2.1 Historický exkurz do vzniku a rozvoje sociální a personální klíčové kompetence 18 

2.2 Pojem sociální kompetence 20 

2.3 Sociální dovednosti 21 

2.4 Sociální komunikace 22 

2.4.1 Sociální komunikace v rámci sociálních skupin 24 

2.5 Sociální inteligence 25 

2.6 Prosociální chování 26 

3 Personální klíčová kompetence 28 

3.1 Pojem personální kompetence 28 

3.2 Sebepoznání 29 

3.3 Sebepojetí 30 

3.4 Sebehodnocení 32 

3.5 Sebeorganizace a seberegulace 33 

3.6 Psychohygiena 34 

3.7 Oblasti personální kompetence a cizojazyčná výuka 35 

4 Sociální a personální kompetence v kontextu jazykového vyučování 38 

4.1 Společný evropský referenční rámec pro jazyky 38 

4.1.1 Sociolingvistická kompetence 40 

4.2 Cíle výuky cizích jazykŧ ve spojitosti se sociální a personální kompetencí 40 

4.2.1 Kompetence z hlediska znalosti cizího jazyka 40 

4.2.2 Cíle cizojazyčného vyučování 41 

4.3 Spojení výuky cizích jazykŧ a sociální a personální klíčové kompetence ve školních 

dokumentech 42 

5 Rozvoj sociální kompetence 44 

5.1 Rozvoj sociálních dovedností 44 

5.1.1 Předpoklady rozvoje sociálních dovedností ţákŧ ve školních třídách 44 



 
 

5.1.2 Rozvoj sociálních dovedností ve škole 46 

5.1.2.1 Vybrané aktivity pro rozvoj sociálních dovedností ţákŧ 46 

5.2 Rozvoj komunikativních dovedností v rámci sociální komunikace 49 

5.3 Rozvoj sociální kompetence v rámci cizojazyčné výuky 50 

5.3.1 Rozvoj sociální kompetence při výuce francouzštiny 50 

5.4 Organizační formy a metody vyučování podporující rozvoj sociální kompetence 52 

6 Rozvoj personální kompetence 55 

6.1 Faktory, na které by měl učitel brát zřetel při rozvoji personální kompetence 55 

6.2 Rozvoj oblasti sebepoznání 57 

6.3 Rozvoj oblasti sebepojetí 58 

6.4 Rozvoj oblasti sebehodnocení 59 

6.5 Rozvoj oblasti seberegulace a sebeogranizace 60 

6.6 Rozvoj personální kompetence při výuce francouzštiny ve vybraných školních vzdělávacích 

programech 61 

7 Úvod praktické části 63 

8 Stanovení otázek a metodika 65 

9 Výběr učebnic a jejich představení 68 

10 Rozbor učebnic 70 

10.1 Le français ENTRE NOUS 2 70 

10.1.1 První kapitola 71 

10.1.2 Druhá kapitola 73 

10.1.3 Třetí kapitola 75 

10.1.4 Projekt 1 76 

10.1.5 Čtvrtá kapitola 76 

10.1.6 Pátá kapitola 78 

10.1.7 Šestá kapitola 79 

10.1.8 Projekt 2 81 

10.1.9 Le français entre nous 2 – shrnutí 82 

10.2 Amis et compagnie 2 83 

10.2.1 První kapitola 84 

10.2.2 Druhá kapitola 85 

10.2.3 Třetí kapitola 85 

10.2.4 Čtvrtá kapitola 88 

10.2.5 Pátá kapitola 89 



 
 

10.2.6 Šestá kapitola 91 

10.2.7 Sedmá kapitola 92 

10.2.8 Osmá kapitola 92 

10.2.9 Devátá kapitola 93 

10.2.10 Desátá kapitola 93 

10.2.11 Jedenáctá kapitola 94 

10.2.12 Dvanáctá kapitola 95 

10.2.13 Amis et Compagnie 2 – shrnutí 97 

10.3 Alter ego+ 2 98 

10.3.1 Dossier 1 99 

10.3.2 Dossier 2 103 

10.3.3 Dossier 3 108 

10.3.4 Dossier 4 110 

10.3.5 Alter Ego+ 2 – Shrnutí 112 

10.4 Nouveau Quartier libre 1 113 

10.4.1 Nultá kapitola 113 

10.4.2 První kapitola 114 

10.4.3 Druhá kapitola 117 

10.4.4 Třetí kapitola 120 

10.4.5 Čtvrtá kapitola 124 

10.4.6 Pátá kapitola 125 

10.4.7 Šestá kapitola 128 

10.4.8 Nouveau Quartier libre 1 – shrnutí 129 

11 Diskuze 131 

11.1 Zodpovězení otázek č. 1 a 2 131 

11.2 Zodpovězení otázky č. 3 132 

11.3 Zodpovězení otázek č. 4 a 5 134 

11.4 Návrhy na moţné rozšíření práce 135 

Závěr 137 

Résumé 139 

Pouţitá literatura 147 

Seznam obrázkŧ 152 

Přílohy 155 

 



9 
 

Úvod 

V současné době je učitel vystaven nepřebernému mnoţství moţností, návrhŧ a 

doporučení jak pojmout výuku cizích jazykŧ. Začínající učitel tak stojí před mnoha rozhodnutími 

týkajícími se toho, jakým směrem bude svou výuku vést. V podobné situaci však mŧţe být i 

zkušený učitel, který neustále přemýšlí nad moţným vylepšením své učitelské činnosti. Jednou 

z oblastí vzdělávání, na kterou je v současnosti kladen velký dŧraz a která je stavěna do popředí, 

je oblast tzv. klíčových kompetencí, které jsou mnohdy povaţovány za základní pilíř vzdělávání 

– jako jakýsi výchozí bod vzdělávacího procesu. Klíčové kompetence však představují poměrně 

široký pojem a informace o nich bývají spíše obecnějšího rázu, neţli toho praktického. Tato 

diplomová práce si klade za cíl postihnout problematiku dvou vybraných klíčových kompetencí 

a to nejen z teoretického, ale především téţ z praktického hlediska tak, aby poskytla pedagogŧm, 

či komukoliv jinému zajímajícímu se o tuto problematiku, poznatky vyuţitelné v praxi. 

Výuka cizích jazykŧ je svou podstatou neodmyslitelně spjata především s jednou 

klíčovou kompetencí, a to kompetencí komunikativní. Mŧţeme říci, ţe cizí jazyky představují 

ideální prostředí pro rozvoj této kompetence. Za zamyšlení tedy stojí, zdali jsou ve výuce cizích 

jazykŧ rozvíjeny i jiné kompetence a případně do jaké míry. Z tohoto dŧvodu byly vybrány dvě 

kompetence, jeţ jsou v českých kurikulárních dokumentech stavěny na stejnou úroveň, kdy 

jedna zpravidla doprovází druhou. Jedná se o kompetenci personální a sociální. Tyto kompetence 

byly zvoleny především proto, ţe na ně v souvislosti s výukou cizích jazykŧ není kladen takový 

dŧraz jako na kompetenci komunikativní a představují tedy zástupce klíčových kompetencí, jeţ 

nejsou ve výuce cizích jazykŧ stavěny do popředí. Vzhledem k jejich charakteru, a to především 

vzhledem k charakteru kompetence sociální, by však cizí jazyky měly i přesto představovat 

vhodné místo pro rozvoj těchto kompetencí. Jestli tomu tak skutečně je, se pokusíme zodpovědět 

v praktické části této práce. 

V úvodní teoretické části práce se budeme zabývat teoretickým východiskŧm obou 

vybraných kompetencí a jejich dŧleţitým oblastem, jeţ je tvoří. Po stručném představení 

klíčových kompetencí obecně a jejich postavení v českém vzdělávacím systému představíme 

kompetenci sociální. Jmenovitě se budeme soustředit na oblasti sociální kompetence jako 

sociální komunikace, sociální dovednosti, sociální inteligence či prosociální chování. Neméně 

pozornosti pak budeme věnovat samotnému rozvoji sociální kompetence, s dŧrazem na rozvoj 

sociálních dovedností, či na rozvoj komunikativních dovedností v rámci sociální komunikace. 
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Zdŧrazníme rozvoj sociální komunikace ve spojitosti s cizojazyčnou výukou, potaţmo s výukou 

francouzského jazyka. 

Stejně tak se budeme věnovat teoretickým poznatkŧm spojeným s kompetencí personální, 

se zaměřením na oblasti sebepoznání, sebepojetí, sebehodnocení, sebeorganizace, seberegulace 

či psychohygieny. Těmto oblastem se budeme věnovat také v části o rozvoji personální 

kompetence. Teoretické poznatky o vybraných kompetencích budeme opírat především o české 

kurikulární dokumenty jako je Rámcový vzdělávací program či o literaturu cílenou na klíčové 

kompetence – mezi mnohými mŧţeme zmínit například publikace jako Veteška, Tureckiová – 

Kompetence ve vzdělávání; Belz, Siegrist – Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. 

V části praktické pak budeme pracovat s vybranými francouzskými učebnicemi a 

prostřednictvím rozborŧ kaţdé učebnice budeme určovat, zdali jsou jednotlivé učebnice 

orientovány na rozvoj personální a sociální kompetence či nikoliv, případně do jaké míry. Ze 

získaných výsledkŧ pak stanovíme učebnice, jeţ svým charakterem rozvíjí vybrané kompetence 

nejvíce a které naopak nejméně. 
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1 Tendence ve vzdělávání v 21. století 

V současné době mají výsadní postavení ve vzdělávací politice (a to nejen v české, ale 

v evropské obecně) tzv. klíčové kompetence. Abychom lépe pochopili jejich úlohu a význam, je 

třeba si nejprve přiblíţit celkové pojetí novodobého vzdělávání. V následující kapitole proto 

uvedeme, jaké vzdělávací dokumenty se věnují klíčovým kompetencím, jak jsou klíčové 

kompetence definovány a porovnáme pojetí klíčových kompetencí v českých a francouzských 

dokumentech a to z dŧvodu analýzy francouzských učebnic v praktické části této práce. 

K tomu, abychom pochopili koncepci českého vzdělávání, je třeba zaměřit se nejen na 

české státní kurikulární dokumenty, ale téţ na širší kontext vzdělávací politiky. Aby mohla být 

vzdělávací politika jednotlivých členských státŧ Evropské unie harmonizována s hlavními 

vizemi a myšlenkami evropské vzdělávací politiky, vzniklo několik dokumentŧ, které slouţí jako 

základ pro vzdělávací systémy jednotlivých zemí. Těmto dokumentŧm, jakoţ i těm výhradně 

českým, se budeme ve stručnosti věnovat v následující části práce tak, abychom mohli lépe 

pochopit význam klíčových kompetencí a jejich místo v současném vzdělávacím systému. 

1.1 Klíčové kompetence v mezinárodních evropských dokumentech 

Jedním z prvních dokumentŧ, který se začal věnovat pojmu klíčové kompetence, byla tzv. 

Lisabonská strategie z roku 2000, na kterou navázal v roce 2002 barcelonský summit
1
. Na 

barcelonském summitu byly stanoveny hlavní strategické směry a cíle Evropské unie ve 

vzdělávání. Jedním z těchto hlavních strategických cílŧ byl právě rozvoj klíčových kompetencí.
2
 

Klíčové kompetence zde byly definovány jako kompetence, „jeţ představují přenosný a 

univerzálně pouţitelný soubor vědomostí, dovedností a postojů, které potřebuje kaţdý jedinec 

pro své osobní naplnění a rozvoj, pro zapojení se do společnosti a úspěšnou zaměstnatelnost“
3
. 

Jedná se tedy o kompetence, které by měly jedince vést k celoţivotnímu vzdělávání, 

k zapojování se do dění ve společnosti, jakoţ i k následnému získání kvalitního zaměstnání.
4
 

V Lisabonské strategii bylo stanoveno, ţe klíčové kompetence je třeba nejen 

identifikovat, ale téţ „zajistit jejich integraci do kurikulí“
5
 a umoţňovat jejich rozvíjení 

                                                           
1
 ET 2020: strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě, s. 3. 

2
 VETEŠKA, Jaroslav a Michaela TURECKIOVÁ. Kompetence ve vzdělávání, s. 59. 

3
 Idem, s. 60. 

4
 Idem, s. 60. 

5
 Idem, s. 59. 
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nadaným i méně nadaným ţákŧm, ţákŧm se speciálními vzdělávacími potřebami, dospělým aj. 

V neposlední řadě pak Lisabonská strategie zdŧraznila, ţe je nutné klíčové kompetence a jejich 

úroveň osvojování prŧběţně validovat.
6
 V rámci Lisabonského procesu bylo definováno celkem 

osm oblastí klíčových kompetencí, a to: komunikace v mateřském jazyce, komunikace v cizím 

jazyce, matematická gramotnost a kompetence v oblasti přírodních věd a technologií, 

kompetence v oblasti informační a komunikační technologie, učit se učit, interpersonální a 

občanské kompetence, podnikatelské dovednosti a kulturní rozhled
7
. 

Tendence, které směřovaly k přístupu vzdělávání s dŧrazem na rozvoj klíčových 

kompetencí, se však objevovaly dříve – ještě před tím neţ byly klíčové kompetence definovány 

v Lisabonské strategii. Například jiţ ve zprávě Mezinárodní komise UNESCO, která byla 

sepsána a publikována na konci 90. let 20. století, bylo zdŧrazňováno, aby vzdělávání nebylo 

zaloţeno na přílišném mnoţství znalostí poznávacího charakteru či aby motivovalo 

k celoţivotnímu vzdělávání.
8
 Mimo jiné zde byly určeny čtyři hlavní pilíře vzdělávání, které 

tvořily schopnosti učit se poznávat, učit se jednat, učit se ţít společně a učit se být
9
, které 

v mnoha ohledech korespondují se současnými klíčovými kompetencemi tak, jak jsou 

definovány v kurikulárních dokumentech (například v českých rámcových vzdělávacích 

programech). 

Nejaktuálnějším evropským strategickým dokumentem ve vzdělávání je v současné době 

Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě – tzv. ET 2020 

(Education and Training 2020). ET 2020 stanovuje, ţe „politika vzdělávání a odborné přípravy 

by měla umoţnit všem občanům bez ohledu na jejich osobní, sociální či ekonomickou situaci 

získávat, aktualizovat a rozvíjet v průběhu celého ţivota specifické pracovní dovednosti a klíčové 

kompetence nezbytné k jejich zaměstnatelnosti“
10

. 

Vidíme tedy, ţe klíčové kompetence se objevují v evropských vzdělávacích dokumentech 

jiţ od přelomu století a ţe je na ně kladen velký dŧraz. V souvislosti s tím vzdělávací politika 

České republiky navazuje na evropské vzdělávací dokumenty a svým charakterem je cílena na 

rozvoj klíčových kompetencí. 

                                                           
6
 VETEŠKA, Jaroslav a Michaela TURECKIOVÁ. Kompetence ve vzdělávání, s. 60. 

7
 Klíčové kompetence – nová výzva z EU II [online]. 

8
 KOTÁSEK, Jiří, ed. Učení je skryté bohatství: zpráva Mezinárodní komise UNESCO "Vzdělávání pro 21. století", s. 49. 

9
 Idem. 

10
 ET 2020: strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě, s. 8. 
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1.2 Klíčové kompetence v českých kurikulárních dokumentech 

Na přelomu 20. a 21. století vznikl v České republice dokument na státní úrovni, který od 

té chvíle slouţil, resp. do jisté míry stále slouţí, jako dokument, který stanovuje hlavní cíle české 

vzdělávací politiky. Jedná se o Národní program rozvoje vzdělávání, neboli tzv. Bílou knihu, 

která vznikla na základě usnesení vlády České republiky ze dne 7. dubna 1999
11

. Její platnost 

nebyla nikdy oficiálně ukončena, ačkoliv by se dalo říci, ţe ji v roce 2014 nahradila Strategie 

vzdělávací politiky České republiky do roku 2020
12

, jejímţ aktuálním implementačním 

dokumentem je Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy české republiky na 

období 2015 – 2020, který „zakotvuje záměry, cíle a kritéria vzdělávací politiky vycházející ze 

Strategie 2020“
13

. 

Za vytvořením Bílé knihy stojí myšlenka vymezit jak střednědobé tak dlouhodobé záměry 

českého vzdělávání, které budou uceleně popsány ve veřejném vládním dokumentu. Jedná se o 

dokument, který vymezil základy české kurikulární politiky, do níţ se „promítají všechny cíle 

vzdělávání a výchovy“
14

. Tento dokument nejen ţe definuje obecné cíle vzdělávání, ale téţ 

obecné klíčové kompetence „zaměřené zejména na rozvoj osobnosti, na výchovu občana i na 

přípravu na další vzdělávání či vstup do praxe“
15

. Bílá kniha se tedy stala základním 

dokumentem, ze kterého vycházejí dílčí plány vzdělávacího systému, a to jak na státní (Rámcové 

vzdělávací programy), tak na školní úrovni (Školní vzdělávací programy), a které se jiţ věnují 

rozvoji klíčových kompetencí na konkrétní (v rámci školních vzdělávacích programŧ mŧţeme 

říci aţ praktické) úrovni. 

1.2.1 Rámcové vzdělávací programy a klíčové kompetence 

Klíčové kompetence jako takové, tedy jejich konkrétní znění, definice aj., jsou detailněji 

popisovány v tzv. rámcových vzdělávacích programech. Rámcové vzdělávací programy – ať uţ 

pro základní, střední či ostatní vzdělávání – jsou dokumenty na státní úrovni, které byly 

vytvořeny „v souladu s principy kurikulární politiky zformulovanými v Národním programu 

rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) a zakotvenými v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

                                                           
11

 KOTÁSEK, Jiří, ed. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice: Bílá kniha, s. 1. 
12

 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, s. 3. 
13

 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy české republiky na období 2015 – 2020, s. 3. 
14

 KOTÁSEK, Jiří, ed. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice: Bílá kniha, s. 37. 
15

 Idem. 
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základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání“
16

. V souladu s těmito principy byly 

vytvořeny jak dokumenty na státní, tak školní úrovni, kam patří školní vzdělávací programy. 

Zatímco Národní program vzdělávání vymezil vzdělávání jako celek, rámcové vzdělávací 

programy se zaměřují na jednotlivé etapy – předškolní, základní a střední vzdělávání. Vycházejí 

z myšlenky, ţe je nutné ţáky vybavit nejen vědomostmi a faktickými znalostmi, ale téţ 

nejrŧznějšími dovednostmi, postoji a hodnotami, které budou moci vyuţít nejen při vyučování, 

ale především také v mimoškolním ţivotě. Soubor všech těchto znalostí, dovedností, postojŧ a 

hodnot je v rámcových vzdělávacích programech označován jako kompetence, resp. klíčové 

kompetence. Klíčové kompetence představují něco, co ţák vyuţije bez ohledu na to, v jakém 

školním předmětu vyniká, o co přesně se zajímá apod.
17

 Jsou obrazem naší společnosti – 

vycházejí z hodnot, které naše společnost přijímá a uznává. Mají přispívat k jedincovu 

vzdělávání, k spokojenému a úspěšnému ţivotu, jakoţ i k vytváření a udrţování správně 

fungující občanské společnosti.
18

 Osvojení si klíčových kompetencí se pak stává cílem 

samotného vzdělávání. Jedná se o dlouhodobý proces; jednotlivé kompetence nestojí izolovaně – 

společně se prolínají a doplňují. 

V rámci základního i středního vzdělávání hovoříme o sedmi klíčových kompetencích, 

které by si měli jedinci osvojit a zvnitřnit. Jedná se o kompetenci k učení, kompetenci k řešení 

problémŧ, kompetenci komunikativní, kompetenci občanskou, kompetenci pracovní (resp. 

kompetenci k podnikavosti) a v neposlední řadě o kompetence sociální a personální, kterým je 

věnována tato práce
19

. Ještě před tím, neţ se zaměříme na kompetence sociální a personální, 

představíme si ve stručnosti všechny klíčové kompetence, uţ jen z dŧvodu, ţe – jak jiţ bylo 

řečeno – klíčové kompetence neexistují izolovaně; naopak se navzájem prolínají. K osvojení 

jedné kompetence je tedy často potřeba rozvoj jiné či jiných. 

Kompetence k učení jsou chápany jako soubor vlastností, dovednosti, schopností, které si 

člověk v prŧběhu vzdělávání osvojí (na co nejvyšší moţné úrovni). Jedinec, který ovládá 

kompetence k učení, je schopen vybírat si „vhodné způsoby, metody a strategie“ učení
20

. Je 

schopen vlastní proces učení plánovat, organizovat a řídit. Je téţ otevřený myšlence 

celoţivotního vzdělávání.  Pouze pasivně nepřijímá informace, se kterými přijde do kontaktu, 

                                                           
16

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online], s. 5.  
17

 Klíčové kompetence v RVP ZV [online].  
18

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online], s. 10. 
19

 Idem. 
20

 Idem. 
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nýbrţ je schopen je třídit, propojovat a dále vyuţívat v procesu učení a dalších činnostech 

v ţivotě mimo školu. Poznatky, které jedinec získává, je schopen propojovat do širších celkŧ a 

vytváří si tak komplexnější pohled na nejrŧznější jevy.  V neposlední řadě pohlíţí na proces 

učení pozitivně a je schopen o svém procesu učení kriticky uvaţovat a hodnotit ho.
21

 

Kompetence k řešení problémŧ umoţňují jedinci rozpoznat problém, pochopit jej, 

přemýšlet o něm, promýšlet zpŧsob jeho řešení, k čemuţ vyuţívá nejrŧznější poznatky včetně 

svých zkušeností a svého úsudku. Je téţ schopen vyhledávat informace, které by mu k řešení 

problému mohly dopomoci. Je schopen problémy řešit samostatně a stejně tak si ověřovat 

správnost jejich řešení.
22

 

Kompetence komunikativní se vyznačují především schopností správného formulování a 

vyjádření myšlenky. Jedinec je schopen se souvisle a logicky vyjadřovat jak v písemném, tak 

ústním projevu. Na druhé straně je téţ schopen naslouchat druhým a vhodně reagovat. V dnešní 

době nemŧţe být v souvislosti s touto kompetencí opomenuta schopnost uţívat rŧzné informační 

a komunikační prostředky.
23

 

Kompetence občanské jsou takové kompetence, které zajišťují, ţe jedinec je schopen 

respektovat přesvědčení druhých lidí, „váţí si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do 

situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti 

fyzickému i psychickému násilí“
24

. Chápe a respektuje společenské normy a zákony. Respektuje 

a téţ chrání národní tradice a kulturní i historické dědictví naší země. Téţ se zajímá o 

environmentální problémy a snaţí se vytvářet kvalitní ţivotní prostředí, „rozhoduje se v zájmu 

podpory a ochrany zdraví a trvale udrţitelného rozvoje společnosti“
25

. 

Kompetence pracovní – jak jsou nazvány v Rámcovém vzdělávacím programu pro 

základní školy, či kompetence k podnikavosti – jak jsou nazvány v Rámcovém vzdělávacím 

programu pro gymnázia, se vztahují k oblasti světa práce. Vztahují se ke schopnostem vyuţívat 

znalosti a zkušenosti, které jedinec získal v prŧběhu svého dosavadního ţivota v procesu 

vzdělávání. Tyto kompetence se dotýkají i praktické roviny pracovního ţivota, a to např. 

skutečností, ţe je jedinec schopen dodrţovat pravidla dané práce a plnit povinnosti a jiné 

                                                           
21

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online], s. 10. 
22

 Idem, s. 11. 
23

 Idem, s. 11. 
24

 Idem, s. 12. 
25

 Idem, s. 12. 
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závazky, které práce vyţaduje. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia zdŧrazňuje i 

samotnou schopnost chápat podstatu a principy podnikání.
26

 

Rámcové vzdělávací programy pak v neposlední řadě definují i kompetence sociální a 

personální. Tyto kompetence jsou do velké míry propojeny a nelze je zcela izolovat. Pokud by 

však měly být vyzdvihnuty ty aspekty, které souvisí především se sociální kompetencí, musela 

by být jistě zmíněna schopnost jedince spolupracovat s ostatními. Jedinec by měl být schopen 

s ostatními nejen spolupracovat, ale téţ se podílet na utváření pozitivní atmosféry v dané 

skupině. Měl by umět jednat s druhými lidmi a upevňovat dobré mezilidské vztahy. Mezi 

aspekty personální kompetence je třeba zmínit schopnost jedince vytvářet si pozitivní představu 

o sobě samém, rozvíjet svou sebedŧvěru a další stránky své osobnosti. Jedinec by měl být 

schopen ovládat své jednání a chování.
27

 

Jak jiţ bylo řečeno, pojem kompetence není nový, a to ani v kontextu vzdělávání. 

Pŧvodně však tento pojem nebyl chápan jako něco, co by mělo být samotným cílem vzdělávání – 

jako něco, k čemu by mělo vzdělávání otevřeně směřovat. Současné rámcové vzdělávací 

programy však klíčové kompetence chápou jako jeden z výsledkŧ vzdělávání a zavazují školy 

k tomu, aby systematicky promýšlely, jak kompetence u ţákŧ rozvíjet. Je však dŧleţité si 

uvědomit, ţe klíčové kompetence nelze učit izolovaně od tradičních vyučovacích předmětŧ. 

Naopak klíčové kompetence představují takový soubor znalostí, dovedností, postojŧ aj., který je 

uplatňován v nejrŧznějších vyučovacích předmětech a při nejrŧznějších situacích a činnostech. 

To, ţe by výuka měla směřovat k rozvoji klíčových kompetencí, tedy neznamená, ţe by se 

vzdělávání mělo radikálně odchýlit od tradičního pojetí výuky, nýbrţ to, ţe by se učitelé měli 

zamýšlet nad tím, jak v rámci své výuky (a to i mimo vyučovací hodinu) klíčové kompetence 

rozvíjet.  

1.3 Pojetí českých a francouzských klíčových kompetencí 

Vzhledem k tomu, ţe v praktické části této práce budeme pracovat s francouzskými 

učebnicemi a budeme se zaměřovat na to, jestli a jak rozvíjí personální a sociální klíčové 

kompetence, bylo by na místě ve stručnosti porovnat pojetí klíčových kompetencí v českých a ve 

francouzských kurikulárních dokumentech. Jak jiţ bylo řečeno, české rámcové vzdělávací 

programy rozlišují celkem sedm klíčových kompetencí, a to jak pro základní tak středoškolské 

                                                           
26

 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. [online]. S. 11. 
27

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online], s. 12. 



17 
 

vzdělávání. Klíčové kompetence jsou pak stanoveny a definovány zvlášť jak v Rámcovém 

vzdělávacím programu pro základní školy, tak v rámcových vzdělávacích programech pro školy 

střední. Dokumenty, které vymezují charakter vzdělávání ve Francii, jsou nazývány Les 

programmes d´enseignement (volně bychom mohli přeloţit jako Vzdělávací programy) a jsou 

děleny dle tzv. cyklŧ. V rámci základního vzdělávání rozlišujeme „Program 2. cyklu“ (Le 

programme du cycle 2), který odpovídá prvním třem letem základní školy, „Program 3. cyklu“ 

(Le programme du cycle 3), který odpovídá dalším třem letem základního vzdělávání a nakonec 

„Program 4. cyklu“ (Le programme du cycle 4), který odpovídá posledním ročníkŧm základního 

vzdělávání. Středoškolskému vzdělávání pak odpovídají tzv. Programmes du lycée. 

Jak uvádí Ministerstvo národního vzdělávání (Ministère de l'Éducation nationale)
28

, 

programy vzdělávání jsou koncipovány tak, aby zaručovaly osvojování jak znalostí, tak 

kompetencí a kulturních poznatkŧ. Stejně jako české vzdělávací programy vyzdvihují tzv. 

compétences clés ou fondamentales, které by mohly být přeloţeny jako „klíčové kompetence“. 

Vzdělávací programy uvádí celkem pět oblastí klíčových kompetencí, a to: jazyky jako nástroj 

myšlení a komunikace; metody a nástroje učení se; jak formovat svou osobnost a stát se 

občanem; příroda a technologie jako systém; znázorňování světa a lidské činnosti
29

. Tyto 

kompetence a jejich osvojování se pak prolínají jednotlivými vyučovacími předměty tak, jak je 

tomu i v českém vzdělávání. 

Ač se znění klíčových kompetencí jako takových mírně liší, spatřujeme zde podobnosti 

s těmi českými. Vyzdvihnout mŧţeme například kompetenci „formování osobnosti a občana“, 

která by částečně odpovídala kompetenci personální a sociální, ačkoliv zde jsou aspekty spojené 

s rozvojem osobnosti dány do přímé souvislosti s formováním občana – na rozdíl od českých 

klíčových kompetencí, kde je personální kompetence spojena s kompetencí sociální, nikoliv však 

s kompetencí občanskou, která je charakterizována samostatně. Samotné znění jednotlivých 

klíčových kompetencí však při jejich osvojování není tak směrodatné, jelikoţ v praxi se všechny 

klíčové kompetence navzájem prolínají a ovlivňují a svým zpŧsobem tedy není nutné bazírovat 

na jejich znění, které bylo vytvořeno pouze za cílem lépe jednotlivým kompetencím porozumět. 

  

                                                           
28

 Les programmes du collège [online]. 
29

 Jedná se o překlad autorky práce; v originále zní oblasti klíčových kompetencí: les langages pour penser et 

communiquer ; les méthodes et outils pour apprendre; la formation de la personne et du citoyen; les systèmes 

naturels et les systèmes techniques; les représentations du monde et l'activité humaine. 
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2 Sociální klíčová kompetence 

V následujících dvou kapitolách se budeme věnovat samotným pojmŧm sociální a 

personální klíčové kompetence. Ač jsou tyto dvě kompetence spojeny v rámcových vzdělávacích 

programech v jedno téma, budeme se kaţdé kompetenci věnovat zvlášť, a to z dŧvodu 

detailnějšího pohledu na znaky a aspekty kaţdé z nich. V reálném ţivotě spolu však tyto dvě 

kompetence neodmyslitelně souvisí a vzájemně se ovlivňují. Ještě neţ se zaměříme na sociální 

klíčové kompetence, představíme si stručně historický vývoj sociálních a personálních klíčových 

kompetencí. 

 2.1 Historický exkurz do vzniku a rozvoje sociální a personální klíčové kompetence 

V minulé kapitole jsme uvedli, ţe klíčové kompetence byly v mezinárodních (evropských) i 

českých dokumentech představeny jiţ na přelomu 20. a 21. století. V této části práce se 

zaměříme přímo na sociální a personální klíčové kompetence a uvedeme jedny z prvních 

koncepcí klíčových kompetencí, které ovlivnily jejich moderní pojetí a současné znění. 

Pojem klíčové kompetence je spojován s německými autory, kterými jsou Horst Belz a Marco 

Siegrist, ačkoliv tématika klíčových kompetencí se objevovala jiţ dříve (srovnejme například 

klíčové kvalifikace D. Mertense
30

). Klíčové kompetence byly nejprve chápany spíše jako 

kompetence nezbytné pro vykonávání konkrétního povolání. Později, především v anglosaské 

pedagogice
31

, se však tento pojem začal uţívat ve významu souboru „znalostí, dovedností, 

zkušeností, metod a postupů“ nebo téţ postojŧ, které jedinec vyuţívá při nejrŧznějších ţivotních 

situacích (tedy nejen při vykonávání určité profese)
32

.  

Belz a Siegrist stanovili strukturu klíčových kompetencí stávající z kompetencí sociálních, 

kompetencí ve vztahu k vlastní osobě a kompetencí v oblasti metod.
33

 Jak vidíme, dvě z těchto 

oblastí (kompetence sociální a kompetence ve vztahu k vlastní osobě) korespondují se zněním 

českých klíčových kompetencí (sociální a personální) tak, jak jsou stanoveny v rámcových 

vzdělávacích programech. 

Je však dŧleţité si uvědomit, ţe jejich klasifikace oblastí klíčových kompetencí nevynechává 

jiné kompetence, jako například kompetenci komunikativní či kompetenci k řešení problémŧ – 

                                                           
30

 VETEŠKA, Jaroslav; TURECKIOVÁ Michaela. Kompetence ve vzdělávání, s. 43. 
31

 K vývoji konceptu klíčových kompetencí [online]. 
32

 VETEŠKA, Jaroslav; TURECKIOVÁ Michaela. Kompetence ve vzdělávání, s. 25. 
33

 BELZ, Horst, SIEGRIST Marco. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení, s. 167. 
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pouze stanovuje oblasti, ve kterých bychom našli i ostatní kompetence. Například oblast sociální 

kompetence dle nich zahrnuje nejen schopnost práce v týmu, kooperativnost s ostatními, ale i 

komunikativnost (resp. komunikační dovednosti) či „schopnost čelit konfliktním a stresovým 

situacím“
34

. České pojetí klíčových kompetencí pak pŧsobí jako by oblast sociální kompetence 

byla rozdělena na specifičtější kompetence (jako sociální, komunikativní, k řešení problémŧ aj.). 

Znovu je však dŧleţité vyzdvihnout, ţe jednotlivé klíčové kompetence neexistují izolovaně a 

dělení jednotlivých kompetencí je spíše znakem větší přehlednosti neţ „správnosti“. 

Do oblasti kompetence ve vztahu k vlastní osobě, která je příbuzná české kompetenci 

personální, Belz a Siegrist zahrnují především otázku zacházení se sebou samým, sebereflexi, 

rozvíjení vlastních hodnot a své osobnosti jako takové.
35

 

I jiní autoři, jako například Ital a Knöferl, taktéţ stanovovali tři oblasti klíčových 

kompetencí. V jejich případě se jednalo o odborné kompetence, osobnostní kompetence a 

sociální kompetence
36

. Spatřujeme tedy, ţe na aspekty sociální a osobnostní byl jiţ od počátku 

kladen velký dŧraz a není tedy překvapením, ţe tyto oblasti tvoří i v současné době jednu 

z oblastí klíčových kompetencí, které jsou stanoveny národními kurikulárními dokumenty. 

V roce 1997 stanovila Rada Evropy pět souborŧ klíčových kompetencí; kompetence sociální 

a personální by byly spojeny především s oblastmi Politické a sociální kompetence či 

Kompetence vztahující se k ţivotu v multikulturní společnosti
37

. V rámci oblasti politické a 

sociální kompetence se Rada Evropy soustředila především na „schopnost přijmout 

odpovědnost, podílet se na skupinových rozhodnutích, řešit konflikty nenásilným způsobem a 

podílet se na fungování a rozvíjení demokratických institucí“
38

. Ve stejném roce vymezil tzv. 

Standard středoškolského odborného vzdělávání celkem pět klíčových kompetencí, a to: 

komunikativní dovednosti, personální a interpersonální dovednosti, dovednosti řešit problémy a 

problémové situace, numerické aplikace a dovednosti vyuţívat informační technologie a 

pracovat s informacemi
39

. Do roku 2006 pak rámcové vzdělávací programy uváděly celkem 

sedm klíčových kompetencí, a to kompetence komunikativní, kompetence řešit samostatně běţné 

pracovní i mimopracovní problémy, kompetence vyuţívat prostředky informačních a 
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 VETEŠKA, Jaroslav; TURECKIOVÁ Michaela. Kompetence ve vzdělávání, s. 49. 
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komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi, kompetence aplikovat základní 

matematické postupy při řešení praktických úkolŧ, kompetence k pracovnímu uplatnění, 

kompetence personální a nakonec kompetence sociální. Poslední dvě kompetence jsou 

v současném pojetí rámcových vzdělávacích programŧ spojeny do jedné oblasti, které se budeme 

nyní věnovat detailněji. 

2.2 Pojem sociální kompetence 

Pojmem sociální kompetence rozumíme „všechny sociální, emocionální a kognitivní 

schopnosti a téţ chování, které se uplatňuje při sociální adaptaci“
40

.  Sociální kompetence je 

tedy spojena s úspěšným zapojením člověka do společnosti a do mezilidských vztahŧ. Aby toho 

člověk dosáhl, musí rozumět nejrŧznějším pravidlŧm chování, která jsou uznávána v dané 

společnosti.  

Jak jiţ bylo nastíněno, rámcové vzdělávací programy charakterizují sociální kompetenci jako 

schopnost jedince spolupracovat s ostatními v rámci skupiny, jejíţ společnou práci by měl 

pozitivně ovlivňovat
41

, stejně tak jako by měl aktivně spolupracovat „při stanovování a 

dosahování společných cílů“
42

. Sociální kompetence však nesouvisí s pouhou schopností 

s ostatními spolupracovat, ale je spjata s ohleduplností vŧči ostatním a celkovým budováním 

dobrých mezilidských vztahŧ.
43

 

Jelikoţ je sociální kompetence spjata se vztahy s ostatními, musí být zákonitě ovlivňována i 

komunikací s ostatními. V souvislosti se sociální kompetencí hovoříme především o tzv. sociální 

komunikaci, které se budeme věnovat podrobněji v další části této kapitoly. Sociální kompetence 

zahrnuje schopnost jedince přispívat do debaty s ostatními, ale téţ schopnost vyslechnout si 

ostatní a porozumět jim, respektovat jejich názory, poučovat se z toho, co druzí říkají, ale téţ 

dělají, případně si myslí.
44

 

 V další části této kapitoly se podrobněji zaměříme na některé z aspektŧ, které společně 

vytváří to, co souborně nazýváme sociální klíčovou kompetencí. Zaměříme se na pojem sociální 

dovednosti a uvedeme příklady sociálních dovedností, jejichţ osvojení je klíčové pro osvojení 
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 ŠIRŦČEK, Jan a ŠIRŦČKOVÁ Michaela. Vývoj a zkoumání vrstevnických vztahŧ.  In: MACEK, Petr a 
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sociální kompetence jako takové. Dále pak se budeme věnovat sociální inteligenci, která nám 

pomŧţe zaměřit se na samotný rozvoj sociální klíčové kompetence, a v neposlední řadě se 

zaměříme na jiţ zmíněnou sociální komunikaci, která je dŧleţitým prostředkem i výsledkem 

osvojování sociální kompetence.  

2.3 Sociální dovednosti 

Sociální dovednosti je moţné definovat jako schopnosti naučeného, společensky 

akceptovatelného chování, které jedinci umoţňuje úspěšně interagovat s ostatními členy 

společnosti
45

. Sociální dovednosti lze chápat jako dovednosti týkající se společnosti a úspěšného 

začleňování jedince do společnosti. Je to zpŧsobilost jedince „jednat v různě sloţitých a 

náročných sociálních situacích“, a to samozřejmě adekvátně k sobě i ke svému okolí
46

.  

Stejně tak jako sociální kompetence obecně, tak jednotlivé sociální dovednosti se váţí nejen 

ke společnosti a mezilidským vztahŧm jako celku, ale téţ k jedinci samotnému (opět se tedy 

dostáváme k dŧvodu, proč bývají sociální kompetence spojovány s těmi personálními). 

V sociálních dovednostech se totiţ odráţí vztah jedince k sobě samému (aspekty jako 

sebepoznávání, sebereflexe a jiné)
47

. Ať jiţ rŧzní autoři definují sociální dovednosti jakkoliv, 

vţdy se shodují na tom, ţe sociální dovednosti jsou takové dovednosti, které se jedinec mŧţe 

naučit (tedy nejsou vrozené) – jsou chápány jako „získané předpoklady pro adekvátní sociální 

interakce a komunikaci“
48

. 

Nešpor a Scheansová
49

 uvádí několik základních sociálních dovedností. Jednou 

z klíčových sociálních dovedností, které uvádí je „schopnost vytvářet vztahy a budovat si 

přiměřenou síť sociálních vztahů“
50

. Dále pak vyzdvihují dovednosti komunikační, jako 

například „schopnost být přiměřeně otevřený, hovořit o svých pocitech, vyjednávat, nacházet 

kompromis, vyslechnout druhého, atd.“
51

. Hovoří téţ o sociálních dovednostech, které jsou 
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spojeny s asertivitou
52

, tedy se schopností zdravě se prosadit. S asertivními schopnostmi mŧţeme 

spojit téţ schopnost čelit sociálnímu tlaku, schopnost umět odmítat, vznést poţadavky či 

výhrady, přijmout kritiku nebo naopak pochvalu
53

. Další podstatnou sociální schopností je pak 

např. schopnost empatie. 

Nešpor a Scheansová uvádějí i sociální dovednosti, které na první pohled nemusí se 

sociální kompetencí souviset tak přímo jako ty, které jsme uvedli dosud. Přesto jsou při 

začleňování jedince do společnosti velmi dŧleţité, mnohdy i klíčové. Jedná se například o 

mediální gramotnost (a s ní související „schopnost čelit reklamě a dalším negativním vlivům 

okolí“
54

), pracovní a studijní dovednosti či v neposlední řadě dovednosti rodičovské
55

 

(- nezapomínejme, ţe rodina jako taková hraje klíčovou roli v procesu socializace). 

Greshem a kol. jmenovali některé ze sociálních dovedností, které jsou klíčové ve školním 

prostředí, a to například naslouchání druhým, dodrţování pravidel chování ve třídě, schopnost 

poţádat ostatní o pomoc či na druhé straně schopnost někomu pomoci; schopnost kooperace 

s ostatními, schopnost sebeovládání v konfliktních situacích a jiné
56

. Na první pohled však 

vidíme, ţe valná většina z těchto sociálních dovedností dalece přesahuje školní prostředí a jejich 

osvojení je klíčové i v ţivotě mimo školu či třídu. Sociální dovednosti hrají klíčovou roli 

v navazování kvalitních sociálních vztahŧ a potaţmo v úspěšném začleňování člověka do 

společnosti. 

2.4 Sociální komunikace 

 Jedním z dŧleţitých aspektŧ sociální kompetence je sociální komunikace, která mŧţe být 

vnímána jako jedna ze sloţek tvořící sociální kompetenci a zároveň jako prostředek, který 

napomáhá osvojování sociální kompetence. 

Nejprve si představíme pojem komunikace. Komunikace představuje základní sloţku 

interakce mezi lidmi. Jak uvádí Kutínová
57

, komunikací rozumíme „podávání informací při 
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interakci, oznamování určitých významů při přímém i nepřímém sociálním styku“. Sociální 

psychologie chápe komunikaci především jako „proces vzájemného sdělování“
58

 a následně 

zdŧrazňuje, ţe sociální komunikace nepředstavuje pouze přenos informací, nýbrţ i proces, při 

kterém se na jedince přenášejí normy a hodnoty.  

Sociální komunikace je tedy chápana jako „proces, v jehoţ rámci se sdělují či vyměňují 

informace, a který je zároveň brán jako typ sociální interakce“
59

. Rozlišujeme tři typy sociální 

komunikace – komunikaci intrapersonální, interpersonální a veřejnou komunikaci
60

. 

Intrapersonální komunikace je spojena spíše s personální kompetencí (ačkoliv její vliv na 

sociální kompetenci je značný). Jedná se o komunikaci, kterou vede jedinec sám se sebou. 

Mohla by být charakterizována jako „komunikace jedince se sebou samotným jako druhým 

subjektem“
61

. Intrapersonální komunikace bývá vnitřního rázu – tedy přístupná introspektivně, 

avšak mŧţe být i vnější (slyšitelná či viditelná pro druhé)
62

. Zpravidla se do této komunikace 

zahrnuje i „mluvení sama se sebou“, kdy jedinec operuje s myšlenkami a událostmi, které 

proţívá
63

. 

 Interpersonální komunikace je komunikace, „při které je komunikující jedinec nějakým 

způsobem přímo spojen s dalším účastníkem (nebo účastníky) komunikačního aktu“
64

. Nemusí se 

jednat pouze o komunikaci mezi dvěma jedinci, mŧţe se jednat i o skupinovou komunikaci a to 

v případě, ţe je mezi jedinci přímý a individualizovaný vztah
65

.  

 Veřejná komunikace je taková komunikace, „při které je sdělení předáváno tzv. 

veřejnosti, tj. čtenářům, posluchačům a divákům v nejširším slova smyslu“
66

 – mŧţe se jednat o 

sdělování informací několika shromáţděným, jakoţ milionŧm divákŧ, čtenářŧ apod. Účastníci 

komunikace se vzájemně neznají a jejich vztah není individualizovaný. 

Budeme-li hovořit o sociální komunikaci obecně – bez ohledu na to, zda se jedná o 

komunikaci inter- či intrapersonální (příp. veřejnou), bude sociální komunikace chápána jako 

odevzdávání a přijímání významŧ v sociálním chování a v sociálních vztazích lidí. Sociální 
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komunikace je spojována s interakcí a aspekty jako poznávání druhých lidí, výměna rolí, 

sebeuvědomování a jiné. Necílí tedy pouze na komunikační stránku sociálního styku, nýbrţ téţ 

na stránku interakční a percepční (která je spojena s procesem vzájemného vnímání jedincŧ)
67

. 

Existuje mnoho faktorŧ, které mohou sociální komunikaci a případně její úspěšnost 

ovlivňovat. Se sociální kompetencí jsou spojeny především faktory vnitřní, které vycházejí 

z osobnostních vlastností jedince. V první řadě se jedná např. o sociální percepci. Jedinci jsou 

ovlivňováni svými dosavadními zkušenostmi, které nabyli v prŧběhu svého ţivota. Sociální 

percepce se tedy zpravidla liší v závislosti na věku daného jedince, na kultuře ve které ţije, na 

jeho vzdělání, zaměstnání, případně příslušnosti k nějaké sociální skupině. S tímto mŧţe souviset 

i předjímání závěru komunikace – jak uvádí Kutínová
68

, „často vidíme a slyšíme to, co 

očekáváme, ţe uvidíme a uslyšíme a ne to, co se skutečně stane nebo je řečeno“. 

Dalším aspektem ovlivňujícím sociální komunikaci jsou stereotypy - stabilní prvky ve 

vědomí, psychické a sociální mechanismy, „regulující vnímání a hodnocení určitých skupin 

jevů, ovlivňující názory, mínění, postoje i chování“
69

. 

Podstatným znakem, který ovlivňuje sociální komunikaci, mŧţe být úroveň socializace 

jedincŧ. Problém nastává především, kdyţ se úroveň socializace jedincŧ liší. Celkově mŧţeme 

říci, ţe rozdíly mezi jedinci, ať jiţ hovoříme o odlišných zájmech či odlišných osobnostních 

rysech, mohou komunikaci ztěţovat
70

. 

2.4.1 Sociální komunikace v rámci sociálních skupin 

Hovoříme-li o sociální kompetenci a o jednom z jejích aspektŧ, kterým je úspěšné 

zvládání sociální komunikace, musíme si uvědomit, ţe nehovoříme o osamoceném jedinci. 

Komunikaci ovlivňuje mnoho faktorŧ a ve spojitosti s ostatními, potaţmo ve spojitosti se 

skupinami, se kterými je jedinec v interakci, je to především zpětná vazba, intuice jedincŧ, jakoţ 

i jejich empatie
71

. 

Jednou z nejdŧleţitějších sociálních skupin, které hrají významnou roli v procesu sociální 

komunikace, je – kromě rodiny – i školní třída. Je dŧleţité zmínit, ţe sociální komunikace má 
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několik funkcí; z hlediska sociální kompetence je dŧleţitá především socializační funkce.
72

. 

Kromě rodiny je právě školní třída, jakoţto malá sociální skupina, jedním z nejdŧleţitějších 

prostředí, ve kterém dochází k procesu socializace. Školní třída umoţňuje jedinci stát se součástí 

jak formální skupiny (třída jako taková), tak skupin neformálních, které ve školním prostředí 

vznikají. Jedinci se učí komunikovat s ostatními, kooperovat s nimi a osvojují si nejrŧznější 

sociální dovednosti potřebné k ţivotu ve společnosti
73

. Je tedy jasné, ţe školní prostředí má 

velký potenciál k tomu, aby zde byla rozvíjena jedincova sociální kompetence. Sociální 

komunikace je dŧleţitým prostředkem navazování vztahŧ, fungování ve skupině, řešení 

konfliktŧ, vzájemné spolupráce, prosociálního chování, a to nejen ve třídě, ale i mimo ni
74

. 

2.5 Sociální inteligence 

Na rozvoji sociální kompetence se podílí mnoho aspektŧ. Dalším z nich je tzv. sociální 

inteligence. Jiţ na počátku 20. století poukázal na nedokonalost všeobecného faktoru inteligence 

E. L. Thorndike, který navrhl tři skupiny inteligence: inteligenci abstraktní, inteligenci 

mechanickou a v neposlední řadě inteligenci sociální, kterou chápal jako „schopnost porozumět 

jiným lidem a sociálním interakcím a uplatnit tyto poznatky ve vědění a ovlivňování jiných lidí 

pro vzájemně uspokojivé výsledky“
75

. Dodával, ţe se jedná o „moudré chování 

v interpersonálních vztazích“
76

.  

Sociální inteligenci se po vzoru Thorndika věnovalo mnoho autorŧ, a to s rŧznými 

přístupy jejího chápání. Někteří autoři, jako například M. L. Barnes a R. J. Sternberg spatřovali 

v sociální inteligenci především „schopnost porozumět jiným lidem“
77

. Jiní autoři, například M. 

E. Ford a M. S. Tisak, ji viděli spíše jako schopnost „úspěšně působit na jiné lidi“
78

. V současné 

době mnoho autorŧ zastává názor, ţe sociální inteligence obnáší oba aspekty – porozumění 

jiným lidem jakoţ i schopnost je ovlivňovat. 

V praktické rovině se rozvinutá sociální inteligence projevuje např. tím, ţe je jedinec 

schopen si uvědomit, ţe jeho vlastní pocity či myšlenky nemusí být vţdy shodné s myšlenkami a 
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pocity druhých ve stejné situaci. Sociální inteligence je spojena se schopností předvídat chování 

ostatních jedincŧ, se kterými jsme v interakci. Dŧvodem, proč je sociální inteligence spojována 

se schopností řídit ostatní lidi je to, ţe jedinec „s vysokou úrovní sociální inteligence je schopný 

iniciovat u ostatních ţádoucí činnosti“ (na rozdíl od jedince, jehoţ sociální inteligence není tak 

rozvinutá)
79

. 

Autoři C. Kosmitzki a O. P. John vyčlenili několik sloţek sociální inteligence. Jsou jimi 

percepce psychických stavŧ a nálad jiných lidí; obecná schopnost vycházet s jinými lidmi; 

poznání sociálních pravidel; vhled a vnímavost pro komplexní sociální situace; pouţívání 

sociálních technik k manipulaci jinými; převzetí perspektivy jiných a sociální adaptace
80

. 

V souvislosti se sociální inteligencí je dŧleţité zmínit pojem interpersonální inteligence, 

se kterým pracoval autor jedné z nejznámějších teorií inteligence, Howard Gardner. Gardner 

uvedl teorii mnohonásobné inteligence, jeţ stanovila celkem sedm typŧ inteligencí
81

. 

V souvislosti se sociální kompetencí nás zajímá především inteligence interpersonální a částečně 

také inteligence intrapersonální, která je spojena s personální kompetencí, nelze ji však – 

vzhledem k propojení sociální a personální kompetence – zcela oddělovat od inteligence 

interpersonální. Gardner charakterizuje interpersonální inteligenci jako „schopnost všímat si 

jiných jednotlivců a rozlišovat mezi nimi, a to zejména mezi jejich náladami, temperamenty, 

motivacemi a záměry
82

“. V podstatě se jedná o Gardnerovo pojetí sociální inteligence. 

2.6 Prosociální chování 

Sociální kompetence je samozřejmě ve velké míře spjata se sociálním chováním -  s tím, jak 

se člověk chová ve společnosti, v interakci s ostatními. Sociální chování zahrnuje dvě významné 

kategorie – chování prosociální a antisociální. V rámci osvojování a rozvíjení sociální 

kompetence nás samozřejmě zajímá především chování prosociální, jakoţto chování, které je 

„společensky pozitivně přijímáno“
83

 a to z toho dŧvodu, ţe se jedná o chování, jeţ je v souladu 

s hodnotami a normami společnosti, které je jedinec součástí. Z logického hlediska antisociální 

chování je pak takové chování, které je společensky odmítáno. 
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Někteří autoři ztotoţňují prosociální chování s tzv. altruismem, jiní naopak tyto dva 

pojmy oddělují. Prosociální chování je zpravidla charakterizováno jako „akt chování vykonaný 

ve prospěch druhého člověka nebo skupiny osob“
84

 – tedy takové chování jedince, které je 

prospěšné či přímo pomáhá druhým. Jak jiţ bylo řečeno, někteří autoři tuto definici připisují i 

altruismu a tyto dva pojmy tedy ztotoţňují. Jiní autoři však mezi nimi vidí mírné nuance, 

kterými se liší – jako např. to, ţe altruismus je bezpodmínečně nezištnou formou chování
85

. Tito 

autoři pak zdŧrazňují, ţe prosociální chování nemusí být zcela nezištné (ač se stále jedná o 

chování prospěšné pro druhé). Někteří autoři dokonce dodávají, ţe altruismus musí být spojen – 

na rozdíl od prosociálního chování -  se sebeobětováním
86

. 

Prosociální chování mŧţe mít rŧzné podoby, od takového chování, které je běţné pro 

„sociálně kompetentního“ člověka, jako např. podpora, nabídka ke spolupráci či nabídka 

pomoci, sympatie a porozumění (např. pro tíţivou situaci, ve které se ten druhý nachází); aţ po 

specifičtější prosociální chování jako např. darování finančních či jiných prostředkŧ těm, kteří je 

potřebují
87

. 

„Sociálně kompetentní“ jedinec je tedy takový jedinec, který jedná prosociálně, avšak 

zároveň neutlumuje individualitu své osobnosti, své zájmy a potřeby. Páleník
88

 konstatoval, ţe 

jedním ze znakŧ sociální kompetence je vyváţený vztah mezi prosociálními a 

individualistickými tendencemi jedince. 

 

 Sociální klíčová kompetence tvoří komplexní soubor nejrŧznějších sociálních aspektŧ, 

které tuto kompetenci vytváří, ovlivňují, rozvíjí. Ty hlavní z nich, jako sociální dovednosti, 

sociální komunikaci, sociální inteligenci či sociální chování jako takové, jsme si představili 

v této kapitole. Další část práce se bude věnovat rozvoji této kompetence. Ještě před tím si však 

představíme kompetenci personální, která je v mnoha ohledech propletena s kompetencí sociální 

a se kterou tvoří v rámcových vzdělávacích programech jednu oblast klíčových kompetencí. 

  

                                                           
84

 Idem, s. 285. 
85

 MAŘÍKOVÁ, Hana; PETRUSEK, Miloslav; VODÁKOVÁ, Alena a kol. Velký sociologický slovník, s. 51. 
86

 VÝROST, Josef; SLAMĚNÍK, Ivan. Sociální psychologie, s. 286. 
87

 Idem, s. 286. 
88

 PÁLENÍK, Ľubomír. Prosociálná a individualistická orientácia v koncepte sociálne kompetentnej osobnosti. 

Psychológia a patopsychológia dieťaťa, s. 109-120. 



28 
 

3 Personální klíčová kompetence 

Jak jiţ bylo zmíněno několikrát, sociální a personální klíčové kompetence od sebe nelze 

zcela oddělovat - proto jsou i v rámcových vzdělávacích programech popisovány a 

charakterizovány společně. V předchozí kapitole jsme se však snaţili vybrat ty aspekty, které 

souvisí především se sociální kompetencí, a proto se nyní zaměříme na aspekty související 

s kompetencí personální. I přesto, ţe v této práci v rámci lepší přehlednosti kompetence do jisté 

míry oddělujeme, je nutné zdŧraznit, ţe se obě kompetence navzájem ovlivňují. Ačkoliv 

například sociální interakce je spojována především s kompetencí sociální, je pravdou, ţe nemá-

li člověk dostatečně rozvinutou kompetenci personální, výrazně to mŧţe interakci s ostatními 

ztěţovat a ovlivňovat tedy rozvoj kompetence sociální. Přesto existují aspekty, které jsou 

charakteristické právě pro kompetenci personální a kterým se budeme věnovat nyní. 

3.1 Pojem personální kompetence 

Personální kompetence je spojena především s jedincovou osobností jako takovou – 

s jejím poznáváním a rozvíjením. Jedinec, který má rozvinutou personální kompetenci, si vytváří 

„pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj“
89

. 

Jedinec je pak schopen ovládat a řídit své chování tak, „aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a 

sebeúcty“
90

. Ač se pohybujeme především na duševní úrovni, součástí personální kompetence je 

schopnost posuzovat nejen své duševní, ale i fyzické moţnosti. 

Na základě sebepoznání a sebereflexe si jedinec stanovuje své cíle, jakoţ i priority, a to 

„s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i ţivotní podmínky“
91

. Zamýšlí se téţ 

nad dŧsledky vlastního jednání a chování, které na základě toho reguluje. Personální kompetence 

umoţňuje jedinci přizpŧsobovat se nejrŧznějším ţivotním podmínkám, ve kterých se nachází
92

. 

Personální i sociální kompetence jsou ve školním prostředí rozvíjeny především 

prostřednictvím prŧřezového tématu Osobnostní a sociální výchova, která „reflektuje osobnost 

ţáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti“
93

. Osobnostní a sociální výchova se soustřeďuje na 

několik aspektŧ a oblastí, které jsou klíčové pro personální kompetenci. Jedná se o rozvoj 

                                                           
89

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online], s. 12.  
90

 Idem, s. 12. 
91

 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. [online], s. 10. 
92

 Idem, s. 10. 
93

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online], s. 126. 



29 
 

osobnosti jedince, a to jak v oblasti vědomostí, dovedností a schopností, tak v oblasti postojŧ a 

hodnot
94

. V oblasti vědomostí, dovedností a schopností se jedná například o porozumění sobě 

samému i druhým, zvládání vlastního chování, rozvíjení dovedností dobré komunikace či o 

dovednosti týkající se duševní hygieny
95

. V oblasti postojŧ a hodnot mŧţeme hovořit například o 

utváření pozitivního postoje jak k sobě samému, tak k druhým, o „uvědomování si hodnoty 

spolupráce a pomoci“, jakoţ i „uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů“
96

.  

Personální kompetence je tedy kompetence vedoucí k „rozvoji osobnostních, 

individuálních předpokladů kaţdého jedince pro ţivot se sebou samým i s druhými lidmi v 

aktuálním společenském kontextu“
97

. Jak jiţ bylo řečeno, personální kompetence je spojena 

s několika oblastmi, kterým se nyní budeme věnovat detailněji. Jedná se především o oblasti 

sebepoznávání, sebepojetí, sebehodnocení, sebeorganizace či seberegulace. 

3.2 Sebepoznání 

Sebepoznání je, jak název napovídá, poznávání sebe samého - naší psychiky, 

temperamentu, postojŧ, hodnot aj. Jedná se o „přijímání nových informací o sobě a jejich 

vědomé začleňování do sebepojetí“
98

. Poznávání vlastní osobnosti je cíleno především na 

poznávání a chápání vlastního chování, myšlení a proţívání, a tedy rozumění vlastní psychice. 

Sebepoznávání však nemusí být nutně spojováno pouze s duševní stránkou jedince – jedinec by 

se měl soustředit téţ na svŧj tělesný, jakoţ i sociální vývoj
99

. 

Hlavním zdrojem sebepoznání jsou informace, které o sobě získáváme sami na základě 

sebereflexe. Jako zdroj informací však neslouţí pouze naše vlastní já, ale i druzí lidé a 

informace, které nám o nás předávají. Jedná se o poznatky, které se o sobě dozvídáme 

prostřednictvím druhých, a to jak záměrně, tak nezáměrně
100

. 

Větší pozornost zpravidla věnujeme těm informacím, které se neshodují s naším 

přesvědčením o nás, neţ těm, které se s ním shodují. Dojde-li k rozporu mezi tím, jak vidíme 

sami sebe a jak nás vidí druzí, jsme většinou nuceni přehodnocovat své postoje či chování.
101
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Abychom však co nejlépe poznávali, jací skutečně jsme (a případně následně pracovali 

s pozitivními i negativními informacemi o nás), je dŧleţité umět pracovat jak s chválou směrem 

k naší osobě, tak s její kritikou (například je dŧleţité automaticky nezavrhovat negativní věci o 

nás, ale zamýšlet se nad jejich pravdivostí a moţnostech na nich pracovat). 

V procesu sebepoznávání by se měl jedinec snaţit odpovídat na otázky, jako jaký chci být 

a proč, zdali jsem schopen vnímat se pozitivně a v případě, ţe tomu tak není, odhalit dŧvody; co 

dělám pro svŧj osobní rozvoj (případně co bych dělat mohl); jak se chovám v rŧzných situacích a 

případně proč; jaký mám vztah nejen k sobě, ale i k ostatním lidem; jaký je mŧj celkový ţivotní 

styl, případně jaké jsou mé sociální role
102

. Sebepoznání jedinci umoţňuje lépe pochopit sám 

sebe, být se sebou spokojený a rozvíjet ţádoucím směrem svou osobnost. 

Dŧvodem, proč jsou sociální a personální kompetence spojovány, je jejich vzájemná 

závislost. V předchozí kapitole, která se věnovala kompetenci sociální, byly zmíněny rŧzné 

sociální aspekty, které ovlivňují úspěšnost interakce s ostatními. Je však pravdou, ţe interakce 

s ostatními není ovlivňována pouze sociálními faktory jako takovými, nýbrţ je do značné míry 

ovlivňována tím, jak jedinec vnímá sám sebe, své vlastní já. Jinými slovy to, jaký má člověk 

vztah sám k sobě se projevuje na jeho vztahu k ostatním lidem, na sociálních interakcích, jichţ je 

součástí apod. Stejně tak však sociální aspekty pŧsobí na jedincovo pojetí svého vlastního já. 

Sebepoznání v sobě skýtá mnoho oblastí, jako např. vztah k vlastnímu tělu, ke svým 

vlastnostem; oblast proţívání, učebních stylŧ, mezilidských vztahŧ, hodnot a postojŧ, chování, 

oblast činností a dovedností, oblast řešení problémŧ aj.
103

. Je tedy jasné, ţe sebepoznání je 

nesmírně komplexní a ani pro jedince samotného není jednoduché se ve všech jeho aspektech 

orientovat. O to podstatnější však rozvoj personální kompetence je. Na základě sebepoznání si 

pak člověk vytváří tzv. sebepojetí, kterému se budeme věnovat nyní. 

3.3 Sebepojetí 

Pod pojmem sebepojetí rozumíme především poznatky a přesvědčení o sobě samém. 

Jedná se o „obsah vědomí vztahovaný k vlastnímu já“
104

. H. Markusová
105

 hovoří o tzv. 

sebeschématech, která určují, které informace jsou pro daného jedince relevantní a podstatné. 

Kaţdý jedinec je individuální a mŧţe povaţovat za relevantní jiné informace neţ někdo jiný. 
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Obsah sebepojetí však zŧstává aspektem, který není snadné objektivně měřit, dokonce ani popsat 

samotným jedincem, jehoţ sebepojetím se zabýváme. Z hlediska obsahu je sebepojetí zpravidla 

charakterizováno jako „hierarchická struktura znalostí a představ o vlastním já“
106

.  

Jedním z podstatných aspektŧ personální kompetence je pozitivní pohled jedince na sebe 

samého. Pozitivním pohledem máme na mysli především to, ţe se jedinec nepodceňuje; je 

dŧleţité si však uvědomit, ţe jedinec by se neměl ani přeceňovat. Pozitivní pohled na sebe 

samotného je tedy v podstatě pohled realistický, kdy jedinec „přisuzuje sám sobě adekvátní 

hodnotu a je se svou vlastní hodnotou v dobrém vyrovnán“
107

. Přisuzuje-li si jedinec adekvátní 

hodnotu, projevuje se to zpravidla nejen v pohledu na sebe samého, ale téţ v jeho mezilidských 

vztazích (opět musíme vyzdvihnout propojení personální a sociální kompetence). 

I učitel cizího jazyka mŧţe v této oblasti ţáky pozitivně ovlivňovat a vést. Prostřednictvím 

rŧzných her a aktivit je mŧţe vést k tomu, aby si uvědomili, co vše se skrze sebe samé mohou o 

sobě dozvědět či k tomu, aby si uvědomovali, ţe člověk má tendenci zkreslovat obraz o sobě 

samém. Mŧţe ţáky vést k rozvoji dovedností sebepozorování a sebereflexe. Stejně tak by měl 

ţáky upozorňovat na skutečnost, ţe naše sebepojetí téţ ovlivňují druzí, ať jiţ tím, co o nás či 

nám říkají, jak se k nám chovají, jak nás hodnotí aj. Učitel by měl ţáky vést k tomu, aby byli 

schopni kategoricky neodmítat kritické postoje ostatních vŧči nim – mnohdy mohou být dŧleţité 

pro další rozvoj jejich osobnosti; na druhé straně by je měl podpořit v tom, aby si všechna 

negativní hodnocení, postoje atp. nebrali příliš osobně
108

. Klíčem je rozpoznat situace, kdy nám 

negativní postoje mohou pomoci posunout se v rozvoji naší osobnosti dál a kdy nás takovéto 

postoje pouze zraňují. 

Sebepoznání a sebepojetí jsou spojeny s nejrŧznějšími aspekty týkajícími se naší osobnosti, 

jako je například myšlení, city, temperament, charakter, postoje a hodnoty, chování, otevřenost 

či uzavřenost aj.
109

. V této práci není dostatek prostoru na to, abychom se kaţdému z těchto 

aspektŧ věnovali do detailŧ; je však dŧleţité si uvědomit, ţe osobnost kaţdého jedince je velmi 

komplexní a je nezbytné vést ţáky k tomu, aby sami sebe poznávali a vytvářeli si adekvátní 

obraz sami o sobě.  
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3.4 Sebehodnocení 

 Se sebepojetím úzce souvisí sebehodnocení. Sebehodnocením zpravidla rozumíme 

srovnávání a konfrontaci sebe samého s nějakými standardy – například s ideálním já. Obecně 

lze sebehodnocení chápat téţ jako celkový vztah k sobě
110

. Často jsou v souvislosti se 

sebepojetím a potaţmo sebehodnocením uváděny tři pojmy – skutečné já, ideální já a 

poţadované já. Jedinec srovnává své skutečné já s ideálním já, které vyjadřuje „konkrétní přání, 

naděje a aspirace“
111

, a s poţadovaným já, které se skládá z charakteristik, o kterých se 

domnívá, ţe by je měl mít. Roli pak hraje nejen to, co si o sobě myslíme my samotní, ale také to, 

jak nás hodnotí a vnímají druzí lidé
112

. Zde je však nutné podotknout, ţe v souvislosti s tím, do 

jaké míry nám záleţí na (pozitivním) hodnocení ostatních, mŧţe se naše „veřejné já“ lišit od toho 

„soukromého“. To mŧţe souviset s několika aspekty, například s tím, ţe naše představa o tom, 

jak nás vnímají a hodnotí druzí, je odlišná od toho, jak nás ostatní opravdu hodnotí. 

Je-li mezi skutečným a ideálním já příliš velký rozdíl, proţíváme zpravidla pocity 

zklamání, frustrace, nenaplnění atd. Stejně negativně také vnímáme naši neschopnost naplnit 

přání druhých (o tom, jací bychom měli být). Příliš velký rozpor mezi skutečným a 

poţadovaným já vyvolává úzkostné pocity, jelikoţ nesplňujeme poţadavky, které si na sebe 

klademe. Sebehodnocení je individuální a do velké míry subjektivní; rozpor mezi skutečným a 

ideálním, případně poţadovaným já je dán konkrétními oblastmi, kterých se sebepojetí týká
113

. 

 Existuje několik mechanismŧ, které regulují proces sebehodnocení. Jedním z nich je 

například tzv. benefektance. Benefektance je snaha „vidět se jako efektivní a kompetentní 

osobu“
114

. Tomu pak podřizujeme vnímání nás samotných a atribuci (jak uvádí Macek, „např. 

hodnotí-li druzí pozitivně výsledky naší práce, připisujeme to především vlastním schopnostem. 

Jsme-li hodnoceni negativně, hledáme často důvody mimo sebe (okolnosti, druzí lidé)“
115

. 

 Dalším zajímavým jevem týkajícím se ohroţení sebehodnocení je situace, kdy se 

v případě vlastního neúspěchu lidé často srovnávají s těmi, kteří jsou na tom (podle nich) ještě 

hŧře neţ oni sami. V souvislosti s tím mŧţeme téţ hovořit o opačné situaci, a to kdy jedinec čelí 

tomu, ţe někdo v jeho bliţším okolí je v nějaké oblasti daleko úspěšnější neţ on sám. Zpravidla 
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jedinec volí dvě strategie – buď je na druhého pyšný a tato skutečnost podporuje jeho 

sebevědomí, nebo se naopak cítí zastíněn a neúspěšný. Zpravidla hraje velkou roli to, o jakou 

oblast zájmŧ se jedná. Jedná-li se o něco, co pro jedince není tolik dŧleţité (resp. nikdy 

neaspiroval být v této oblasti tolik úspěšný), zpravidla volí první strategii. Jedná-li se však o 

oblast, která je pro jedince velmi dŧleţitá, bývá těţší se vyrovnat s tím, ţe ve srovnání s okolím 

není tak úspěšný, jak by chtěl být
116

. 

 Z pozice učitele mŧţeme s ţáky pracovat s jiţ zmiňovanými koncepty reálného já, 

ideálního já a poţadovaného já. Je jasné, ţe učitel není psycholog a nemŧţe se tedy, zvláště 

v prŧběhu klasické výuky, věnovat těmto konceptŧm, jakoţ i jiným, které jsou spojeny 

s rozvojem personální kompetence, do detailŧ. Je však zrealizovatelné, aby učitel ţáky vedl 

k poznání existence těchto konceptŧ a následně jim napomáhal rozvíjet se tím směrem, který je 

pro ně ţádoucí. Více se samotnému rozvoji personální kompetence budeme věnovat v kapitole č. 

6. 

3.5 Sebeorganizace a seberegulace 

Na základě sebepoznání a sebepojetí jedinec reguluje své chování i proţívání. Se 

sebeorganizací a seberegulací je téţ spojeno sebeovládání a vŧle, jakoţ i celkové „stanovování 

osobních cílů a kroků k jejich dosaţení“
117

. Oblasti sebeorganizace a seberegulace jsou 

spojovány s organizačními dovednostmi a efektivním řešením problémŧ. J. Výrost
118

 zařazuje 

seberegulaci do konativní sloţky jedincova sebesystému. Konativní (behaviorální) sloţkou 

sebesystému rozumíme „tendenci či připravenost jednat takovým způsobem, který souvisí se 

sebepojetím a sebehodnocením“
119

. 

Na základě sebepoznání a následného sebepojetí a sebehodnocení se snaţíme vědomě 

ovlivňovat to, co si o nás myslí druzí. Hovoříme o tzv. prezentacích sebe samotného. Takové 

sebeprezentace, které cílí na posílení sebejistoty a pocitu vlastní hodnoty, nazýváme 

strategickými prezentacemi. Mŧţeme mezi ně zařadit například strategie zavděčení, která je 

„motivovaná potřebou náklonosti druhých lidí“
120

; strategii příkladnosti, jeţ je „zaloţena na 

přesvědčení, ţe vlastní cena se odvíjí od prezentace morálních kvalit (např. čestnost, 
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spravedlivost, disciplína, zodpovědnost), pro které se dotyčný stane pro druhé vzorem“
121

; 

strategie sebepovýšení, zastrašování či pokorného chování
122

. 

 M. Snyder uvedl pojem sebemonitorování, jakoţto tendenci regulovat „vlastní chování 

ve smyslu předpokládaného očekávání druhých či podle poţadavků situace“
123

, ve které se 

jedinec ocitá. Sebemonitorující jedinci věnují zvýšenou pozornost signálŧm druhých lidí, 

reflektují vlastní reprezentaci, snaţí si uvědomovat, jaký dojem vyvolávají u druhých a 

v neposlední řadě jsou schopni monitorovat vlastní chování vzhledem k situaci, ve které se 

nacházejí
124

. 

Jak jiţ bylo řečeno, k seberegulaci řadíme téţ vŧli, jeţ bývá definována jako „cílevědomé 

úsilí směřující k dosaţení vědomě vytčeného cíle“
125

. Vŧle v podstatě funguje jako jakýsi 

regulační nástroj, který nám umoţňuje řídit naše jednání tak, jak chceme, resp. dle toho, čeho 

chceme dosáhnout, kam směřujeme. Z pozice učitele je dŧleţité rozvíjet u ţákŧ schopnost 

reflektovat své volní procesy tak, aby byli schopni rozhodovat o tom, kam budou směřovat své 

činy (např. aby byli schopni si uvědomit, ţe někdy je třeba udělat něco, do čeho se jim příliš 

nechce proto, aby něčeho dosáhli). Toto úzce souvisí s aspekty jako organizace vlastního času, 

stanovování osobních cílŧ, jakoţ i jednotlivých krokŧ k jejich dosaţení
126

. 

3.6 Psychohygiena 

Součástí personální kompetence je i psychohygiena, která cílí na „dovednosti pro 

pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému“
127

. Personální kompetence nespočívá 

pouze v poznání sebe samotného, ale téţ ve schopnosti pečovat o své duševní zdraví. Oblast 

psychohygieny je velmi obsáhlé téma; vzhledem k rozsahu práce se však zaměříme pouze na 

nejpodstatnější aspekty psychohygieny a na její spojení s personální kompetencí. 

Součástí psychohygieny je osvojování si dovedností „pro předcházení stresům v 

mezilidských vztazích; dobrá organizace času; dovednosti zvládání stresových situací (rozumové 

zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.)“ či hledání pomoci při 
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potíţích
128

. Psychohygiena je spojena především s prevencí zátěţí, problémŧ, stresových situací 

apod., jakoţ i s jednáním v takových situacích. Reakcemi na zátěţ mŧţe být například stres nebo 

dokonce deprivace. V této práci se nebudeme detailně zabývat těmto pojmŧm, ale zaměříme se 

spíše na samotné moţnosti, jak se vyrovnávat se stresovými situacemi. Jak uvádí J. Valenta, 

základem, případně prevencí proti stresovým situacím, je „pozitivní naladění mysli a dobrý vztah 

k sobě samému“
129

. Pod pozitivním naladěním mysli si mŧţeme představit například „vyuţívání 

pozitivního jazyka (…), orientaci pozornosti na pozitivní stránky jevů“, pozitivní představy o nás 

samotných, jakoţ i rozvinuté seberegulativní dovednosti
130

. 

Mezi další aspekty řadící se k prevenci nebo zvládání stresových situací mŧţeme zařadit 

například dobrou organizaci času, konkrétní dovednosti zvládání stresových situací jako 

„rozumové zpracování problému, uvolnění-relaxace, efektivní komunikace“
131

 aj. či hledání 

pomoci při potíţích. 

Psychohygienou tedy chápeme preventivní kaţdodenní péči o tělesné i duševní zdraví 

v oblastech naslouchání vlastnímu tělu i duši, časové organizace, práce s povinnostmi, 

mezilidských vztahŧ, pozitivního myšlení jakoţ i celkového pozitivního postoje k ţivotu, 

sebeúcty a pozitivního sebepojetí
132

.  

3.7 Oblasti personální kompetence a cizojazyčná výuka 

Propojení personální kompetence a cizojazyčné výuky se budeme detailněji věnovat 

v kapitole o rozvoji této kompetence. Jiţ nyní je však dŧleţité zdŧraznit jejich provázanost. Jak 

jiţ bylo řečeno, sociální a personální kompetence, stejně jako ostatní klíčové kompetence, jsou 

nadpředmětové – neváţí se tedy exkluzivně pouze k určitým předmětŧm. Jak však bude patrné 

především z kapitol věnujícím se rozvoji sociální a personální kompetence, cizojazyčné 

předměty, francouzský jazyk nevyjímaje, jsou se sociální a personální kompetencí a jejich 

rozvojem propojeny do velké míry. Jiţ nyní však vyzdvihneme ty aspekty, jeţ spojují personální 

kompetenci a výuku cizích jazykŧ. 

 V první části této kapitoly jsme se věnovali oblastem sebepoznání a sebepojetí. Výuka 

cizích jazykŧ poskytuje mnoho příleţitostí k tomu, aby ţáci mohli prostřednictvím nejrŧznějších 
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jazykových her a aktivit poznávat sebe samotné a vytvářet si adekvátní sebepojetí. Je pak na 

učiteli, aby ţáky vedl k tomu, aby byli s informacemi o sobě schopni dále pracovat a rozvíjet 

svou osobnost ţádoucím směrem. V rámci výuky cizího jazyka mŧţe učitel volit takové aktivity, 

kterou budou zacíleny na oblasti jako je charakter, postoje, hodnoty, temperament, city aj. a 

jejichţ zkoumání bude ţákovi pomáhat vyznat se v sobě samém. 

 Velký prostor nabízí v cizojazyčné výuce také oblast sebehodnocení. V souvislosti 

s personální kompetencí se sebehodnocení v rámci cizích jazykŧ neomezuje samozřejmě na 

pouhé hodnocení jazykových prostředkŧ, toho, jak ţák zvládá gramatiku, jakou má slovní 

zásobu aj. Při pokročilejší jazykové úrovni mŧţe učitel vyuţít cizího jazyka k aktivitám, ve 

kterých se jedinec zamýšlí nad svou vlastní osobností a hodnotí ji – například prostřednictvím 

volných výpovědí týkajících se určitých oblastí jedincovy osobnosti. I v případě niţší jazykové 

úrovně však učitel mŧţe do procesu sebehodnocení zasahovat, a to například v oblasti 

zmíněných konceptŧ ideálního, poţadovaného a reálného já, kdy učitel volí takové aktivity, které 

vedou ţáky k zamyšlení nad tím, jací by chtěli být, čeho by chtěli v ţivotě dosáhnout, v jaké 

oblasti jsou na sebe pyšní, v jaké oblasti by na sobě chtěli zapracovat apod. Díky výše zmíněným 

aktivitám, které cílí na sebepoznání, sebepojetí, jakoţ i sebehodnocení tedy výuka cizích jazykŧ 

představuje prostor, který pomáhá ţákŧm regulovat své chování a jednání. 

 Výuka cizích jazykŧ téţ představuje prostor, ve kterém učitel mŧţe ţáky vést k poznání 

psychohygienických návykŧ jako jsou například dovednosti zvládání stresových situací, na které 

mŧţe ţáky připravovat například prostřednictvím rolových her či diskuzí na nejrŧznější témata, 

která potenciálně ohroţují duševní (případně i fyzické) zdraví jedince. Součástí psychohygieny 

je v podstatě samotný fakt, ţe výuka cizích jazykŧ připravuje ţáka na efektivní komunikaci a na 

vytváření kvalitních mezilidských vztahŧ prostřednictvím úspěšné interakce s ostatními, čímţ 

předchází případným stresŧm v mezilidských vztazích. 

Učitel cizího jazyka má široké moţnosti při rozvoji jak sociální, tak personální 

kompetence – mŧţe do výuky zařazovat diskuze na nejrŧznější témata, která jsou spojena 

s těmito kompetencemi, jakoţ i rolové hry, dokumenty či videa s tématikou sociálního či 

osobnostního rozvoje, která mohou ţáky nějakým zpŧsobem ovlivnit a napomáhat jim tyto 

kompetence rozvíjet. Omezení představuje jazyková (případně i vývojová) úroveň ţákŧ, na 

kterou učitel musí brát zřetel při vybírání aktivit. 
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V této kapitole jsme se věnovali pojmu personální klíčová kompetence. Vybrali jsme 

základní aspekty, které jsou s personální kompetencí spojeny, ač bychom se samozřejmě mohli 

personální kompetenci věnovat ještě dále a zmiňovat či detailněji popisovat další aspekty, které 

by s ní mohly být spojeny. Například někteří autoři uvádějí v souvislosti s personální kompetencí 

téţ pojmy jako kreativita či rozvoj poznávacích schopností. Vzhledem k rozsahu práce jsme se 

věnovali těm základnějším aspektŧm personální kompetence, avšak je jasné, ţe např. rozvoj 

poznávacích schopností také přispívá k rozvoji personální kompetence. 

Vidíme tedy, ţe personální kompetence je spojena s mnoha aspekty, avšak podstatné 

zŧstávají především oblasti sebepoznání, sebepojetí a sebehodnocení a následné sebeorganizace 

a seberegulace. Rozvinutá personální kompetence se vyznačuje schopností ovládat a rozvíjet tyto 

jednotlivé oblasti a je pomyslně zakončena schopností péče o své duševní zdraví v rámci 

psychohygieny. V kapitole č. 6 se budeme věnovat samotnému rozvoji personální kompetence 

s dŧrazem na moţnosti jejího rozvoje v rámci vyučovacího procesu, a to především při výuce 

cizích jazykŧ. 
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4 Sociální a personální kompetence v kontextu jazykového vyučování 

Klíčové kompetence jsou takové kompetence, které nejsou vázány ke konkrétním 

předmětŧm, ale naopak se mohou objevovat a rozvíjet v nejrŧznějších předmětech. Je jasné, ţe 

např. komunikativní kompetence se nejvíce projevuje (a nejsnáze rozvíjí) v jazykových 

vyučovacích předmětech, neznamená to však, ţe by jí nebylo třeba v jiných předmětech (nebo ţe 

by nedocházelo k jejímu rozvoji i v jiných předmětech). Stejně tak je tomu i u kompetencí 

sociálních a personálních. Vzhledem k tomu, ţe v praktické části této práce se budeme 

zaměřovat na rozvoj sociální a personální klíčové kompetence v rámci vyučovacího předmětu 

francouzský jazyk, zaměříme se v následující kapitole na spojení sociální a personální klíčové 

kompetence a cizojazyčného vyučování. 

4.1 Společný evropský referenční rámec pro jazyky 

Výuka cizích jazykŧ se opírá o nejrŧznější dokumenty na státní i školní úrovni (rámcové 

vzdělávací programy, školní programy aj.). Na mezinárodní úrovni je to především Společný 

evropský referenční rámec pro jazyky (SERRJ), který přispívá k vytváření koncepce výuky 

cizích jazykŧ. Jedná se o dokument, který slouţí jednak jako základ pro vypracování jazykových 

sylabŧ a směrnic pro vývoj kurikul a téţ jako dokument inspirující tvorbu jazykových učebnic či 

zkoušek v Evropě
133

. Společný evropský referenční rámec pracuje s jednotlivými úrovněmi 

osvojení si daného jazyka a v podstatě popisuje, co musí jedinec zvládat, aby dané úrovně 

dosáhl. 

Mimoto také pracuje s kompetencemi, které by měl jedinec ovládat při osvojování určité 

jazykové úrovně. Dokument pracuje jak s kompetencemi obecnými, tak přímo 

s komunikativními jazykovými kompetencemi. V souvislosti se sociálními a personálními 

kompetencemi nás zajímají především kompetence obecné. SERRJ rozlišuje několik typŧ 

obecných kompetencí, a to například deklarativní znalosti, dovednosti a praktické znalosti či 

existenciální kompetence
134

. 

Mezi deklarativní znalosti, které jsou (ať jiţ úzce či trochu obecněji) spojeny se sociální a 

personální kompetencí by patřily sociokulturní znalosti a interkulturální zpŧsobilost
135

. 

Sociokulturní znalosti jsou spojeny se společností a kulturou „jednoho či více společenství, které 
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daným jazykem hovoří“
136

. Ač sociální kompetence nejsou explicitně spojovány s kulturou dané 

společnosti, ale spíše s mezilidskými vztahy, nelze tyto aspekty zcela oddělovat. Sociokulturní 

znalosti jsou totiţ spojovány jak s aspekty kaţdodenního ţivota, s ţivotními podmínkami, ve 

kterých daná společnost ţije, tak i s mezilidskými vztahy jako takovými. SERRJ v této oblasti 

vyzdvihuje dŧleţitost znalosti třídní struktury společnosti, vztahŧ mezi pohlavími (genderové 

rozdíly aj.), struktury rodiny, vztahŧ mezi generacemi, vztahŧ v pracovním prostředí, mezi 

veřejností a sloţkami jako jsou policie, úředníci aj.; vztahŧ mezi rasami a společenstvím, jakoţ i 

vztahŧ mezi politickými a náboţenskými skupinami
137

.  Kromě mezilidských vztahŧ vyzdvihuje 

SERRJ v souvislosti se sociokulturními znalostmi také znalost hodnot a společenských konvencí 

dané společenské skupiny
138

. Tyto znalosti a jejich osvojení sice nejsou klíčové pro vytvoření 

věty v cizím jazyce, ale jsou mnohdy klíčové při komunikaci jako takové. Cílem cizojazyčné 

výuky by mělo být připravit ţáka na to, aby byl schopen komunikovat v daném jazyce, a to 

samozřejmě i v prostředí, kde se tímto jazykem hovoří. Pokud však jedinec nezná sociokulturní 

aspekty dané země, mŧţe být komunikace neúspěšná, a to i přesto, ţe je gramaticky správně. 

Mezi praktické dovednosti a znalosti řadí SERRJ v souvislosti se sociálními a 

personálními kompetencemi např. společenské dovednosti neboli schopnosti „chovat se podle 

určitých konvencí (…) a dodrţovat předepsané normy tak, jak je to povaţováno za vhodné v 

případě člověka neznalého poměrů“
139

. S personální kompetencí jsou spojeny především tzv. 

existenciální kompetence, které SERRJ označuje jako schopnosti chápat rysy, které jsou spojeny 

s jedinečností všech osobností a které jsou „charakterizovány určitými vztahy, různými typy 

motivace, hodnotami, přesvědčením, kognitivními styly“ jakoţ i osobnostními typy přispívajícími 

k osobní identitě
140

. Pouţívání jazyka je tedy téţ ovlivňováno osobnostními faktory, jako jsou 

prŧbojnost či neprŧbojnost, optimismus či pesimismus, povídavost nebo nemluvnost, introverze 

nebo extroverze, spontánnost či sebekontrola, sebedŧvěra, sebevědomí, sebeúcta nebo jejich 

nedostatek, inteligence aj.
141

 

                                                           
136

 Idem, s. 104. 
137

 Společný evropský referenční rámec pro jazyky, s. 104 - 105. 
138

 Idem, s. 105. 
139

 Idem, s. 106. 
140

 Idem, s. 107. 
141

 Idem, s. 107 - 108. 



40 
 

4.1.1 Sociolingvistická kompetence 

Ve spojitosti s osvojováním si cizího jazyka a sociálních kompetencí, hovoří SERRJ o 

tzv. sociolingvistické kompetenci. Je to kompetence obsahující znalosti a dovednosti, „které jsou 

zapotřebí ke zvládnutí společenských dimenzí uţívání jazyka“
142

. Sociolingvistická kompetence 

je spojena především s lingvistickými markery sociálních vztahŧ, s řečovými zdvořilostními 

normami, výrazy lidové moudrosti, rozdíly mezi funkčními styly jazyka, nářečím, přízvukem 

apod.
143

. 

 Lingvistické markery sociálních vztahŧ tvoří např. pouţití a výběr podzravŧ, rŧzných 

zpŧsobŧ oslovení, výběr expletiv, výplňkových výrazŧ apod., a to v závislosti na vztazích mezi 

členy komunikace, na funkčních stylech promluvy apod. Součástí správného pouţívání jazyka 

jsou téţ řečové zdvořilostní formy, které se mohou lišit v závislosti na dané společnosti a 

kultuře
144

. 

4.2 Cíle výuky cizích jazyků ve spojitosti se sociální a personální kompetencí 

Pakliţe bychom se chtěli zaměřit na to, co je cílem výuky cizích jazykŧ, pohybovali 

bychom se zjednodušeně ve dvou oblastech – v oblasti kompetencí a v oblasti cílŧ výuky jako 

takových. Jak uvádí Choděra, rozdíl v chápání kompetencí a cílŧ (ač jsou tyto dva pojmy 

vzájemně propojeny) tkví v tom, ţe kompetence představují „způsobilost ţáků, zatímco cíle jsou 

očekáváné výsledky“
145

. Je však pravdou, ţe v praxi nelze tyto koncepty zcela oddělovat, protoţe 

jedna kategorie ovlivňuje tu druhou. Představíme si proto v této části práce kompetence a cíle, 

které jsou spojeny s cizojazyčnou výukou. 

4.2.1 Kompetence z hlediska znalosti cizího jazyka 

Výuka cizího jazyka by měla vést k osvojení kompetencí, které jsou potřebné pro to, aby 

byl jedinec schopen se v daném jazyce dorozumět. Rŧzní autoři uvádějí rŧzné kompetence, 

avšak zpravidla se shodují na konceptu tří základních kompetencí, a to kompetence lingvistické, 

komunikativní a kulturní
146

. Lingvistická kompetence je spojena s čistě jazykovou stránkou 

jazyka (gramatickými jevy apod.); kulturní kompetence je spjata se schopností chovat se jako 
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rodilí mluvčí daného jazyka, a komunikativní kompetence je zpravidla chápána jako schopnost 

„sdělovat sociálně vhodné verbální informace“
147

. Spatřujeme tedy spojitost především mezi 

sociální klíčovou kompetencí a kompetencí komunikativní, která v podstatě spojuje aspekty 

sociální klíčové kompetence a osvojování si cizího jazyka. To potvrzují další autoři, jako 

například L. Reis či H. H. Stern. L. Reis chápe komunikativní kompetenci jako „schopnost 

přiměřeného chování umoţňující člověku vstupovat do sociálních komunikačních aktů způsobem 

obvyklým v daném jazykovém společenství“
148

. H. H. Stern se věnuje pojmu komunikativní 

kompetence tak, jak byl zaveden D. Hymesem a zdŧrazňuje její propojení se sociálními aspekty. 

Říká, ţe kompetence komunikativní zahrnuje „sociální a kulturní pravidla a významy obsaţené 

v kaţdém jazykovém projevu“
149

. 

Jak jiţ však bylo řečeno, kompetence jako takové se neoznačují za cíle jazykového 

vyučování - ač k dosaţení daných cílŧ je třeba osvojit si zmíněné kompetence.  

4.2.2 Cíle cizojazyčného vyučování 

Pří popisování cílŧ cizojazyčného vyučování se opět mŧţeme zaměřit na koncepty 

rŧzných autorŧ. Ač rŧzní autoři volí jiné termíny pro popis jednotlivých kategorií cílŧ 

cizojazyčného vyučování, zpravidla se shodují na tom, ţe lze rozlišit cíle jazykové, vzdělávací a 

výchovné
150

. Jazykový cíl je samozřejmě v případě výuky cizích jazykŧ stavěn do popředí. Jedná 

se o oblast spojenou s řečovými dovednostmi, resp. s komunikativní dovedností. Vzdělávací cíl 

(téţ nazývaný informativní, poznávací či kognitivní) je spojen s internalizací „poznatků o 

mimojazykových faktech s jazykem spojených (např. znalost reálií)“
151

. Zpravidla do kategorie 

vzdělávacího cíle spadá i znalost kultury dané země. 

Z hlediska sociální a personální kompetence je dŧleţitý cíl výchovný. Ten spočívá v 

„rozvoji rysů osobnosti, charakteru, přesvědčení a morálně-volních kvalit“
152

  – tyto aspekty 

jsou spojeny především s kompetencí personální. Výchovný cíl však obsahuje i sloţku 
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kulturně-humanizační, která představuje vztah „k cizímu jazyku a ke kultuře jeho nositelů“
153

 a 

byla by tedy spojena spíše se sociální kompetencí. 

4.3 Spojení výuky cizích jazyků a sociální a personální klíčové kompetence ve 

školních dokumentech 

Jak je patrné z cílŧ cizojazyčného vyučování, jakoţ i z kompetencí, které je třeba si 

osvojit při učení se cizímu jazyku, sociální i personální kompetence mají v cizojazyčném 

vyučování dŧleţité místo. Dosud jsme se věnovali spojení cizojazyčné výuky a sociální a 

personální kompetence na úrovni obecnějších dokumentŧ (jako je SERRJ); je na místě se proto 

zaměřit i na školní dokumenty, které spojení těchto dvou kompetencí a cizojazyčné výuky 

zpracovávají konkrétněji. Ještě neţ se zaměříme na školní vzdělávací programy, zmíníme oblasti 

rámcových vzdělávacích programŧ věnující se této problematice. 

Kromě toho, ţe rámcové vzdělávací programy popisují jednotlivé klíčové kompetence, 

věnují se také tzv. vzdělávacím oblastem a prŧřezovým tématŧm. Prŧřezová témata, jak jiţ název 

napovídá, jsou témata, která prostupují nejrŧznějšími předměty, resp. mohou být – stejně jako 

klíčové kompetence – obsaţeny v nejrŧznějších předmětech. Vzdělávací oblasti pak představují 

oblasti tvořené jednotlivými předměty. 

Vzhledem k rozsahu práce se detailně nebudeme věnovat všem prŧřezovým tématŧm ani 

vzdělávacím oblastem a uvedeme pouze ty, které nejvíce souvisejí s osvojováním sociální a 

personální kompetence a s osvojováním si cizích jazykŧ. Ač sociální a personální kompetence 

prostupují nejrŧznějšími předměty, jejich rozvoj probíhá především v rámci prŧřezového tématu 

Osobnostní a sociální výchova. Cizí jazyky pak spadají do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková 

komunikace. 

Přímo v rámcových vzdělávacích programech najdeme poznámku o vztahu Osobnostní a 

sociální výchovy ke vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace – jejich vztah „je zaloţen 

na samotném faktu komunikační podstaty jazyka s tím, ţe se zaměřuje na kaţdodenní verbální 

komunikaci jako klíčový nástroj jednání v různých ţivotních situacích. Prohlubuje vztah mezi 

verbální a neverbální sloţkou komunikace a rozšiřuje specifické aplikace jazyka o sociální 

dovednosti“
154

. Spojení prŧřezového tématu Osobnostní a sociální výchova a vzdělávací oblasti 
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Jazyk a jazyková komunikace potvrzuje přítomnost a dŧleţitost rozvoje sociální a personální 

kompetence v rámci výuky cizích jazykŧ. 

Spojení sociální a personální klíčové kompetence a výuky cizích jazykŧ se samozřejmě 

věnují i samotné školní vzdělávací programy. Zpravidla v těchto dokumentech nalezneme 

konkrétnější zpŧsoby rozvoje sociální a personální kompetence v rámci daného cizího jazyka 

(např. v rámci francouzského jazyka). Jelikoţ se rozvoji těchto kompetencí budeme věnovat 

samostatně v následujících kapitolách, nebudeme ho detailně popisovat i zde. Jenom však 

nastíníme, ţe školní vzdělávací programy zpravidla zahrnují do kapitol o jednotlivých 

předmětech zpŧsoby rozvoje klíčových kompetencí – zpravidla v nich tedy nalezneme i zpŧsoby 

jak v rámci daného předmětu – např. francouzského jazyka, rozvíjet sociální a personální 

kompetence. Je však pravdou, ţe se jedná spíše o obecnější zpŧsoby – jakýsi obecný koncept 

rozvoje těchto kompetencí. Konkrétní úlohy a aktivity rozvíjející tyto kompetence jsou pak 

vybírány samotným učitelem (ať jiţ tyto aktivity vyhledává sám či jsou k dispozici přímo 

v učebnici, se kterou třída pracuje). 

 

Tato kapitola měla za cíl zdŧraznit propojení sociální a personální klíčové kompetence 

s výukou cizích jazykŧ. Je patrné, ţe jednotlivé aspekty sociální a personální klíčové 

kompetence se zrcadlí nejen v samotných cílech cizojazyčné výuky, ale i v konkrétních 

kompetencích, které jsou spojované výhradně s osvojováním cizích jazykŧ. Není tedy pochyb o 

tom, ţe cizí jazyky představují prostor, ve kterém mŧţe efektivně docházet k rozvoji obou 

kompetencí. Právě rozvoji sociální a personální kompetence se budeme věnovat v následujících 

dvou kapitolách. 
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5 Rozvoj sociální kompetence 

V předchozích kapitolách jsme se věnovali pojmŧm sociální a personální klíčová 

kompetence – jejich charakteristice, jakoţ i jejich ukotvení v rámci cizojazyčné výuky. 

V následujících kapitolách se zaměříme přímo na rozvoj těchto dvou kompetencí, abychom tak 

získali ucelenější pohled na zpŧsoby a moţnosti jejich rozvoje v rámci školní výuky a mohli tak 

následně přistoupit k praktické části této práce, která se bude zabývat rozvojem těchto dvou 

kompetencí v rámci školních učebnic. Stejně jako tomu bylo u charakteristiky jednotlivých 

kompetencí, i zde začneme kompetencí sociální. 

J. Valenta uvádí, ţe rozvoj sociálních kompetencí mŧţe být realizován celkem třemi 

základními zpŧsoby. Jedná se buď o výuku jako takovou, kdy jsou sociální dovednosti rozvíjeny 

prostřednictvím obsahŧ učiva a zvolených metod vyučování; dále pak o samostatné časové 

bloky, které umoţňují rozvoj sociálních kompetencí – např. rŧzné projekty, soustředění apod.; a 

v neposlední řadě se jedná o „vytváření příznivého vztahového a komunikačního klimatu“ 

školy
155

. 

V následující kapitole se budeme věnovat konkrétnějším zpŧsobŧm jak rozvíjet 

jednotlivé komponenty sociální kompetence. Zaměříme se na rozvoj sociálních dovedností, na 

rozvoj komunikačních dovedností spojených se sociální komunikací, na organizační formy a 

metody vyučování, jeţ podporují rozvoj sociální kompetence, jakoţ i na samotný rozvoj sociální 

kompetence v rámci cizojazyčné výuky. 

5.1 Rozvoj sociálních dovedností 

Ještě neţ se začneme věnovat moţnostem rozvoje sociálních dovedností, je třeba zmínit, 

ţe aktivity, které mohou být přímo vytvořené s cílem rozvíjet určité sociální dovednosti, nemusí 

tyto dovednosti rozvíjet, pokud neprobíhají za příznivých podmínek. Příznivými podmínkami 

máme na mysli rŧzné předpoklady pro to, aby k rozvoji sociálních dovedností ve školním 

prostředí docházelo. Právě těmto podmínkám se budeme věnovat v úvodu této části práce. 

5.1.1 Předpoklady rozvoje sociálních dovedností žáků ve školních třídách 

Škola je dŧleţitým prostředím v procesu rozvoje sociálních dovedností. Jedním z činitelŧ, 

který mŧţe rozvoj sociálních dovedností do velké míry ovlivňovat, je učitel. Jak podotýká 
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Krejčová
156

, učitel mŧţe jen těţko rozvíjet sociální dovednosti svých ţákŧ, nemá-li sám sociální 

dovednosti rozvinuty na dostatečné úrovni. V první řadě je třeba si z pozice učitele uvědomit, ţe 

moţnost rozvíjet sociální dovednosti ţákŧ má. Pŧsobení učitele daleko přesahuje předmět, který 

vyučuje. Jako prvním předpokladem rozvoje sociálních dovedností ţákŧ tedy mŧţe být uvedena 

učitelova osobnost a úroveň rozvoje jeho sociální kompetence. 

Mezi další aspekty, které ovlivňují rozvoj sociálních dovedností, mohou být zařazeny 

individuální předpoklady a charakteristiky kaţdého jedince a také sociální situace, ve které se 

jedinci nacházejí
157

. Jedním ze základních předpokladŧ rozvoje sociálních dovedností je také 

sociální komunikace. Sociální komunikace mŧţe být sama o sobě v jistém smyslu chápana jako 

sociální dovednost (hledíme-li na ni jako na schopnost úspěšně interagovat s ostatními) a 

zároveň je předpokladem a prostředkem k tomu, aby jedinec jejím prostřednictvím, resp. 

prostřednictvím sociálních interakcí, rozvíjel rŧzné sociální dovednosti.
158

 

Podstatným aspektem při rozvoji sociálních dovedností a potaţmo sociální kompetence je 

školní (případně třídní) klima a atmosféra ve třídě, ve které vyučování probíhá. Je pravdou, ţe 

některé předměty mohou nabízet více prostoru pro rozvoj sociálních dovedností, avšak celkově 

mŧţeme říci, ţe je-li ve třídě příznivá atmosféra, mŧţe kaţdý učitel – bez ohledu na předmět, 

který vyučuje – rozvíjet sociální dovednosti snáze neţ je-li atmosféra nepříznivá. V příznivé 

atmosféře se například mnohem snáze rozvíjí sociální dovednosti jako aktivní naslouchání, 

diskutování, empatie, schopnost řešení konfliktŧ aj.
159

. 

Dalším předpokladem pro rozvoj sociálních dovedností a sociální kompetence jsou 

samotné interpersonální vztahy. Školní prostředí je bohaté na tvorbu nejrŧznějších vztahŧ mezi 

vrstevníky, ţáky a učiteli aj. Jak uvádí Krejčová
160

, interpersonální vztahy, které vznikají ve 

škole, pomáhají jedincŧm rozvíjet takové sociální dovednosti jako dovednost řešit konflikty či 

ochotu spolupracovat, a ovlivňují rozhodování jedince v sociálních situacích. 

Závěrem mŧţeme shrnout a vyzdvihnout, ţe hlavním předpokladem pro rozvoj sociálních 

kompetencí je přítomnost dalších osob, se kterými jedinec komunikuje, buduje vztahy a 

prostřednictvím nichţ rozvíjí své sociální dovednosti. Ve školním prostředí jsou to spoluţáci, 

jakoţ i učitelé (případně další pracovníci školy), kteří hrají klíčovou roli v rozvoji sociálních 

                                                           
156

 GILLNEROVÁ, Ilona; KREJČOVÁ, Lenka. Sociální dovednosti ve škole, s. 113. 
157

 Idem, s. 113. 
158

 Idem, s. 114. 
159

 Idem, s. 115. 
160

 Idem, s. 117. 



46 
 

dovedností jedince. Z pohledu učitele je dŧleţité si uvědomit, ţe rozvoj sociální kompetence a 

konkrétních sociálních dovedností není spojen pouze s tím, co ţákŧm říkáme, ale také s tím, jak 

se chováme. Sociální dovednosti jako umět spolupracovat s ostatními, „tolerovat jinakost nebo 

dodrţovat pravidla“
161

 si ţáci osvojují především tím, ţe pozorují, jak se chovají lidé kolem 

nich, neţ například výkladem učitele o dŧleţitosti spolupráce
162

. 

5.1.2 Rozvoj sociálních dovedností ve škole 

Účinným prostředkem rozvoje sociálních dovedností jsou preventivní školní programy. 

Naše práce se bude zaměřovat na práci ve třídě (a potaţmo práci s učebnicemi), proto dŧleţitost 

preventivních programŧ pouze nastíníme. Neznamená to ovšem, ţe by preventivní programy 

byly méně dŧleţité – naopak svým charakterem mohou rozvoji sociálních dovedností značně 

přispívat. Preventivní programy mohou například zahrnovat seznamovací kurzy pro třídy, které 

jsou cíleny na to, aby se spoluţáci rychleji seznámili, a kladou si za cíl „vytvořit stabilní základy 

sociální skupiny“
163

. 

Dalším prostředkem, který napomáhá udrţovat soudrţnost třídy a potaţmo rozvíjí 

sociální dovednosti ţákŧ, jsou třídnické hodiny, které tvoří formu „prevence výskytu negativních 

vztahů ve třídě“, jakoţ i dalšího rizikového chování
164

.  Mezi preventivní školní programy však 

mŧţeme zařadit i jakékoliv aktivity organizované nad rámec klasické výuky – například 

spolupráci s nejrŧznějšími organizacemi v rámci etické či sociální výchovy apod. Jak jiţ však 

bylo řečeno, v této práci se budeme zaměřovat spíše na rozvoj sociálních dovedností v rámci 

klasického vyučování. Uvedeme proto příklady konkrétních typŧ aktivit, které napomáhají 

rozvíjet sociální dovednosti ţákŧ a potaţmo tedy sociální kompetenci celkově. 

5.1.2.1 Vybrané aktivity pro rozvoj sociálních dovedností žáků 

V úvodu je dŧleţité zmínit, ţe aktivity, které jsou cíleny na rozvoj sociálních dovedností, 

jsou zpravidla aktivity, které se vyuţívají, resp. je snazší je vyuţívat, při příleţitostech mimo 

tradiční výuku, a to z dŧvodu, ţe v takových chvílích je cíleno výhradně na rozvoj sociálních 

dovedností (na rozdíl od běţné výuky, která je zpravidla cílena na učivo daného předmětu). 

Takovéto aktivity se vyuţívají především v prŧběhu třídnických hodin, na školních výletech a při 
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jiných mimoškolních aktivitách. Nesmíme však opomínat dŧleţitost rozvoje sociálních 

dovedností v prŧběhu klasické výuky – ostatně co se týče školního prostředí, ţáci tráví nejvíce 

času právě standardní výukou a bylo by tedy na místě, aby i výuka předmětŧ jako takových 

nabízela prostor k rozvoji sociálních dovedností. Pokusíme se tedy rŧzné aktivity cílené na 

rozvoj sociálních dovedností zasadit do běţné výuky. 

 Je dŧleţité, aby aktivity, jeţ cílí na rozvoj sociálních dovedností, korespondovaly 

s vývojovým obdobím, v němţ se daní ţáci právě nacházejí. Dle toho jsou pak voleny vhodné 

aktivity, jakoţ i jejich prŧběh jako takový. Učitel se téţ musí zamýšlet nad jazykovou úrovní 

ţákŧ a volit takové aktivity, které budou ţáci schopni provádět z hlediska úrovně cizího jazyka, 

které dosáhli. Některé aktivity jsou vhodné pro jazykově pokročilejší ţáky - to však nutně 

nemusí znamenat, ţe by je učitel nemohl vyuţít. Musí je však uzpŧsobit jazykové úrovni ţákŧ. 

Dalším předpokladem pro to, aby byla aktivita úspěšná a tedy napomáhala rozvíjet sociální 

dovednosti ţákŧ, kteří se jí účastní, je to, aby byla propojena se zkušenostmi ţákŧ – tedy s jejich 

kaţdodenním ţivotem. Jak zdŧrazňují Krejčová s Hoskovcovou, samotné aktivity jsou pouze 

„prostředek k rozvoji určité dovednosti“
165

. 

 Charakteristika jednotlivých aktivit, které napomáhají rozvoji sociálních dovedností, se 

liší dle toho, o kterou aktivitu se jedná. Mŧţeme však vyzdvihnout několik bodŧ, které jsou pro 

tyto aktivity typické. V první řadě se jedná o zapojení celé skupiny do dané aktivity. Aktivity 

rozvíjející sociální dovednosti jsou cíleny na podporu vzájemného naslouchání, vzájemné 

pomoci a spolupráce
166

. Ať je aktivita cílena na spolupráci, porozumění druhým, naslouchání 

druhým, přemýšlení o druhých atp., vţdy bychom měli ţáky vést k poznání, ţe tyto dovednosti 

nejsou vyuţitelné pouze ve škole – naopak dalece přesahují rámec školy a jsou klíčové při 

kaţdodenním společenském ţivotě
167

. Zpravidla jsou takovéto aktivity realizovány formou 

diskuzí, kdy by všichni ţáci měli dostat příleţitost vyjádřit svŧj názor, diskutovat s ostatními. 

Učitel monitoruje prŧběh takovéto aktivity a v případě potřeby do ní více či méně zasahuje. 

Nesmí samozřejmě opomínat aktivitu náleţitě uzavřít a shrnout nejen její závěr, ale i prŧběh (to 

samozřejmě mŧţe udělat i s pomocí ţákŧ)
168

. 
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 Aktivit, které napomáhají rozvoji sociálních dovedností, je mnoho. V této práci proto 

vybereme nějaké příklady proto, abychom takovéto aktivity ilustrovali. Vzhledem k charakteru 

práce, která je v praktické části cílena na výuku cizího jazyka, vybereme takové aktivity, které 

lze vyuţít právě (ač nejen) ve výuce cizích jazykŧ. 

 Existuje mnoho her ze školního prostředí, které rozvíjí sociální dovednosti. Jedná se 

například o hry, které jsou cíleny na vzájemné poznávání jedincŧ – od zapamatování si jmen aţ 

po detailnější informace o jedincích (např. jejich zájmy, oblíbené činnosti apod.). Krejčová uvádí 

například hru „Místa si vymění všichni ti, kdo…“
169

, která spočívá v tom, ţe ţáci sedí v kruhu 

tak, aby jeden z nich (na začátku hry to mŧţe být učitel) zŧstal uprostřed kruhu a dával ostatním 

pokyn. Učitel pak dává první pokyn k tomu, aby si vyměnili místa ti ţáci, kteří mají nějakou 

společnou vlastnost, společný znak, zájem apod. Je dŧleţité, aby učitel ţáky vedl k tomu, aby 

skutečně vnímali to, co se děje kolem nich – s kým si mění místo v té a té situaci. Toho mŧţe 

docílit tak, ţe se ţákŧ bude ptát, kdy je překvapilo, s kým si vyměnili místo (např. ţe nějaký 

spoluţák má stejný koníček jako oni apod.). Hra je dobře vyuţitelná v cizím jazyce, kde učitel 

pokládá otázky v daném jazyce. 

 Dalším typem her, které rozvíjí sociální dovednosti, jsou hry cílené na „posílení 

spolupráce, komunikace, naslouchání a akceptace spoluţáků“
170

. Jednou z takovýchto aktivit 

mŧţe být například „Dobrá třída“ či „Dobrá skupina“, kdy kaţdý ţák sepíše vlastnosti, které jsou 

podle něj typické pro dobře fungující třídu/skupinu. Kaţdý jedinec mŧţe sepsat body anonymně 

a učitel následně čte jednotlivé návrhy a nechává o nich celou třídu diskutovat. Nakonec mohou 

společně vybrat ty nejdŧleţitější a podstatné znaky dobré třídy či skupiny
171

. Jinou variantou této 

hry by mohly být tzv. „Nedokončené věty“, kdy ţáci dokončují věty typu „V naší třídě oceňují“, 

„Naší třídě by prospělo“
172

 apod. Následuje opět diskuze celé třídy o jednotlivých větách – zda 

s nimi souhlasí, nesouhlasí, proč je tomu tak apod. 

Všechny výše zmíněné aktivity mohou být provedeny v cizím jazyce. Je pravdou, ţe 

tento typ aktivit je většinou iniciován třídními učiteli dané třídy, coţ často učitelé cizích jazykŧ 

nebývají – uţ jen z dŧvodu ţe při výuce jejich předmětu je většinou přítomna pouze část (např. 

polovina) třídy. Neznamená to však, ţe by tyto aktivity musely být vedeny pouze třídními učiteli 
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a stejně tak to neznamená, ţe má-li učitel cizího jazyka k dispozici pouze část třídy, nemŧţe na 

ţáky pŧsobit v oblasti posilování spolupráce a komunikace v rámci třídy jako skupiny. 

Her a aktivit podporujících rozvoj sociálních dovedností je nesčetné mnoţství. Mnoho 

učitelŧ si stěţuje na to, ţe nemají tolik prostoru na to, aby do běţných hodin zařazovali podobné 

hry. Je třeba se proto soustředit také na výuku jako takovou – na to zda je moţné rozvíjet 

sociální dovednosti i bez her, které jsou k tomu přímo určeny. Touto otázkou se budeme 

podrobněji zabývat v praktické části práce (konkrétně se budeme soustředit na rozvoj sociální 

kompetence a potaţmo sociálních dovedností při práci s učebnicí). 

5.2 Rozvoj komunikativních dovedností v rámci sociální komunikace 

 Sociální komunikace představuje dŧleţitou sloţku sociální kompetence a zároveň také 

plní funkci nástroje k jejímu rozvoji. Dŧleţitosti osvojování komunikativních dovedností jsme se 

věnovali jiţ v předchozí části práce, proto se nyní zaměříme na konkrétní zpŧsoby a moţnosti 

rozvoje komunikativních dovedností a uvedeme příklad aktivity pro rozvoj komunikativních 

dovedností cílených na umění naslouchat druhým. 

Belz a Siegrist
173

 uvádí několik aktivit, které jsou cíleny na rozvoj schopností 

komunikovat. Jsou to aktivity rozvíjející komunikační schopnosti obecně, avšak mnohé z nich by 

mohly být s určitou mírou modifikace vyuţívány přímo v cizojazyčném vyučování – jak bude 

uvedeno u kaţdé z aktivit. 

Jednou z nabízených aktivit je aktivita na rozvoj schopnosti porozumět ostatním – 

vyhnout se nedorozumění. Sociální komunikace se nevyznačuje pouhým předáváním informací 

jako takových – mnoho významŧ je skryto v tom, jakým zpŧsobem je komunikační obsah 

předáván. Je proto klíčové, aby byl jedinec schopen aktivně naslouchat druhému a porozumět 

všemu, co sděluje. Belz se Siegristem uvádí jednoduchou aktivitu na rozvíjení schopnosti 

porozumět a aktivně naslouchat druhému. Ţáci komunikují ve dvojicích – jeden druhému 

předává nějaké informace a ten druhý pak musí tyto informace zopakovat vlastními slovy. Autoři 

navrhují, aby aktivita probíhala ve trojicích – dva ţáci hovoří a třetí hodnotí, zdali si navzájem 

správně porozuměli
174

. Tuto aktivitu lze snadno vyuţít při výuce cizího jazyka – bude rozvíjet 

umění parafrázovat, komunikační dovednosti na lingvistické úrovni a v neposlední řadě právě 

schopnost umět naslouchat druhému. Je pravdou, ţe ve školních dialozích často dochází k jevu, 
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ţe se ţáci střídají, ale vlastně na sebe příliš nereagují. Mnoho ţákŧ si dopředu promýšlí, co a jak 

řekne a jsou „trénováni“ spíše na produkci neţ naslouchání druhým. Zařazovat do výuky 

aktivity, které trénují aktivní naslouchání, tedy jistě není na škodu. 

5.3 Rozvoj sociální kompetence v rámci cizojazyčné výuky 

Sociální i personální klíčové kompetence jsou rozvíjeny v rŧzných předmětech, při 

nejrŧznějších aktivitách, cvičeních, úlohách, diskuzích aj. Jak jiţ bylo řečeno v předchozích 

částech práce, výuka cizích jazykŧ se řadí k těm vyučovacím předmětŧm, které mají velký 

potenciál obě kompetence rozvíjet. V dokumentech, které se zabývají rozvojem těchto 

kompetencí v prostředí cizojazyčné výuky, zpravidla nejsou sociální a personální kompetence 

oddělovány. Abychom se však snáze věnovali výhradně těm aspektŧm, které rozvíjí buď 

sociální, anebo personální kompetenci, vybereme nyní pouze ty aspekty, které jsou spojeny 

s rozvojem sociální kompetence. 

Metodický portál RVP uvádí několik námětŧ pro rozvoj sociální kompetence v rámci 

cizojazyčné výuky. V první řadě zdŧrazňuje, ţe v případě rozvoje sociální kompetence je třeba 

zařazovat do výuky sociální formy práce – učitel by se neměl vyhýbat práci jednotlivcŧ, dvojic, 

trojic i větších skupin
175

. Pro rozvoj sociální kompetence jsou samozřejmě velmi dŧleţité 

nejrŧznější skupinové práce. Dŧleţitými formami výuky, které vedou k rozvoji sociální 

kompetence, jsou „diskuze, zamyšlení, hodnocení aktuálních témat kaţdodenního ţivota“ a tak 

podobně
176

. Nejrŧznější diskuze, zamyšlení aj. jsou ve výuce cizích jazykŧ poměrně snadno 

zrealizovatelné. Učitel sám mŧţe přijít s podnětným tématem či mŧţe vyuţít nějaký článek – ať 

jiţ v učebnici či v časopise apod. Pro takovéto formy výuky (a pro rozvoj sociální kompetence 

jako takové) je však dŧleţité, aby ve třídě vládla přátelská atmosféra. Ţáci se budou jen stěţí 

zapojovat do diskuzí, budou-li se ve třídě cítit ve stresu či pod tlakem. 

5.3.1 Rozvoj sociální kompetence při výuce francouzštiny 

Bavíme-li se o rozvoji sociální (případně i personální) kompetence v rámci cizojazyčné 

výuky, není zcela nezbytné popisovat rozvoj těchto kompetencí výhradně ve výuce 

francouzského jazyka, jelikoţ pro výuku francouzského jazyka budou platit stejné poznatky jako 

pro cizojazyčnou výuku obecně. Je však pravdou, ţe pokud bychom se chtěli zabývat 
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konkrétními kurikulárními dokumenty, které se věnují rozvoji sociální a personální kompetence 

v rámci cizojazyčné výuky, mohli bychom čerpat přímo z částí o jednotlivých předmětech – 

v našem případě tedy o francouzském jazyce. 

Školní vzdělávací programy obsahují charakteristiku jednotlivých vyučovacích předmětŧ 

a zpravidla v nich najdeme i poznámky o tom, jak v rámci daných předmětŧ rozvíjet klíčové 

kompetence. V těchto částech sice nenalezneme konkrétní aktivity (tato volba zŧstává na 

samotných učitelích), ale nalezneme zde dŧleţité poznatky o tom, jak si daná škola rozvoj 

jednotlivých kompetencí představuje. V závěrečné části této kapitoly proto uvedeme příklady 

několika školních vzdělávacích programŧ (které byly vybrány náhodně pro ilustraci této 

problematiky) a v krátkosti se budeme věnovat jejich pojetí rozvoje sociální kompetence při 

výuce francouzského jazyka. 

Nejprve uvedeme příklad školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

Masarykova základní škola Plzeň spatřuje rozvoj sociální kompetence v rámci francouzského 

jazyka jako dŧleţitý nástroj pro to, aby ţák uměl „uţívat francouzský jazyk jako nástroj 

komunikace ve skupině lidí“
177

. Moţnost rozvoje sociální kompetence spatřuje především ve 

spolupráci „ve francouzsky hovořící skupině na jednoduchém úkolu či projektu“
178

. V dalším 

bodu pak zdŧrazňuje „schopnost dodrţovat ve francouzsky mluvícím prostředí zásady slušného 

chování“
179

. 

Podíváme-li se na školní vzdělávací programy několika náhodně vybraných gymnázií, 

zjistíme, ţe se při rozvoji sociální kompetence zaměřují na podobné aspekty. Zpravidla je pro 

rozvoj sociální kompetence zdŧrazňována skupinová práce ţákŧ. Například Podještědské 

gymnázium zdŧrazňuje, „aby studenti při práci ve skupinách byli schopni vzájemně se 

respektovat a dodrţovat skupinová pravidla (naslouchat druhým při jejich projevu, navazovat, 

udrţovat a vést s nimi kontakt)“
180

. Zpravidla je zdŧrazňováno rozvíjení interakčních dovedností 

při výuce, schopnosti vzájemného „respektování a dodrţování skupinových pravidel při práci 

studentů“
181

.  
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První české gymnázium v Karlových Varech dokonce ve svém školním vzdělávacím 

programu uvádí v souvislosti s rozvojem sociální klíčové kompetence v rámci francouzského 

jazyka dŧleţitost školních výměn a poznávacích zájezdŧ do zemí cílového jazyka, které 

poskytují ţákovi „moţnost reálného sociálně-personálního kontaktu s lidmi jiných zemí a 

uvědomění si i respektování interkulturních odlišností“
182

. 

Tato práce samozřejmě nenabízí dostatek prostoru pro to, abychom zde uvedli všechny 

jednotlivé školní vzdělávací programy, ale ze zmíněných příkladŧ je patrné, ţe francouzský 

jazyk a cizojazyčné předměty obecně nabízejí velký prostor k rozvoji sociální kompetence. 

5.4 Organizační formy a metody vyučování podporující rozvoj sociální 

kompetence 

Rozvoj sociální kompetence není nutně vázán na konkrétní organizační formy vyučování 

či na konkrétní metody vyučování. V podstatě mŧţe docházet k rozvoji sociální kompetence za 

vyuţití jakékoliv organizační formy či metody vyučování. Je však pravdou, ţe určité organizační 

formy a metody jsou pro rozvoj sociální kompetence příhodnější a řekněme efektivnější. 

Pokud bychom měli jmenovat organizační formy vhodné pro rozvoj sociální kompetence, 

jistě bychom na první místo stavěli skupinovou organizační formu. Skupinové aktivity obvykle 

přinášejí mnoho příleţitostí pro rozvoj sociální kompetence. Skupinové vyučování představuje 

„organizační formu, kde se vytvářejí malé skupiny ţáků (3-5členné), které spolupracují při 

řešení společného úkolu“
183

. Jak uvádí Skalková, mezi členy skupiny se rozvíjejí sociální 

interakce, přičemţ chování jednotlivce je „řízeno jak společným cílem, tak i chováním členů 

skupiny“
184

. Jak téţ zdŧrazňují Vališová a Kasíková, základní funkce skupinové formy „jsou 

dány propojením sociálních a kognitivních stránek rozvoje osobnosti ţáka“
185

. 

Skupinové formy vyučování jsou často spojovány s kooperativním učením. Skupinové 

vyučování a kooperativní učení bývají někdy nesprávně zaměňovány či pouţívány jako 

synonyma. Skupinová výuka však představuje, jak jiţ bylo řečeno, organizační formu 

vyučování, kdy ţáci pracují ve skupinách, zatímco kooperativní učení je spojeno se samotnými 

procesy uvnitř skupiny (především z hlediska sociální interakce). To, ţe jsou ţáci rozděleni do 

skupin, tedy ještě nezaručuje jejich vzájemnou kooperaci. 
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Kooperativní učení je zaloţeno na pozitivní vzájemné závislosti, kdy „výsledky jedince 

jsou podporovány činností celé skupiny ţáků a celá skupina má prospěch z činnosti 

jednotlivce“
186

, coţ vytváří vhodné prostředí pro rozvoj sociální kompetence. Za základní 

komponenty kooperativního učení jsou kromě pozitivní vzájemné závislosti povaţovány: 

interakce tváří v tvář, osobní odpovědnost, vyuţití interpersonálních a skupinových dovedností a 

reflexe skupinové činnosti
187

. Z hlediska rozvoje sociální kompetence jsou dŧleţité především 

komponenty spojeny s interpersonálními a skupinovými dovednostmi (jako např. „znát se a věřit 

si, komunikovat jasně a nedvojznačně, akceptovat a podporovat jeden druhého, řešit konflikty 

konstruktivně“
188

 aj.) či s interakcí tváří v tvář, která vytváří prostředí pro vznik ţádoucích 

sociálních vlivŧ, které podporují učení, jakoţ i vznik ţádoucích kognitivní a interpersonálních 

dovedností
189

. 

Belz se Siegristem uvádějí, ţe kooperace představuje „společné jednání různých osob ve 

skupině v zájmu společného cíle“
190

 a zdŧrazňují, ţe při kooperaci nejde ani tak o to, aby byli 

členové skupiny jednotní, jako spíše o to, aby byl jednotný jejich vytyčený cíl a cesty k jeho 

dosaţení
191

. Rŧznorodost skupin, ve kterých ţáci pracují, tedy nepodmiňuje úspěšnost 

kooperace. Autoři uvádějí předpoklady efektivní skupinové práce, mezi které řadí např. 

vzájemné akceptování účastníkŧ, otevřenost komunikace mezi účastníky, podílení se na hledání 

společného cíle a zpŧsobŧ jeho dosaţení, jakoţ i rozdělení práce mezi všechny členy skupiny
192

. 

Belz se Siegristem téţ uvádějí několik aktivit, které jsou zaloţeny na kooperaci mezi 

jednotlivými členy skupiny. Uvádějí například aktivitu zvanou „Kam pojedeme?“, kdy se 

členové skupiny mají domlouvat, kam pojedou na dovolenou.
193

 Tato aktivita by mohla být 

samozřejmě vyuţita i při výuce cizího jazyka, kdy by ţáci hovořili a domlouvali se v daném 

jazyce. Podobnou aktivitou je například aktivita „Pouze 8 hodin“, kde skupina ţákŧ představuje 

rodinu (s určitým rozpočtem), která stráví osm hodin v New Yorku. Ţáci ve skupině se pak mají 

domluvit, jak těchto osm hodin stráví
194

. Tato aktivita je dobře vyuţitelná při výuce cizího 
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jazyka uţ jen z dŧvodu, ţe mŧţeme ţákŧm zadat takové město (či místo), které je relevantní ke 

studovanému jazyku (např. Paříţ v případě francouzského jazyka), takţe ţáci nejen ţe rozvíjí 

sociální kompetenci prostřednictvím kooperace, ale téţ se mohou obohacovat v oblasti reálií 

studovaného jazyka. 

Rozvoj sociální kompetence mohou pozitivně ovlivňovat i méně tradiční organizační 

formy vyučování, jako je například projektové vyučování, které ţákŧm umoţňuje pracovat v jiné 

rovině neţ je tomu při tradičním vyučování, coţ mŧţe vést k rozvoji nových aspektŧ sociální 

kompetence. Tímto se ale dostáváme spíše k metodám vyučování, které také mohou značně 

přispívat k rozvoji sociální kompetence. 

Pod pojmem vyučovací metoda se obecně chápe „specifický způsob uspořádání činností 

učitele (lektora) a ţáků (studentů), rozvíjející vzdělanostní profil ţáka a působící v souladu se 

vzdělávacími a výchovnými cíli“
195

. Pro rozvoj sociální kompetence mohou být obzvláště 

uţitečné metody dialogické, jakoţ i názorně-demonstrační; stejně tak metody situační či 

projektové a v neposlední řadě i výše zmíněné didaktické hry. Neznamená to však, ţe by jiné 

vyučovací metody nebyly vhodné – např. metoda práce s textem mŧţe nabízet velký prostor 

k rozvoji sociální kompetence, zvolíme-li vhodný text
196

. 

 

 V této kapitole jsme se věnovali moţnostem rozvoje sociální kompetence. Ač jsme 

vzhledem k rozsahu práce zmínili jen výběr aktivit, které jsou vhodné pro rozvoj sociální 

kompetence či jejích jednotlivých komponentŧ, mohli jsme si všimnout, ţe cizí jazyky 

představují vhodný vyučovací předmět pro rozvoj sociální kompetence. V následující části práce 

se budeme věnovat rozvoji kompetence personální a zaměříme se také na to, zdali výuka cizích 

jazykŧ představuje vhodné prostředí pro její rozvoj. 
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6 Rozvoj personální kompetence 

V kapitole č. 3 jsme se věnovali charakteristice personální kompetence. Vzhledem 

k tomu, ţe personální kompetence, stejně jako všechny ostatní klíčové kompetence, není vázána 

na jeden konkrétní předmět, mohli bychom se v kapitole o rozvoji této kompetence věnovat 

nesčetnému mnoţství moţností, případŧ, situací a aktivit, při kterých lze ve školním prostředí 

tuto kompetenci rozvíjet. Vzhledem k tématu práce se však pochopitelně zaměříme na rozvoj 

personální kompetence v rámci cizojazyčné výuky. Je však pravdou, ţe mnoho z aktivit, které 

budou v následující části práce doporučovány jako aktivity vhodné pro rozvoj personální 

kompetence, by mohly být vyuţitelné nejen při výuce cizích jazykŧ. 

Vzhledem ke komplexnosti personální kompetence se i v kapitole o jejím rozvoji budeme 

věnovat některým z jejích oblastí zvlášť, avšak je dŧleţité podotknout, ţe jednotlivé oblasti jsou 

spolu úzce provázány a zaměřujeme-li se tedy na rozvoj jedné z oblastí, neznamená to nutně, ţe 

nezasahujeme do oblasti jiné. Pro lepší přehlednost a snazší pochopení moţného rozvoje 

kompetence však budeme aktivity rozdělovat dle oblastí, které primárně rozvíjejí. Nejprve se 

zaměříme na hlavní faktory, které hrají roli při rozvoji personální kompetence. 

6.1 Faktory, na které by měl učitel brát zřetel při rozvoji personální 

kompetence 

Jedním z faktorŧ, nad kterým by se měl učitel zamyslet, je samotná povaha aktivit, které 

jsou na rozvoj personální kompetence cíleny. Personální kompetence nemusí být – a v praxi není 

– rozvíjena pouze aktivitami a hrami k tomu přímo určenými. K rozvoji personální kompetence 

(stejně jako sociální) mŧţe docházet i při aktivitách, které cílí na rozvoj něčeho jiného. Pravdou 

však zŧstává, ţe nejsnáze se tyto kompetence rozvíjejí prostřednictvím aktivit k tomu určených. 

Takové aktivity však často bývají ne zcela tradičního charakteru a je snazší je vyuţívat například 

v prŧběhu třídnických hodin, na školních výletech, školách v přírodě apod. V naší práci se ale 

zaměřujeme především na ty aktivity, které mohou učitelé vyuţít přímo v prŧběhu 

„klasického“
197

 vyučování. I tak ale platí, ţe se učitel musí zamyslet nad tím, jak nejlépe aktivity 

do výuky zařadit tak, aby přinesly kýţený efekt a nepŧsobily tak, ţe do hodiny nepatří. 
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 Dalším faktorem, který mŧţe ovlivňovat prŧběh rozvoje personální kompetence je 

velikost třídy
198

. Aktivity, které jsou přímo určené pro rozvoj jednotlivých oblastí personální 

kompetence, bývají navrţeny pro menší skupinu ţákŧ -  resp. je snazší aktivity monitorovat a 

vést správným směrem, pakliţe má učitel prostor na to věnovat se všem ţákŧm. Pro učitele 

cizího jazyka však toto nebývá takovým problémem, jelikoţ jazykové třídy bývají zpravidla 

menší, neţ třídy klasické. V případě potřeby pak samozřejmě mŧţe ţáky rozdělovat do menších 

skupin. 

 Jedním z klíčových aspektŧ, který musí brát učitel v potaz při rozvoji personální klíčové 

kompetence, je věk ţákŧ
199

. V případě cizojazyčné výuky je to pak téţ úroveň jazyka, které ţáci 

dosáhli. Samozřejmě čím starší ţáci jsou (a čím vyšší jazykové úrovně jiţ dosáhli), tím je pro ně 

jednoduší zamýšlet se nad některými aspekty spojenými s personální kompetencí. To však 

v ţádném případě neznamená, ţe by učitel měl ignorovat rozvoj personální kompetence, dokud 

ţáci nedosáhnou určitého věku nebo jazykové úrovně. Naopak je ţádoucí, aby k rozvoji 

personální kompetence docházelo co nejdříve. Učitel však musí volit aktivity adekvátní k věku a 

jazykové úrovni ţákŧ. 

 Dalšími faktory, které jsou podstatné pro rozvoj personální kompetence v prŧběhu 

vyučovacího procesu, je zadávání instrukcí k aktivitám a jejich následné zhodnocení
200

. 

Zadávání instrukcí je samozřejmě klíčové při jakýchkoliv aktivitách – nejen těch, které jsou 

cíleny na rozvoj personální kompetence. Kromě základních bodŧ jako uvedení tématu a účelu 

aktivity, doby jejího trvání, jednotlivých krokŧ, zpŧsobu vyhodnocení apod., je téţ dŧleţité u 

aktivit cílených na rozvoj personální kompetence myslet na to, ţe některé výsledky mohou být 

pro ţáky citlivé (např. při aktivitách cílených na sebepoznání, sebepojetí, sebehodnocení apod.) a 

neměli bychom tedy ţáky nutit zveřejňovat své výsledky. O této skutečnosti by měli být ţáci 

informováni předem, aby se nebáli odpovídat pravdivě
201

. 

 Velmi klíčové bývá u tohoto typu aktivit jejich následné zhodnocení. Po aktivitě by měla 

následovat reflexe toho, co se v prŧběhu aktivity dělo, jak se ţáci cítili či jaký byl její závěr a 

význam – tedy co si z aktivity ţáci odnášejí. V neposlední řadě by měl učitel ţákŧm poskytnout 

rady, jak dále s poznatky nakládat. 
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6.2 Rozvoj oblasti sebepoznání 

Jedním z klíčových aspektŧ personální kompetence je oblast sebepoznání. Kaţdý jedinec 

mŧţe poznávat sám sebe v nejrŧznějších situacích. V této práci se zaměříme především na ty, 

které jsou spojeny s vyučovacím procesem a s tím, jak mŧţe učitel ţákŧm pomáhat v tom, aby se 

učili poznávat sami sebe. V této práci samozřejmě nemŧţeme obsáhnout všechny aktivity 

související s rozvojem personální kompetence – uvedeme proto několik příkladŧ, na kterých 

budeme rozvoj této kompetence ilustrovat, a to především se zaměřením na výuku cizích jazykŧ. 

Cílem aktivit, které jsou zaměřené na sebepoznání, je jednak to, aby se o sobě ţáci 

dozvěděli co nejvíce informací, případně něco nového, coţ mŧţe ovlivňovat jejich sebepojetí. 

Dalším z cílŧ je pak „mapování osobních moţností a mezí“
202

 jednotlivých ţákŧ. Informace, 

které o sobě ţáci prostřednictvím takových aktivit získají, by měly slouţit k jejich dalšímu 

seberozvoji
203

. Aktivity zaměřené na sebepoznání se mohou pohybovat v oblastech chování 

jedince v rŧzných situacích, v oblasti mezilidských vztahŧ, duševních vlastností, hodnot a 

postojŧ, komunikačních dovedností atp.
204

. 

Některé aktivity, které jsou cíleny na sebepoznání jedincŧ, jsou koncipovány tak, ţe se 

jich účastní celá třída. Jedná se například o aktivity, kde ţák hodnotí sám sebe a zároveň je 

hodnocen i ostatními, aby se pak mohl zamyslet nad vlastním sebepojetím a nad tím, jak se liší 

od toho, jak na něj nahlíţí ostatní. U takovýchto aktivit je však klíčové, aby ve třídě panovala 

taková atmosféra, která zaručí, ţe si ţáci nebudou chtít „vyřizovat účty“, vzájemně si svým 

hodnocením ubliţovat apod. 

Příkladem aktivity cílené na sebepoznání, které se účastní celá třída, je aktivita, kdy 

kaţdý ţák vymyslí několik vlastností, které ho nejvíce charakterizují, např. tři vlastnosti, kterých 

si na sobě cení a naopak tři, kterých si na sobě necení. Poté si ţák vezme papír, na který napíše 

své jméno a šest hlavních vlastností, které ho charakterizují. K těmto vlastnostem však doplní 

ještě několik dalších kladných a záporných vlastností, které ho mohou, ale také nemusí 

charakterizovat. Tyto vlastnosti promíchá s těmi, které ho – podle něj – charakterizují. Kaţdý 

ţák tedy nakonec vytvoří papír, na kterém je jeho jméno a několik vlastností, přičemţ část z nich 

ho charakterizuje a část ne. Vlastnosti jsou rŧzně promíchány a napsány do jednoho sloupečku. 

Ţáci poté nechají svŧj papír leţet na lavici a obcházejí další papíry, čtou si, jaké vlastnosti k sobě 
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přiřadili ostatní spoluţáci a do sloupečku vedle nich značí jednoduchými symboly ty vlastnosti, o 

kterých si myslí, ţe je daný spoluţák má nebo naopak nemá (například + znamená, ţe ţák 

souhlasí s tím, ţe jeho spoluţák tuto vlastnost má, - znamená, ţe si myslí, ţe takovou vlastnost 

spoluţák nemá)
205

. 

Na konci této aktivity tedy kaţdý ţák obdrţí svŧj vlastní papír a prostuduje si, jak pŧsobí 

na ostatní – které vlastnosti podle nich má nebo nemá. Je tak moţné spatřit, ţe někdy ţákova 

představa o něm samotném neodpovídá tomu, jak na něj nahlíţí ostatní, coţ mŧţe vést ke změně 

sebepojetí či sebehodnocení v té dané oblasti, jakoţ i k případné seberegulaci chování spojeného 

s touto oblastí. 

Tato aktivita se dá velmi snadno provést při výuce cizího jazyka. Učebnice často nabízejí 

témata cílena na jedincovu osobnost - především v oblasti slovní zásoby spojené s přídavnými 

jmény, které popisují vlastnosti apod., a je proto moţné ji zařadit právě při probírání takové 

látky. Jelikoţ má tato aktivita více hlavních cílŧ, a to konkrétně jazykový, spojený 

s rozšiřováním slovní zásoby; komunikační, spojený se schopností něco o sobě sdělit; a 

výchovný, spojený se sebepoznáním, mŧţe být tedy limitována jak jazykovou úrovní, tak 

osobnostním vývojem jedince (zdali je schopen o sobě v této rovině hlouběji přemýšlet).  

Po většině aktivit tohoto typu je vhodné zařadit krátkou diskuzi o dané aktivitě. 

Nemusíme samozřejmě s jednotlivými ţáky do detailŧ rozebírat jejich listy, avšak měli bychom 

ţákŧm poskytnout prostor na to, aby se sami zamysleli nad tím, co díky aktivitě zjistili, co je 

překvapilo, jaké mají pocity atp. 

6.3 Rozvoj oblasti sebepojetí 

Aktivity zaměřené na oblast sebepoznání jsou zpravidla úzce spojené téţ s oblastí 

sebepojetí. Díky aktivitám, které jedince vedou k lepšímu poznání sebe samotného, mŧţe 

docházet k zamýšlení se nad vlastním sebepojetím, případně k změnám v oblasti sebepojetí. 

Existují však samozřejmě aktivity, které jsou primárně cíleny na jedincovo sebepojetí jako 

takové, i kdyţ logicky není moţné z takovýchto aktivit vyloučit oblast sebepoznání, jakoţ i jiné 

oblasti personální kompetence. 

Jednou z aktivit zaměřenou na sebepojetí je například „Co bych byl, kdybych byl“. Jedná 

se o aktivitu, kdy ţáci (nejlépe písemně) odpovídají na větu „co bych byl, kdybych byl…“, která 

pokračuje nejrŧznějšími slovy, jako například „zvíře, vodní zdroj, část krajiny“ apod. Ţák pak 
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dokončí větu například následujícím zpŧsobem: „Kdybych byl zvíře, byl bych tygrem“. Dalším 

krokem aktivity by pak bylo vysvětlit, proč ţáci volili právě takové zvíře, krajinu apod. Učitel 

pak jednotlivé odpovědi vybere, čte je nahlas a ostatní hádají, kdo danou větu napsal. Mohou 

vysvětlovat, proč si myslí, ţe ji napsal ten a ten spoluţák a stejně tak daný spoluţák následně 

mŧţe vysvětlit, proč napsal právě takovou odpověď, jakou napsal
206

. 

 Tato aktivita v sobě taktéţ zahrnuje cíl jazykový (rozvoj slovní zásoby a gramatického 

podmiňovacího zpŧsobu), komunikační (schopnost o sobě hovořit) a výchovný (schopnost 

hodnotit sám sebe a svou osobnost). Z pozice učitele je třeba si uvědomit, ţe kaţdé slovo, ke 

kterému se ţáci přirovnali, v sobě nese nějaký význam – pohled ţákŧ na ně samotné – jak se 

vidí, hodnotí. Musí tedy být vŧči odpovědím citlivý a moderovat společnou diskuzi ţákŧ tak, aby 

si navzájem (byť například nevědomky) neubliţovali. 

6.4 Rozvoj oblasti sebehodnocení 

Existuje mnoho aktivit, které by mohly být vyuţity při rozvoji personální kompetence a 

oblasti sebehodnocení. Pro ilustraci jsme opět vybrali několik aktivit, které by mohly být dobře 

vyuţitelné ve výuce cizího jazyka. 

Jednou z aktivit, která je cílena na sebehodnocení, je aktivita, ve které mají ţáci 

vymyslet, co mají na sobě rádi – mŧţe se jednat o vlastnosti, o to co umí, co jim jde apod.
207

. 

Učitel mŧţe zadat konkrétnější téma, resp. oblast – například dle toho, co právě v cizím jazyce 

probírají za slovní zásobu apod., nebo mŧţe nechat téma otevřené a ţáci mohou psát obecně vše, 

co na sobě mají rádi. Tato aktivita je zřejmě vhodnější v psané formě, jelikoţ mnoho ţákŧ by se 

před ostatními mohlo stydět, mohli by mít pocit, ţe se vychloubají, na druhé straně někteří ţáci 

by si z druhých mohli utahovat, coţ by v extrémních případech mohlo vést aţ k tomu, ţe by si 

ţáci daných věcí na sobě přestali váţit, protoţe by jim najednou přišly hloupé. Aktivitu lze 

modifikovat dle dosaţené jazykové úrovně ţákŧ – ţáci, kteří dosáhli pokročilejší jazykové 

úrovně, mohou jednotlivé body více rozvádět a vysvětlovat, proč na sobě mají danou věc rádi 

apod. Pro méně pokročilé studenty je vhodné zadat například určitou oblast, jejíţ slovní zásobu 

se ţáci právě učí – například přídavná jména spojená s charakterovými vlastnostmi, aktivitami 

volného času, ve kterých ţáci mohou vynikat apod. 
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 KŘÍŢ, Petr. Kdo jsem, jaký jsem: aktivity pro osobnostní a sociální výchovu k podpoře sebepoznání a sebepojetí, s. 55-

56. 
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 Inspirace z knihy: PLUMMER, Deborah. Skupinové hry pro rozvíjení sebeúcty dětí ve věku 5-11 let, s. 75, 77. 
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Cizí jazyky nabízejí v oblasti sebehodnocení poměrně mnoho prostoru. Jednou z forem 

sebehodnocení, která mŧţe být velmi dobře vyuţita ve výuce cizího jazyka, je tvorba vlastního 

portfolia, kdy ţáci shromaţďují své práce, písemné projevy, projekty aj. a mohou tak díky 

portfoliu „sledovat svůj vývoj a pokroky“
208

 a to nejen v oblasti jazyka jako takového, ale téţ 

v oblasti osobnostního rozvoje
209

. 

Významnou roli v rozvoji personální kompetence téţ hraje evaluace a autoevaluace. 

Nejen hodnocení ze strany učitele mŧţe pozitivně i negativně ovlivňovat sebehodnocení ţáka – 

je stejně tak dŧleţité, zdali jedinec umí adekvátně hodnotit sám sebe. Učitel mŧţe tuto schopnost 

rozvíjet například tím, ţe nechává ţáky vyjádřit se k tomu, jak se jim hodina líbila, co se jim 

dařilo, jak se cítili, v čem by se mohli zlepšit a tak dále
210

. 

6.5 Rozvoj oblasti seberegulace a sebeogranizace 

Sebeorganizace a seberegulace je zpravidla ovlivněna sebepoznáním a sebehodnocením 

jedince. Existují však i aktivity, které cílí přímo na tyto oblasti. Mezi takovéto aktivity patří 

například uvaţování nad vlastní budoucností. Výuka cizích jazykŧ nabízí velmi dobrou 

příleţitost k podobným aktivitám především při probírání budoucího gramatického času. Tyto 

aktivity však dalece přesahují gramatickou rovinu vyučování. 

Mohou probíhat buď ústně, formou diskuze, či písemně, kdy kaţdý ţák sepíše, čeho by 

chtěl v budoucnu dosáhnout. Aktivitu mŧţeme upravovat dle jazykové úrovně (a dle věku ţákŧ) 

– méně pokročilí ţáci mohou sepsat v několika bodech, čeho by chtěli dosáhnout buď obecně 

v ţivotě, nebo v kratším časovém horizontu (například v prŧběhu následujícího roku). 

Pokročilejší ţáci mohou odpovídat v celých větách a více dané body rozvádět. Je také příhodné, 

aby se ţáci zamýšleli nad tím, jak daných přání dosáhnout, co pro ně musí udělat, případně aby 

se zamysleli nad tím, jestli pro ně něco dělají nyní. Mohou se zamýšlet nad konkrétními kroky, 

které jim pomohou cílŧ dosáhnout, nad lidmi, kteří jim mohou pomoci, nad časovým 

horizontem, do kterého chtějí daný cíl splnit atp.
211

. 

V případě cizích jazykŧ lze tyto aktivity vyuţít například při výuce písemného projevu. 

Učitel však musí dát ţákŧm dostatek času, aby si své odpovědi co nejvíce promysleli, aby tak 

aktivita vedla nejen k rozvoji písemného projevu, ale téţ k rozvoji personální kompetence. 
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 PODEPŘELOVÁ, Alena. Rozvoj klíčových kompetencí ve výuce cizího jazyka je opravdu klíčový. [online]. 
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 Aktivity na podporu OSV – Osobnostní rozvoj. [online]. 
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6.6 Rozvoj personální kompetence při výuce francouzštiny ve vybraných 

školních vzdělávacích programech 

 V předchozí části kapitoly jsme se věnovali rozvoji jednotlivých oblastí personální 

kompetence ve spojení s výukou cizích jazykŧ. V poslední části této kapitoly zmíníme několik 

náhodně vybraných školních vzdělávacích programŧ a zpŧsobŧ, které navrhují pro rozvoj 

personální kompetence přímo při výuce francouzského jazyka, a to z dŧvodu abychom 

ilustrovali současné pojetí začleňování personální klíčové kompetence do výuky francouzského 

jazyka. 

Ve školních vzdělávacích programech bývají zpravidla u jednotlivých vyučovacích 

předmětŧ sepsány koncepce rozvoje klíčových kompetencí. Většinou je v rámci daného 

předmětu – v našem případě v rámci francouzského jazyka, sepsáno ve školním vzdělávacím 

programu několik bodŧ, které jsou cíleny na rozvoj kaţdé jednotlivé kompetence a ke kterým by 

tedy výuka daného předmětu měla směřovat. U náhodně vybraných školních vzdělávacích 

předmětŧ mŧţeme tedy nalézt i jednotlivá doporučení a koncepty pro rozvoj personální 

kompetence v rámci výuky francouzského jazyka. 

Jedním z příkladŧ je Gymnázium Beroun, které zdŧrazňuje v souvislosti s rozvojem 

personální kompetence oblasti poznávání a rozvoje vlastní osobnosti; jakoţ i oblasti 

seberegulace, organizačních dovedností a dovedností řešit problémy
212

. V rámci vyučování 

francouzského jazyka se oblasti poznávání a rozvoje vlastní osobnosti věnují například témata 

jako rodina a přátelé či mŧj den
213

. 

Také ve školním vzdělávacím programu Gymnázia Trutnov jsou v rámci výuky 

francouzského jazyka zdŧrazněny oblasti rozvíjející personální kompetenci. U začátečníkŧ a 

mírně pokročilých jsou to především oblasti sebepoznání a sebepojetí – nalezneme zde například 

aktivity cílené na ovládání dostatečného mnoţství „přídavných jmen k vyjádření atmosféry a 

charakteru prostředí“
214

, k vyjádření dojmŧ, pocitŧ aj. U vyšších ročníkŧ jsou pak zdŧrazňovány 

téţ aktivity cílené na seberegulaci a sebeorganizaci jedince, jako například zamýšlení se nad 

kaţdodenními činnostmi. 
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V niţších ročnících gymnázia (které odpovídají ročníkŧm základní školy), se oblast 

sebepoznání soustřeďuje především na schopnosti popsat ve francouzštině sám sebe, jakoţ i své 

vlastnosti; schopnosti popsat, co ţák rád dělá či nedělá apod.
215

. V neposlední řadě je pak ve 

školním vzdělávacím programu zdŧrazňována schopnost hodnocení a sebehodnocení
216

. 

Dŧleţitost sebehodnocení je vyzdvihována i ve školním vzdělávacím programu 

Podještědského gymnázia, které nabádá k zařazování individuálních výstupŧ a následného 

sebehodnocení do výuky. Gymnázium téţ poukazuje na vhodnost aplikování modelových 

situací, prostřednictvím kterých mŧţe snadno docházet k rozvoji personální kompetence a 

některých jejích aspektŧ
217

. 

Rozvoj personální kompetence je zdŧrazňován i ve školních vzdělávacích programech 

základních škol – uvedeme jeden příklad v podobě Základní školy Vokovice. Ta zdŧrazňuje, ţe 

výuka francouzského jazyka by měla ţáky vést „k získání sebedůvěry při vystupování na 

veřejnosti, ke vzájemné pomoci v týmu, k respektování jiného názoru“, jakoţ i k „dovednosti 

poţádání francouzsky o pomoc, o radu“
218

. 

 

V této kapitole jsme se věnovali moţnostem rozvoje personální kompetence.  Zmínili 

jsme několik aktivit, které mohou být vyuţity při výuce francouzského jazyka, cílíme-li na 

rozvoj této klíčové kompetence. Je však jasné, ţe existuje nesčetné mnoţství aktivit či her, které 

podporují rozvoj personální kompetence. Vzhledem k rozsahu práce jsme tedy vybrali pouze 

ilustrační mnoţství takových aktivit. Pro učitele cizího jazyka je podstatné, aby byl schopen 

zamýšlet se nad moţnostmi rozvoje personální kompetence, včetně jejích konkrétních oblastí, na 

které se mohou soustředit. Měl by se také zamýšlet nad faktory, které rozvoj personální 

kompetence ovlivňují. Je pak na něm, jaké aktivity zvolí a jakým zpŧsobem je zařadí do výuky. 
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7 Úvod praktické části 

V teoretické části práce jsme se věnovali pojmŧm personální a sociální kompetence z 

hlediska jejich významu a z hlediska jednotlivých oblastí, ze kterých jsou tyto kompetence 

sloţeny a kterých se týkají. V následující části práce budeme pracovat s konkrétními vybranými 

francouzskými učebnicemi a na základě teoretických poznatkŧ získaných o jednotlivých 

kompetencích zhodnotíme, zdali a do jaké míry vybrané učebnice tyto kompetence rozvíjí. 

Budeme pracovat celkem se čtyřmi učebnicemi, které byly zvoleny na základě jejich 

četnosti pouţívání v České republice. Jedná se konkrétně o učebnice Le français ENTRE NOUS 

2, Amis et compagnie 2, Alter Ego+ 2 a Nouveau Quartier libre 1.  Tento počet byl zvolen 

především vzhledem k rozsahu práce, a to z dŧvodu poměrně detailního rozboru kaţdé 

z vybraných učebnic. Při rozboru budeme pracovat nejen s učebnicí jako takovou nýbrţ téţ 

s jejím pracovním sešitem jakoţ i s metodikou pro učitele (guide pédagogique). Záměrně téţ 

byly zvoleny dvě učebnice, které se vyuţívají především na základní škole (Le français ENTRE 

NOUS 2, Amis et compagnie 2) a dvě učebnice pouţívané na školách středních (Alter Ego+ 2 a 

Nouveau Quartier libre 1), abychom mohli porovnat rozvoj kompetencí nejen v rámci 

vybraných učebnic, ale téţ abychom měli moţnost porovnat, do jaké míry se jejich rozvoj liší 

v učebnicích určených pro mladší a pro starší ţáky, resp. pro základní a střední školy. 

Pro rozbor byly vybrány učebnice úrovní A1-A2 Společného evropského referenčního 

rámce pro jazyky, a to především s dŧrazem na úroveň mírně pokročilí. Jazyková úroveň byla 

omezena především z dŧvodu rozsahu a objektivity práce. Pakliţe bychom pracovali 

s učebnicemi rŧzných úrovní, je moţné, ţe výsledky by se mohly lišit výrazněji neţ u učebnic 

stejné úrovně, uţ jen z dŧvodu, ţe učebnice vyšších jazykových úrovní nabízejí zpravidla 

mnohem více textu a cvičení a tedy potenciálně více příleţitostí pro rozvoj jednotlivých 

kompetencí, neţ učebnice pro začátečníky. Pakliţe bychom tedy chtěli určit, do jaké míry daná 

učebnice vybrané kompetence rozvíjí v porovnání s ostatními učebnicemi, měli bychom pracovat 

se stejnými jazykovými úrovněmi. 

Vzhledem k rozsahu práce jsme se tedy rozhodli soustředit se na jednu jazykovou úroveň, 

a to konkrétně mírně pokročilí. Jelikoţ se však učebnice rozdělením úrovní mnohdy liší a 

některé učebnice nabízí například první díl s úrovní A1, druhý díl s úrovní A1-A2, zatímco jiné 

nabízí v prvním díle úrovně A1-A2, v druhém pak jiţ A2-B1, rozhodli jsme se pracovat 

s učebnicemi spadajícími do jazykové úrovně A1-A2, s tím, ţe například Le français ENTRE 
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NOUS 2 navazuje na úroveň A1 a učebnice Alter Ego+ 2, resp. její polovina, se kterou jsme 

pracovali, se věnuje čistě úrovni A2 (a v polovině pak přechází na úroveň B1, kterou jsme z výše 

uvedených dŧvodŧ do analýzy nezařadili). Učebnice Amis et compagnie 2 a Nouveau Quartier 

libre 1 jsou pak označeny úrovněmi A1-A2. 

Cílem praktické části bude zanalyzovat vybrané učebnice a vyhodnotit, které z těchto 

učebnic rozvíjejí personální a sociální kompetenci nejvíce a které nejméně. Abychom mohli 

vytvořit co nejobjektivnější závěry, budeme pracovat s vybranými oblastmi personální a sociální 

kompetence. V případě personální kompetence se budeme soustředit na oblast sebepoznání, 

sebepojetí, sebehodnocení, jakoţ i sebeorganizace a seberegulace; v případě kompetence sociální 

se budeme soustředit na znaky sociální komunikace a na konkrétní sociální dovednosti. Na 

základě poznatkŧ pak zhodnotíme, do jaké míry jsou obě kompetence v učebnicích rozvíjeny. 
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8 Stanovení otázek a metodika 

V praktické části byly analyzovány celkem čtyři učebnice úrovně A1-A2, s dŧrazem na 

úroveň mírně pokročilí. Bylo stanoveno celkem pět otázek, které nás dovedou ke zhodnocení 

toho, do jaké míry učebnice jednotlivé kompetence rozvíjejí: 

1) Kolik je v učebnici cvičení a kolik z těchto cvičení je cíleno na rozvoj sociální 

kompetence? 

2) Kolik je v učebnici cvičení a kolik z těchto cvičení je cíleno na rozvoj personální 

kompetence? 

3) Které z oblastí personální a sociální kompetence jsou rozvíjeny nejvíce a které nejméně? 

4) Které z učebnic nejvíce rozvíjejí sociální kompetenci a které nejméně? 

5) Které z učebnic nejvíce rozvíjejí personální kompetenci a které nejméně? 

 

Vzhledem k tomu, ţe klíčové kompetence představují poměrně široké pojmy, které 

prostupují nejen nejrŧznějšími předměty, ale téţ nejrŧznějšími oblastmi z ţivota jedince, nelze 

přistupovat k práci s učebnicemi z hlediska rozvoje sociální a personální kompetence zcela 

analyticky ve smyslu stanovení určité škály konkrétních prvkŧ, které bychom se v učebnicích a 

jejich cvičeních snaţili nalézt. Seznam takových prvkŧ by mohl být téměř nekonečný a navíc by 

bylo v podstatě nemoţné okomentovat všechny aspekty jednotlivých kompetencí v rámci jedné 

tabulky daných prvkŧ. K práci s učebnicemi a jednotlivými cvičeními bylo tedy přistupováno 

spíše holisticky – na základě nastudovaných materiálŧ o aspektech jednotlivých kompetencí bylo 

hodnoceno, zdali daná cvičení a aktivity v učebnici mají potenciál k tomu je rozvíjet. Aby však 

bylo zhodnocení učebnic co nejvíce objektivní, byly stanoveny konkrétní oblasti sociální i 

personální kompetence, na které byl rozbor zaměřen. V případě sociální kompetence se jednalo o 

oblast sociálních dovedností a o oblast sociální komunikace. V případě personální kompetence 

se jednalo o oblasti sebepoznání, sebepojetí, sebehodnocení a seberegulace, případně 

sebeorganizace. 

Jednotlivé učebnice byly analyzovány simultánně s metodikou a pracovním sešitem dané 

učebnice tak, aby bylo co nejobjektivněji zhodnoceno, zda a případně do jaké míry jednotlivá 

cvičení a aktivity rozvíjejí sociální či personální kompetenci. V rámci kaţdé analýzy bylo 

stanoveno, kolik se v jednotlivých kapitolách nachází cvičení, aktivit, dialogŧ, textŧ a jiných 
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materiálŧ
219

, ze kterých se skládala daná kapitola, a na základě prostudovaných materiálŧ bylo 

zhodnoceno, kolik z daných aktivit rozvíjí jednu (případně obě) ze studovaných klíčových 

kompetencí, případně kolik z daných úloh či materiálŧ má potenciál rozvíjet tyto kompetence. 

Okomentovali jsme tedy nejen takové případy, kdy aktivity přímo cílily na rozvoj alespoň jedné 

z kompetencí, ale téţ ty případy, kdy aktivity měly vysoký potenciál kompetence rozvíjet, avšak 

svým charakterem (resp. zpŧsobem, jakým byly úlohy zadány) nakonec příliš k rozvoji 

kompetencí nedocházelo. Navrţeny byly i moţné zpŧsoby, jak úlohu pojmout tak, aby k rozvoji 

jednotlivých kompetencí skutečně docházelo.  

Při rozboru učebnic jsme pracovali s kaţdou kapitolou zvlášť a hodnotili, do jaké míry 

kapitola rozvíjí sociální či personální kompetence. Analyzovali jsme cvičení jako taková a stejně 

tak i dialogy či rŧzné texty, které se v dané kapitole nacházely. Do celkového počtu aktivit a 

cvičení nebyly zahrnovány gramatické či fonetické tabulky, případně české překlady slovíček, 

jelikoţ takovéto materiály nelze zhodnotit jako materiály cílené na rozvoj daných kompetencí. 

Znalost gramatiky či fonetických pravidel je samozřejmě klíčová pro schopnost komunikace 

s ostatními a potaţmo tedy pro tvorbu mezilidských vztahŧ -  to však odkazuje spíše na 

provázanost jednotlivých kompetencí, neţli na fakt, ţe by gramatická tabulka v učebnici 

rozvíjela sociální kompetenci. 

Při rozboru kaţdé kapitoly byly vytvořeny tabulky s jednotlivými počty dialogŧ, textŧ a 

cvičení, které se v dané kapitole nacházely a s výsledným počtem aktivit, které byly cíleny na 

rozvoj jedné nebo obou klíčových kompetencí. Před přílohami se v práci nachází k nahlédnutí 

také seznam obrázkŧ z učebnic, jeţ budou doprovázet jednotlivé rozbory. Pro jednodušší 

orientaci v práci a v rozborech obsahuje tento seznam popis toho, z jaké učebnice se daný 

obrázek nachází a jakou kompetenci a její oblasti rozvíjí. 

V souvislosti s rozbory je třeba také zdŧraznit, ţe jakýkoliv dialog či jakákoliv práce ve 

dvojicích či ve skupině má potenciál k tomu rozvíjet aspekty sociální kompetence, jejímţ 

hlavním předpokladem je interakce s ostatními. Při hodnocení toho, zda dialogy a práce ve 

dvojicích rozvíjejí sociální kompetenci, jsme však takovéto úlohy automaticky nehodnotili jako 
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 V práci rozlišujeme pojmy cvičení a aktivity: pod pojmem cvičení chápeme učebnicová cvičení označená čísly, 

případně písmeny; pojem aktivity je svým zpŧsobem nadřazený pojmu cvičení – chápeme jím nejen jednotlivá 

cvičení, ale téţ práci s texty, obrázky, případně s tabulkami a jinými materiály, které se v učebnici nacházejí a 

nespadají přímo pod konkrétní cvičení. Toto rozlišení je relevantní především v tabulkách s počty jednotlivých 

textŧ, dialogŧ a cvičení, přičemţ pojem aktivity shrnuje vše výše zmíněné. 
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aktivity rozvíjející sociální kompetenci, nýbrţ zamýšleli jsme se nad reálným vyuţitím aktivit 

v kontextu rozvoje sociální kompetence, a to především z toho dŧvodu, abychom omezili 

automatickému zhodnocení dialogu či práce ve dvojicích jako aktivit rozvíjejících sociální 

kompetenci, kdyţ ve skutečnosti k jejímu rozvoji při dané aktivitě příliš nedocházelo. Vzhledem 

k potenciálu rozvoje sociální kompetence, resp. určitých jejích aspektŧ, při práci ve dvojicích 

(případně ve skupině), však autorka téţ v některých případech vyzdvihovala aktivity takto 

realizované, ač tematicky na rozvoj sociální kompetence cíleny nebyly. 

 Stanovené otázky budou explicitně zodpovězeny v kapitole č. 11 Diskuze, která téţ 

nabídne celkové zamyšlení nad rozborem učebnic a případná rozšíření, která by mohla být 

v návaznosti na tuto práci provedena. 
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9 Výběr učebnic a jejich představení 

Jak jiţ bylo předesláno v úvodu praktické části práce, vzhledem k rozsahu práce jsme 

zvolili čtyři učebnice, kterým se v následující analýze budeme věnovat. Učebnice byly zvoleny 

na základě četnosti pouţívání v rámci České republiky. Záměrně byly zvoleny dvě učebnice 

určené pro základní školy a dvě učebnice pro školy střední, abychom měli moţnost porovnat dvě 

dvojice nejpouţívanějších učebnic té samé jazykové i věkové úrovně a rozbor byl tedy co 

nejobjektivnější. Zároveň nám tento výběr umoţňuje porovnat rozvoj vybraných kompetencí 

v učebnicích pro základní versus střední školy. 

První z analyzovaných učebnic je učebnice Le français ENTRE NOUS 2
220

. Jedná se o 

druhý díl učebnice navazující na úroveň A1. Díky svému zpracování bývá učebnice vyuţívána 

jak na základních, tak středních školách, častěji však na školách základních, jelikoţ je určena 

konkrétně pro třinácti- a čtrnáctileté ţáky, kteří se francouzštinu učí jako druhý cizí jazyk. Jedná 

se o francouzsko-českou učebnici - cvičení jako taková jsou samozřejmě ve francouzském 

jazyce, stejně tak pokyny ke cvičením, avšak v učebnici je vyuţit i český jazyk, a to především 

při vysvětlování gramatiky, místy téţ k doplnění zadání či k překladu francouzských slovíček.  

Učebnici tvoří celkem šest lekcí a dva projekty. Kaţdé lekci učebnice (včetně projektŧ) 

odpovídá lekce v pracovním sešitě, kde ţáci procvičují a prohlubují získávané znalosti a 

dovednosti. K učebnici jsou k dispozici audionahrávky jak pro ţáky, tak pro učitele. Metodika 

(guide pédagogique) je psána aţ na výjimky česky. 

Amis et compagnie 2
221

 je druhý díl učebnice, který je zaměřen na úroveň A1-A2.  Je 

určen především pro ţáky od 11 do 12 let. Učebnice je tedy zpravidla vyuţívána na základních 

školách. Jedná se o francouzskou učebnici - nalezneme zde pouze francouzský text, nikoliv 

český, a to nejen v samotné učebnici, ale téţ v pracovním sešitě a v metodice pro učitele. 

Učebnice má celkem 12 kapitol (unités), přičemţ kaţdá kapitola se skládá ze čtyř lekcí (leçons), 

které jsou následovány dvojstranou opakování toho, co se ţáci v dané kapitole naučili. Čtvrtou 

lekci vţdy tvoří komiks (v tomto případě Bídníci). 
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 NOVÁKOVÁ, Sylva. KOLMANOVÁ Jana, GEFFROY-KONŠTACKÝ Daniele, TÁBORSKÁ Jana. Le 

français ENTRE NOUS 2. 
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Alter ego+ 2
222

 je druhý díl učebnice, který je věnovaný úrovni A2 (mírně pokročilí) a B1 

(středně pokročilí). Jedná se o francouzskou učebnici - tedy jediný jazyk, který je pouţíván jak 

v učebnici, pracovním sešitě, tak v metodice, je francouzština. Učebnice se skládá celkem z osmi 

lekcí, resp. souborŧ (dossiers), přičemţ kaţdý z těchto souborŧ obsahuje tři lekce (leçons). Pátý 

soubor lekcí pak označuje přechod z jazykové úrovně A2 na jazykovou úroveň B1, středně 

pokročilí. Vzhledem ke zvolené analyzované jazykové úrovni se budeme věnovat první polovině 

učebnice, jeţ odpovídá úrovni A2. Učebnice Alter ego+ jsou svým charakterem směřovány na 

výuku na středních školách. 

Nouveau Quartier libre 1
223

 je francouzsko-česká učebnice, která pokrývá jazykovou 

úroveň A1-A2 a je určena především pro ţáky středních škol. Aktivity jako takové jsou ve 

francouzském jazyce, avšak úvodní část učebnice, která popisuje, jak s učebnicí pracovat, je 

v českém jazyce, stejně tak jako všechna zadání k jednotlivým cvičením, případně některé 

gramatické vysvětlivky. Stejně tak je tomu v pracovním sešitě, jehoţ zadání jsou téţ v českém 

jazyce. Nalezneme zde celkem šest kapitol, přičemţ jistou zvláštností této učebnice je její 

spojení učebnice jako takové a pracovního sešitu v jedné knize. Metodika pro učitele je pak k 

dispozici na DVD. 
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10 Rozbor učebnic 

 V následující kapitole praktické části se budeme věnovat samotnému rozboru vybraných 

učebnic. Jednotlivé kapitoly vybraných učebnic budou studovány zvlášť tak, aby bylo moţné co 

nejobjektivněji zhodnotit, v kterých částech učebnice dochází k rozvoji daných klíčových 

kompetencí. Stanovené otázky, které si klademe za cíl zodpovědět, budou explicitně 

zodpovězeny v části navazující na rozbor učebnic (tedy v 11. kapitole nesoucí název Diskuze), a 

to z toho dŧvodu, ţe část Rozbor učebnic bude obsahovat detailnější popis a studium 

jednotlivých učebnic a jejich kapitol, nikoliv celkový obraz o všech učebnicích dohromady. 

Celkové shrnutí rozboru učebnic tedy necháme na navazující kapitolu tak, aby bylo zpracování 

praktické části co nejpřehlednější. 

10.1 Le français ENTRE NOUS 2 

Ještě neţ se budeme věnovat samotným cvičením a analýze toho, zda se v učebnici 

nacházejí cvičení rozvíjející (nebo při nejmenším mající potenciál k tomu rozvíjet) sociální a 

personální kompetence, zaměříme se na úvodní část učebnice a především její metodiku pro 

učitele, kde nalezneme mnoho informací o tom, jakým směrem se má učebnice za cíl ubírat a na 

jaké místo staví rozvoj klíčových kompetencí. 

 Samotná učebnice nabízí ţákŧm ještě před první kapitolou hustě popsanou stránku deseti 

dŧvody proč se učit francouzštinu (viz Příloha č. 1). Zaměříme-li se na dŧvody, jeţ by mohly být 

spojeny se sociální a personální kompetencí, vyzdvihli bychom především body: „francouzština 

je celosvětovým jazykem“, jeţ by byl spjat především s kompetencí sociální; „francouzština 

jakoţto jazyk kultury“ či jakoţto „jazyk cestování“, které jsou opět spjaty s kompetencí sociální 

(první z nich spíše s aspektem sociokulturním); do jisté míry bychom mohli vyzdvihnout i bod 

týkající se mezinárodních vztahŧ a stejně tak bod popisující francouzštinu jako jazyk umoţňující 

„otevřít se světu“. Kompetence personální by mohla být zastoupena v posledním bodě, kterým 

je „francouzština jako jazyk lásky a mysli“
224

, který mimo jiné zdŧrazňuje, ţe francouzština, 

jakoţto jazyk analytický, rozvíjí kritické myšlení, téţ nápomocné při diskuzích
225

. 
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 NOVÁKOVÁ, Sylva. KOLMANOVÁ Jana, GEFFROY-KONŠTACKÝ Daniele, TÁBORSKÁ Jana. Le 

français ENTRE NOUS 2 [učebnice]. 
225

 Jednotlivé body, dle pořadí, jak byly popsány, jsou v učebnici ve francouzském znění: Une langue parlée dans le 

monde entier, La langue de la culture, Une langue pour voyager, L´autre langue des relations internationales, Une 

langue pour s´ouvrir sur le monde, La langue de l´amour et de l´esprit. 



71 
 

 V metodikách pro učitele se dočteme dŧleţité informace, které nám napovídají, zdali je 

učebnice orientována směrem k rozvoji klíčových kompetencí či nikoliv. V metodice učebnice 

Le français ENTRE NOUS 2 nalezneme několik stránek věnovaných jednotlivým klíčovým 

kompetencím a jejich moţnému rozvoji v hodinách francouzského jazyka. Nalezneme zde tedy i 

popis toho, jakým zpŧsobem učebnice cílí na rozvoj personální a sociální kompetence. Mimo 

jiné vyzdvihuje například práci ve dvojicích či skupinách, práci na projektech, cvičení na 

„respektování jiného názoru při týmové práci“
226

 či „sociální kontakty při realizaci projektu 

s ţáky z partnerských zemí; budování sebevědomí; vyuţití francouzštiny jako jazyka komunikace 

při týmové práci; (…) sebehodnocení a hodnocení druhých, hodnocení práce skupiny; schopnost 

uplatnění se v kolektivu“
227

 aj. Tomu, zdali učebnice jako taková sociální či personální 

kompetence rozvíjí a případně do jaké míry se jiţ budeme věnovat v následující části práce. 

10.1.1 První kapitola 

První kapitola, Rentrée des classes, je věnována školnímu prostředí. Ještě neţ se budeme 

věnovat samotným cvičením, které tato kapitola nabízí, zaměříme se na její celkový obsah a na 

to, jak je spojena se sociální či personální kompetencí. Jak uvádí metodika pro učitele (dále jen 

metodika), tato kapitola by ve spojení s rozvojem sociální a personální kompetence měla 

zasahovat především do oblasti mezilidských vztahŧ. Kromě samotných cvičení se v kapitole 

nachází celkem dva dialogy, dva kratší texty, jedna píseň a několik gramatických tabulek a 

pouček. Vzhledem k tomu, ţe gramatické tabulky a jiné gramatické poučky nejsou k rozvoji 

sociální či personální kompetence relevantní, nebudeme se jimi zde, ani v jiných částech 

praktické části práce příliš zabývat. 

První ze zmíněných dialogŧ představil konverzaci mezi dvěma kamarády o tom, co dělali 

o prázdninách; druhý rozhovor pak představil konverzaci mezi spoluţáky o tom, co budou dělat 

po škole. Texty obsahovaly popis toho, kde jedna z postav bydlí a popis toho, jak se spoluţáci 

dopravují do školy. Vidíme tedy, ţe obsahově nemŧţeme ani dialogy, ani texty příliš spojovat 

s rozvojem personální či sociální kompetence. I přesto, ţe obsahově nejsou dialogy přímo 

spojeny se sociální kompetencí, mohla by práce s nimi k rozvoji sociální kompetence a jejích 

oblastí jako je sociální komunikace či jiné sociální dovednosti přispívat. V tomto případě však 
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jejich potenciál vyuţit není, a proto je neklasifikujeme jako aktivity rozvíjející sociální (či 

personální) kompetence. 

V učebnici se v této kapitole nachází celkem deset cvičení (do tohoto počtu 

nezahrnujeme dialogy, gramatické poučky aj., ale pouze cvičení jako taková). Z tohoto počtu 

jsme vyhodnotili sedm cvičení spadajících do oblasti gramatika a slovní zásoba, dvě do oblasti 

fonetika/poslech a jednu aktivitu bychom označili jako aktivitu rozvíjející jednu ze zkoumaných 

klíčových kompetencí, a to konkrétně kompetenci personální. Tento počet je finální i po 

prostudování metodiky k této kapitole, která v tomto případě nenabízí modifikace cvičení či 

doplňková cvičení, která by sociální či personální kompetence rozvíjela. V pracovním sešitě 

nalezneme celkem devatenáct cvičení k této kapitole, z toho většina (18) je cílena na gramatiku 

či slovní zásobu, jedno cvičení na poslech a pouze část jednoho z gramatických cvičení v sobě 

zahrnuje aspekty, jeţ rozvíjejí jednu z oblastí personální kompetence. 

Jedno z uvedených cvičení, které bylo vyhodnoceno jako cvičení rozvíjející personální 

kompetenci, je cvičení nabádající ţáky k zamyšlení se nad tím, co mají a nemají rádi. Jedná se 

primárně o cvičení gramatické (případně téţ rozvíjející slovní zásobu), tedy spatřujeme zde 

výrazný jazykový cíl, avšak zároveň cvičení umoţňuje rozvíjet oblast sebepoznání jedincŧ. 

Totéţ cvičení pak nalezneme jako součást jednoho ze zmíněných cvičení v pracovním sešitě. 

Závěrečná část této kapitoly by mohla být označena jako aktivita rozvíjející personální 

kompetenci, resp. jednu z jejích oblastí. Jedná se o sebehodnotící část, která je zařazena na konec 

kaţdé z kapitol této učebnice. Kaţdý ţák má vyjádřit (ať jiţ sám pro sebe, písemně či nahlas), co 

se naučil, co jiţ umí, případně co mu šlo, nešlo aj. Ţák bude samozřejmě hodnotit především to, 

jak mu šla gramatika, jaká se naučil slovíčka apod., přesto jsou však podobné aktivity vhodné 

pro rozvíjení sebehodnocení a sebereflexe jedince. 

Přesto, ţe v úvodu kapitoly sama metodika uváděla, ţe kapitola bude cílena na 

mezilidské vztahy, nenalezli jsme zde cvičení, která by přímo rozvíjela sociální kompetenci. Je 

pravdou, ţe v učebnici bylo několik dialogŧ či cvičení, kdy ţáci vybírali např. co má a nemá ráda 

určitá postava z učebnice, coţ se jistě oblasti mezilidských vztahŧ dotýká, avšak cvičení jako 

taková nebyla cílena na interakci mezi samotnými ţáky ve třídě. Např. téma „co mám/nemám 

rád“ by nabízelo mnoho prostoru na to zjišťovat, co mají či nemají rádi moji spoluţáci, coţ by 

napomáhalo rozvíjet sociální dovednosti jako například schopnost naslouchání druhým aj. Ţádné 

takové cvičení jsme však nenalezli jak v učebnici, v pracovním sešitě, tak ani v metodice. V tuto 
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chvíli by se pak otevíral prostor pro realizaci samotného učitele a zařazení do výuky cvičení 

takovéhoto typu. 

10.1.2 Druhá kapitola 

 Druhá kapitola nese název „Chez moi“ a je tedy spojena s popisováním místa, kde ţák 

bydlí či s popisováním ţákova všedního dne. Metodika v souvislosti s personální a sociální 

kompetencí v této kapitole zdŧrazňuje přítomnost témat kaţdodenní ţivot, denní reţim a 

mezilidské vztahy. 

 Kromě cvičení, kterými se budeme zabývat v dalších odstavcích, v kapitole nalezneme 

jeden dialog, dva kratší texty, píseň a několik gramatických a fonetických tabulek. Oba z textŧ 

jsou cíleny především na slovní zásobu spojenou s popisováním toho, kde ţáci bydlí. Dialog je 

cílen na gramatický minulý čas; jedná se o rozhovor dvou spoluţaček, kdy jedna vypráví druhé, 

co se jí včera přihodilo. Takovýto dialog by mohl nabízet prostor k rozvoji sociální kompetence 

z hlediska sociálních dovedností jako schopnost naslouchání druhým, avšak jeho potenciál není 

v tomto případě příliš vyuţit. 

 Ve druhé kapitole nalezneme v učebnici celkem 15 cvičení, která jsou věnována tématice 

bydlení (tedy popis toho, kde bydlím) a kaţdodenních činností (co dělám/co jsem dělal během 

dne). Ze zmíněných 15 cvičení jsme vyhodnotili 10 cvičení jako cvičení čistě gramatická či 

spojená s osvojováním slovní zásoby, jedno cvičení pak jako fonetické. Zbylá čtyři cvičení 

nabízejí prostor k rozvoji sociální či personální kompetence, jak rozebereme v následujícím 

odstavci. 

 Jedním z těchto cvičení je cvičení, ve kterém mají ţáci vyprávět, co dělali včera. 

Učebnice nabádá k tomu, aby ţáci pracovali ve dvojicích a vyprávěli si navzájem, co dělali den 

před tím. Cvičení však není cíleno na to, aby na sebe ţáci nějakým zpŧsobem reagovali – 

v podstatě jeden druhého nemusejí příliš poslouchat. Tím se dostáváme k jednomu z častých 

problémŧ dialogŧ v učebnicích. Ač mají ţáci pracovat ve dvojicích a hovořit spolu, jedná se 

většinou pouze o jakousi imitaci dialogu, kdy na sebe ţáci nereagují a pouze se jen střídají ve 

výpovědích a často svého spoluţáka příliš neposlouchají a spíše si připravují, co budou sami 

říkat, aţ na ně přijde řada. Paradoxně tedy často při dialozích příliš nedochází k rozvoji sociální 

kompetence a aspektŧ spojených se sociální komunikací. 

Naproti tomu bychom mohli toto cvičení ohodnotit pozitivněji z hlediska rozvoje 

personální kompetence. Přemýšlení nad tím, co jedinec dělal v prŧběhu dne, mŧţe napomáhat 
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k rozvoji oblastí sebeorganizace a seberegulace jedince. Obdobná cvičení nalezneme na konci 

lekce – konkrétně jedno cvičení zabývající se tím, co jedinec obvykle přes den dělá a další 

cvičení na to, co dělal včera (viz Obrázek č. 1). Tato tři cvičení bychom tedy mohli zařadit do 

kategorie cvičení, která rozvíjejí personální kompetenci (resp. jednu z jejích oblastí). Aby však 

skutečně docházelo k rozvoji kompetence v co největší míře, je třeba, aby učitel ţáky motivoval 

k tomu zamýšlet se nad tím, jaký je jejich kaţdodenní reţim, zdali by na něm neměli něco 

změnit, co je na něm pozitivního, co negativního apod. 

V pracovním sešitě nalezneme celkem 20 doplňujících cvičení, z nichţ byla všechna 

vyhodnocena jako gramatická, rozvíjející slovní zásobu případně fonetická, nikoliv tedy cvičení 

napomáhající rozvoji sociální či personální kompetence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 
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10.1.3 Třetí kapitola  

Třetí kapitola je nazvána „A table“ a je cílena na slovní zásobu spojenou s jídlem, se 

stolováním a s nakupováním. Jak uvádí metodika, lekce by měla v souvislosti se sociální a 

personální kompetencí rozvíjet oblast sociální komunikace a mezilidské vztahy. 

V této lekci se v učebnici nachází celkem 13 cvičení, z toho většinu cvičení mŧţeme 

klasifikovat jako cvičení cílena na gramatiku či slovní zásobu (8), tři cvičení na fonetiku, jedno 

cvičení cíleno na čtení a pouze u jednoho cvičení bychom mohli hovořit o jeho potenciálu 

k rozvoji sociální kompetence. Konkrétně se jedná o cvičení, ve kterém si ţáci mají ve dvojicích 

navzájem sdělovat, co mají rádi/neradi za jídlo apod. I tak je ovšem aktivita cílena spíše na 

slovní zásobu neţli na sociální aspekty komunikace. Z tohoto hlediska jsou pro nás zajímavější 

dialogy, které se v lekci nachází. V lekci nalezneme celkem tři dialogy, z toho dva mající 

potenciál pro rozvoj sociální kompetence. Jeden z nich představuje komunikaci mezi číšníkem a 

hosty v restauraci (viz Obrázek č. 2), druhý mezi obchodníky a nakupujícími. Dialogy jsou sice 

cíleny především na slovní zásobu, nalezneme zde však i aspekty podstatné pro sociální 

komunikaci. Metodika například nabádá učitele, aby ţákŧm zdŧraznili, které výrazy jsou 

zdvořilejší, které méně aj., coţ jsou podstatné aspekty sociální komunikace, jeţ je jednou 

z oblastí sociální kompetence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 
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V pracovním sešitě nalezneme celkem 22 cvičení, avšak všechna jsou cílena na 

gramatiku, slovní zásobu, případně fonetiku. 

10.1.4 Projekt 1 

 První ze dvou projektŧ, který nalezneme v učebnici, je projekt nazvaný Svátky a tradice 

ve Francii a v České republice. Cílí tedy spíše na kulturní, případně sociokulturní oblast. Přesto, 

ţe je projekt zaměřen na frankofonní reálie, resp. na jejich porovnání s těmi českými, je tento 

projekt dŧleţitý pro rozvoj sociální kompetence. V prŧběhu projektu, jak zdŧrazňuje metodika, 

ţáci často pracují ve dvojicích či skupinách a učí se tak spolupráci, rozvíjí schopnost kooperace, 

přijmout názor druhých a jiné podstatné sociální dovednosti. 

 Projekt se skládá celkem ze sedmi etap, resp. aktivit. První dvě aktivity jsou cíleny na 

reálie jako takové – věnují se francouzským a českým svátkŧm. Třetí aktivita spočívá v tom, ţe 

kaţdý ţák přinese do třídy Vánoční pohlednici, která se mu líbí a vysvětlí ostatním, proč tomu 

tak je. Ostatní mohou reagovat a vysvětlovat, proč se jim pohlednice líbí či nelíbí. Aktivita 

rozvíjí sociální dovednosti jako schopnost naslouchat druhým či schopnost přijmout názor 

druhých. Co nás zajímá nejvíce z projektové části učebnice z hlediska rozvoje sociální či 

personální kompetence, je část, kdy ţáci pracují ve skupinkách na projektu samotném. V tomto 

případě ţáci utvoří skupiny a vyberou si jeden z úkolŧ, který společně zpracují: kalendář českých 

svátkŧ, adventní kalendář, Vánoční stromeček nebo Vánoční pohledy. Své výtvory pak představí 

zbytku třídy. Metodika navrhuje tříčlenné skupiny a vyzdvihuje, ţe kaţdý ze členŧ skupiny by 

měl mít svŧj konkrétní úkol – vidíme tedy, ţe tento projekt cílí na jeden z dŧleţitých aspektŧ 

sociální kompetence, kterým je schopnost kooperace. Představení jednotlivých výtvorŧ zbytku 

třídy navíc dává prostor pro rozvoj schopnosti pochválit, přijmout pochvalu nebo téţ přijmout 

kritiku.  

10.1.5 Čtvrtá kapitola 

Čtvrtá kapitola je nazvána „C´est chic, c´est chouette!“ a je spojena především se slovní 

zásobou týkající se oblékání, případně nakupování. Příručka učitele vyzdvihuje dŧleţitost této 

kapitoly spíše v souvislosti s personální neţli sociální kompetencí, a to konkrétně ve smyslu 

poznávání vlastního já, jakoţ i sociálních rolí jedince. 

V kapitole se nachází celkem 13 cvičení, 3 dialogy, 1 píseň a několik gramatických 

tabulek. Z uvedených třinácti cvičení nebylo ţádné vyhodnoceno jako rozvíjející primárně 
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sociální nebo personální kompetenci – cvičení byla cílena na gramatiku, případně slovní zásobu 

a fonetiku. Z hlediska sociální kompetence byl podstatný především tzv. „miniprojekt“ zařazený 

do této kapitoly (viz Obrázek č. 3). V miniprojektu se nachází celkem tři aktivity, při nichţ ţáci 

pracují minimálně ve dvojicích. Společně mají pracovat na jednom úkolu – například vymyslet 

model pro přehlídku či vytvořit plakát na módní přehlídku. Především první úloha je příhodná 

pro rozvoj sociální kompetence – ţáci pracují ve dvojicích, jeden z nich představuje stylistu, 

který rŧzným postavám vybírá, jak by se měly obléci, nalíčit, učesat apod. Druhý ţák jeho výběr 

poslouchá a následně hodnotí, vyjadřuje, s čím souhlasí či nesouhlasí apod. Tímto se rozvíjí 

schopnosti jako naslouchání druhým, schopnost přijmout názor druhého, schopnost přijmout 

kritiku aj., tedy dŧleţité aspekty sociální kompetence. Stejně tak následující dvě aktivity rozvíjejí 

aspekty sociální kompetence, a to především schopnost kooperace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3 

 



78 
 

Dialogy obsahově také nejsou příliš cíleny na rozvoj personální, ani sociální kompetence, 

ačkoliv první z dialogŧ by alespoň do určité míry mohl přispívat k rozvoji sociální kompetence 

vzhledem k tomu, ţe se jedná o konverzaci mezi prodavačem a zákazníkem a umoţňuje tedy 

ţákŧm osvojovat si dŧleţité struktury a zpŧsoby hovoru v obdobných sociálních situacích. 

Vidíme tedy, ţe ač metodika na počátku zdŧrazňovala spíše potenciál k rozvoji 

personální kompetence, učebnice jako taková nenabízela příliš moţností jak tuto kompetenci 

rozvíjet. Samotné téma však nabízí prostor konverzace na téma, co rád nosím, co mŧţe oblečení 

vyjadřovat, jak se mŧţe oblékáním a celkovým vzezřením projevovat jedincova osobnost apod. 

Samotná cvičení se však této sféře nevěnovala, a to ani v pracovním sešitě, jehoţ cvičení jsou 

zaměřena především na slovní zásobu v oblasti oblékání. 

10.1.6 Pátá kapitola 

 Předposlední kapitola nesoucí název „Ça va mieux ?“ je soustředěna na oblast lidského 

těla, schopnosti popsat lidské tělo, říci, jak se cítím, na zdravý ţivotní styl aj. Z hlediska sociální 

a personální kompetence by tedy tato kapitola měla cílit především na rozvoj kompetence 

personální, a to především v oblasti psychohygieny a celkové péče o vlastní zdraví. 

 V lekci se nachází celkem tři dialogy, jeden text, jedna píseň, několik gramatických 

pouček a deset cvičení. Většina cvičení (7) byla klasifikována jako cvičení zaměřena na 

gramatiku či slovní zásobu; jedno cvičení je pak fonetické. První cvičení by mohlo být chápáno 

jako cvičení na rozvoj personální kompetence, a to konkrétně na rozvoj oblasti sebepoznání, 

jelikoţ ţáci mají odpovědět na otázku „Jak se (dnes/celkově) cítíš?“. Pakliţe by byla otázka 

chápana obecně a ţáci by odpovídali i z hlediska jejich duševního stavu, aktivita by byla 

bezpochyby klasifikována jako aktivita rozvíjející personální kompetenci. Vzhledem k tomu, ţe 

je otázka cílena spíše na tělesný stav (vzhledem k slovní zásobě, která je v lekci probírána), 

zkonstatovali bychom však, ţe personální kompetenci příliš nerozvíjí. 

 Prostor pro rozvoj personální kompetence by mohla představovat dvě cvičení nesoucí 

název „Notre santé, c´est important !“ a tázající se, co je pro naše zdraví dobré. Ač cvičení 

nejsou cílena na duševní zdraví, nesmíme zapomínat na to, ţe i sport, zdravá strava, dostatek 

spánku aj. napomáhají nejen ke zdravému tělu, ale i zdravému duchu. Proto mŧţeme v tomto 

cvičení spatřovat dŧleţité aspekty, které mohou rozvíjet oblast personální kompetence 

nazývanou seberegulace a sebeorganizace. Pokud by navíc učitel při tomto cvičení vyzdvihnul i 
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aspekty spojené s psychohygienou, jednalo by se bezesporu o cvičení rozvíjející personální 

kompetenci (k tomu však učebnice jako taková nenabádá).  

První z dialogŧ je cílen spíše na slovní zásobu a vzhledem k tomu, ţe učebnice nepracuje 

s dialogem jinak neţ tak, ţe si jej mají ţáci poslechnout a přečíst, nerozvíjí příliš sociální (ani 

personální) kompetenci. Ani druhý dialog není přímo cílen na rozvoj jedné z kompetencí, zde se 

však alespoň jedná o rozhovor mezi pacientem a lékařem, který by mohl přispívat k rozvoji 

sociální kompetence, jelikoţ ţákŧm pomáhá osvojovat si dŧleţité struktury při konverzaci 

v určitém, zde konkrétně lékařském prostředí. Metodika doporučuje, aby ţáci následně rozhovor 

zdramatizovali, coţ by mohlo alespoň v menší míře k rozvoji sociální kompetence směřovat. 

S třetím dialogem pak ţáci pracují nejvíce. Sám dialog představuje rozhovor mezi chlapcem, 

který se zranil, a lékařem. Učebnice následně nabádá ţáky, aby pracovali ve dvojicích a 

sdělovali si navzájem příhody, kdy se zranili, jak se jim to přihodilo apod. Takovéto dialogy 

mohou alespoň do určité míry přispívat ke schopnosti naslouchání druhým, schopnosti empatie 

aj., ačkoliv samozřejmě primárně je rozhovor cílen na slovní zásobu spojenou s lidským tělem a 

zraněními spíše neţli na rozvoj sociální kompetence. 

Cvičení v pracovním sešitě jsou cílena především na rozvoj slovní zásoby a jako taková 

nejsou cílena na rozvoj personální či sociální kompetence. 

10.1.7 Šestá kapitola 

Poslední kapitola této učebnice nese název „Vivre ensemble“ a jiţ dle názvu by měla do 

velké míry rozvíjet sociální kompetenci. Metodika v souvislosti se sociální kompetencí 

zdŧrazňuje témata jako můj vztah k lidem, případně k ostatním kulturám, vzájemná komunikace 

a porozumění, nutnost tolerance (zde se tedy dostáváme k úrovni sociálně-kulturní); ve spojení 

s personální kompetencí pak vyzdvihuje téma morálka ve vztahu k sobě. 

Úvodní stránka kapitoly uvádí sociokulturní téma týkající problematiky rasismu. 

Metodika nabádá, aby ţáci o básni, která toto téma uvádí (viz Obrázek č. 4), samostatně 

přemýšleli. Práce se sociokulturními problematikami jako je rasismus, s tématy jako sociální 

percepce a stereotypy je dŧleţitá při rozvoji sociální kompetence. Díky pochopení těchto oblastí 

mohou jedinci vytvářet kvalitní mezilidské vztahy a navzájem se respektovat, coţ je jedním 

z hlavních cílŧ sociální kompetence.  
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Obrázek č. 4 

 

V kapitole se kromě básně a písně nachází téţ dva další texty, 11 cvičení a tzv. 

miniprojekt. Ze zmíněných jedenácti cvičení bychom mohli označit jako cvičení rozvíjející 

sociální kompetenci především cvičení, ve kterém si ţáci navzájem vyprávějí o svých 

vzpomínkách z dětství, a to nejen tak, ţe se navzájem vystřídají, nýbrţ tak, ţe spolu vedou 

plnohodnotný rozhovor. Učí se tak dŧleţitým sociálním dovednostem jako schopnost naslouchat 

druhému, trénují sociální komunikaci, a to včetně adekvátní zpětné vazby (nejen z hlediska 

jazykového).  

Ostatní cvičení jsou cílena spíše na gramatiku nebo slovní zásobu; pozastavit se však 

musíme ještě u jednoho cvičení, které zadává ţákŧm za úkol popsat svého kamaráda/spoluţáka, 

a to nejen z hlediska vzhledu, ale spíše z hlediska povahových vlastností či z hlediska schopností 

a dovedností, jaké daný jedinec má. Toto cvičení nejen ţe rozvíjí sociální dovednosti jako 

schopnost pochválit, či naopak vhodně upozornit na nedostatky (zde by měl učitel dbát na to, 

aby si ţáci schválně neubliţovali), ale z druhé strany téţ schopnost přijmout jak pochvalu, tak 

kritiku a případně se nad obojím zamyslet. Tímto dochází téţ k propojení sociální a personální 

kompetence, kdy jedinec, který danou chválu či kritiku přijímá, mŧţe rozvíjet oblasti 

sebepoznání, sebepojetí či sebehodnocení. 
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V souvislosti s tímto je dŧleţitý i tzv. miniprojekt zařazený na konci kapitoly (viz 

Obrázek č. 5). Ten ţákŧm zadává za úkol vytvořit webovou stránku o sobě samých. Ţáci 

samozřejmě nemusí vytvářet reálnou webovou stránku, ale mohou vytvořit koncept webové 

stránky na papíře. Kromě faktických údajŧ o sobě, by se ţáci měli popsat z hlediska svých 

vlastností, dovedností a schopností. Opět se tedy pohybujeme v oblasti rozvoje personální 

kompetence, a to konkrétně v oblasti sebepoznání, sebepojetí, jakoţ i sebehodnocení. Metodika 

zároveň nabádá učitele k prodiskutování tématu sociálních sítí, coţ je téma velmi relevantní jak 

pro sociální, tak personální kompetenci (např. z hlediska toho, jak sociální sítě mohou ovlivňovat 

jedincovo sebepojetí aj.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5 

Cvičení v pracovním sešitě nejsou jako taková cílena na rozvoj sociální a personální 

kompetence, jako spíše na rozvoj slovní zásoby, na gramatiku, případně fonetiku. 

10.1.8 Projekt 2 

 Druhý z projektŧ nacházejících se v učebnici je věnován tématu zoologických zahrad. 

Všechna cvičení jsou tedy cílena na rozvoj slovní zásoby spojené se zvířaty; na francouzské a 

české zoologické zahrady atp. Nenacházíme zde cvičení přímo cílena na rozvoj sociální či 

personální kompetence. Jak jiţ to však u projektŧ bývá, na nejrŧznějších úlohách ţáci pracují ve 

dvojicích nebo ve skupinách, čímţ mŧţe docházet k rozvoji sociální kompetence, a to především 

v oblasti kooperace, schopnosti dohodnout se s ostatními, přijmout názor ostatních aj. 
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 Největší potenciál pro rozvoj sociální kompetence má praktická část projektu, kdy mají 

ţáci ve skupinkách navštívit nějakou z českých zoologických zahrad. Společně mají vyplnit 

pozorovací arch, vytvořit poznámky o návštěvě zoologické zahrady, vytvořit nejrŧznější 

dokumenty jako fotografie, videa aj. Při takovéto aktivitě dochází k rozvoji nejrŧznějších 

sociálních dovedností, a to především těch spojených s kooperací s ostatními. 

 Pracovní sešit nabízí především cvičení na rozvoj slovní zásoby spojené s tématem 

(zvířata) a zároveň téţ ţákŧm dává k dispozici materiály, se kterými mají pracovat v prŧběhu 

návštěvy zoo. 

10.1.9 Le français entre nous 2 – shrnutí 

Jak mŧţeme vyčíst z Tabulky č. 1 pod textem, v učebnici se nachází celkem 98 aktivit 

(včetně cvičení jako takových, dialogŧ a jiných textŧ). Z tohoto počtu bylo 11 aktivit 

vyhodnoceno jako aktivit cílených na rozvoj personální kompetence a 13 aktivit jako aktivit 

cílených na rozvoj sociální kompetence. Ač se mŧţe tento počet zdát jako velmi malý, musíme 

mít na paměti, ţe do tohoto počtu (11 a 13) jsou zahrnuty pouze aktivity explicitně cíleny na 

rozvoj daných kompetencí (případně mající vysoký potenciál tyto kompetence rozvíjet). Do 

těchto počtŧ tedy nebyly zahrnuty aktivity, které by svým charakterem teoreticky měly potenciál 

dané kompetence rozvíjet, avšak tak, jak byly pojaty v učebnici, k jejich rozvoji prostřednictvím 

aktivit nedocházelo.  

I z tohoto dŧvodu je rozbor doplněn o počty aktivit, které byly prováděny ve dvojicích či 

ve skupinách, jelikoţ i kdyţ tyto aktivity nebyly přímo cíleny na rozvoj jedné z kompetencí, 

svým charakterem by mohly přispívat k rozvoji sociální kompetence uţ jen z dŧvodu, ţe při nich 

dochází k interakci s ostatními. Celkový počet aktivit ve dvojicích či skupinách v této učebnici 

dosáhl počtu 26. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 1 
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10.2 Amis et compagnie 2 

Metodika Amis et compagnie 2 představuje učebnici jako učebnici směřující k tzv. 

„approche actionnelle“ – tedy k modelu výuky cizích jazykŧ, který je cílen na komunikativní 

přístup a na osvojování si komunikační kompetence. Metodika nabízí několik cílŧ (objectifs), ke 

kterým učebnice směřuje, jakoţ i konkrétních principŧ, na kterých je učebnice postavena
228

. 

Zaměříme-li se na cíle související s rozvojem sociální a personální kompetence, vyzdvihneme 

především body jako: 1. Cílem učebnice je učit ţáky, aby byli schopni se jasně vyjadřovat a 

hovořit o nich samých, jakoţ i o jejich školním prostředí, o jejich zájmech, zálibách, věcech, co 

mají rádi, o jejich plánech aj.; 2. Cílem učebnice je umoţnit ţákům vytvořit si strategie potřebné 

pro interakci s ostatními.
229

 Těchto, jakoţ i ostatních cílŧ chce učebnice dosahovat principy 

relevantními k rozvoji sociální a personální kompetence jako: 1. Umoţňovat ţákům, aby hovořili 

o tom, co proţili, o jejich schopnostech, zálibách a zároveň téţ podporovat jejich fantazii.; 

2. Zahrnovat všechny inteligence včetně inteligence interpersonální při práci se spoluţáky, či 

intrapersonální při sebehodnocení toho, čeho ţák dosáhl.; 3. Umoţnit ţákům pochopit, ţe 

existují různé způsoby myšlení, různé vize světa, různé způsoby jak chápat realitu kolem nás. 

Pomoci jim, aby byli otevřeni alternativám, avšak zároveň aby si zachovali svou vlastní 

identitu.
230

 

 Metodika tedy předesílá, ţe by se učebnice mimo jiné měla soustředit na rozvoj jak 

personální, tak sociální kompetence. V souvislosti s personální kompetencí na základě výše 

zmíněných bodŧ předpokládáme, ţe se budou v učebnici nacházet aktivity orientované na oblast 

sebepoznání, jakoţ i sebeorganizace, případně seberegulace. V souvislosti se sociální 

kompetencí pak předpokládáme, ţe se v učebnici budou nacházet především aktivity spojené 

s tvorbou mezilidských vztahŧ. Zdali tomu tak skutečně je, zjistíme následující analýzou 

jednotlivých kapitol. 

                                                           
228

 SAMSON, Colette. HUSSON, Xavier. BEAUDENON, Thierry. Amis et compagnie 2 [guide pédagogique]. 
229

 Překlady autorky práce. V metodice znějí dané body následovně: 1. Les engager à s´exprimer et à parler d´eux-

mêmes, de leur environnement scolaire, de leurs goûts, de leurs activités, de leurs préoccupations, de leurs projets, 

etc. ; 2. Leur permettre de construire également des stratégies d´interaction et leur apprendre à échanger avec un 

interlocuteur… 
230

 Překlady autorky práce. V metodice znějí dané body následovně: 1. Impliquer les élèves : leur permettre de 

parler de leur vécu, de leurs aptitudes, de leurs goûts ; mais solliciter aussi leur imaginaire. ; 2. Faire appel à tous 

les sens, à toutes les mémoires et intelligences : … (l´intelligence) intepersonnelle pour travailler avec ses voisins, 

intrapersonnelle pour évaluer ses acquis, etc. ; 3. Permettre aux éleves de comprendre qu´il y a d´autres modes de 

pensée, d´autres visions du monde, d´autres manières d´exprimer la réalité autour de soi. Les ouvrir à l´altérité, 

tout en maintenant leur identité. 
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10.2.1 První kapitola 

Název první kapitoly zní „C´est moi!“ a napovídá tedy, ţe kapitola bude soustředěna na 

představování sebe samého, případně ostatních. Mohla by tedy rozvíjet aspekty jak personální 

tak sociální kompetence. Je tvořena čtyřmi lekcemi, přičemţ poslední lekci tvoří komiks Bídníci. 

Komiks je jednoduchým převyprávěním knihy Victora Huga, Bídníci. Komiks jako takový 

nebudeme analyzovat z hlediska rozvoje personální či sociální kompetence, jelikoţ při jeho 

analýze bychom v podstatě museli zabíhat do rozboru kniţní předlohy (resp. jejího příběhu) a 

jejího potenciálu rozvíjet jednotlivé kompetence, coţ by přesahovalo rozsah samotné práce. Je 

však dŧleţité vyzdvihnout, ţe pakliţe by učitelé s komiksem pracovali pouze tak, ţe by si ho 

ţáci jen četli, jistě by k rozvoji kompetencí nedocházelo tak, jako kdyby o něm ţáci následně 

diskutovali (např. o určitých sociálních tématech nacházejících se v příběhu atp.), sehrávali 

společně jednotlivé scénky apod. Je tedy na učiteli jakým zpŧsobem bude s komiksem pracovat a 

zdali ho k rozvoji některé z kompetencí vyuţije. 

V kapitole nalezneme celkem 1 text (komiks Bídníci), 3 dialogy a 12 cvičení. Dialogy 

samy o sobě mívají potenciál k tomu rozvíjet sociální kompetenci, minimálně v oblasti sociální 

komunikace, avšak ze tří dialogŧ, které v kapitole nalezneme, bychom označili pouze jeden 

z nich jako mající potenciál rozvíjet sociální kompetenci, zatímco druhé dva se soustředí spíše na 

slovní zásobu. První z dialogŧ (jeţ byl označen jako dialog mající potenciál rozvíjet sociální 

kompetenci) je rozhovor mezi několika spoluţáky, kteří se seznamují. Nalezneme zde tedy 

dŧleţité aspekty sociální komunikace při tvorbě nových přátelských vztahŧ. 

Z dvanácti cvičení byla tři vyhodnocena jako cvičení rozvíjející personální kompetenci. 

Jedná se o cvičení, kdy se ţáci mají představit a to mimo jiné se zaměřením na to, co rádi dělají, 

co umí aj. Takováto cvičení ţákŧm umoţňují přemýšlet nad tím, jací jsou, jaké jsou jejich 

schopnosti (případně i nedostatky) a mŧţe tak docházet k rozvoji oblasti sebepoznání. Ostatní 

cvičení byla vyhodnocena jako cvičení gramatická, cílící na slovní zásobu či fonetická (celá 

druhá lekce je věnována fonetice či jednoduchým poslechŧm). 

Tato kapitola není příliš cílena na rozvoj sociální kompetence a ţádné ze cvičení není se 

sociální kompetencí spojeno přímo svým obsahem. Na druhé straně bychom měli vyzdvihnout 

jistý potenciál některých cvičení k tomu rozvíjet sociální kompetenci – například v oblasti 

sociální komunikace. Jedná se o cvičení, kde se ţáci mají navzájem představovat, říkat si o sobě 

rŧzné informace aj. Zhodnotili bychom tedy, ţe čtyři cvičení mají potenciál k tomu rozvíjet 
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sociální kompetenci, avšak jedná se spíše o jejich potenciál, který musí učitel vyuţít tak, aby 

skutečně k rozvoji sociální kompetence docházelo. 

Pracovní sešit nenabízí cvičení, jeţ by rozvíjela sociální či personální kompetenci – 

cvičení jsou cílena na slovní zásobu a gramatiku. Závěrečná část kapitoly v pracovním sešitě 

však mŧţe nepomáhat rozvoji jedné, resp. dvou oblastí personální kompetence, a to konkrétně 

sebehodnocení a sebeorganizace, jelikoţ se jedná o stránku, ve které mají ţáci ohodnotit, jak se 

jim v dané lekci pracovalo, co se naučili aj. Takováto stránka se nachází v pracovním sešitě po 

kaţdé kapitole. 

10.2.2 Druhá kapitola 

 Druhá kapitola nese název „Mes achats et mon argent de poche“ a měla by tedy být 

zaměřena především na oblast nakupování. Kromě jednoho textu (komiksu) se v kapitole 

nachází jeden dialog a 11 cvičení. Dialog představuje rozhovor prodavače a zákazníka a jako 

takový by tedy mohl být zařazen k aktivitám rozvíjejícím sociální kompetenci (především v 

oblasti sociální komunikace). 

 Z jedenácti cvičení byla čtyři cvičení vyhodnocena jako cvičení mající potenciál k tomu 

rozvíjet sociální kompetenci; jedno z nich především z toho dŧvodu, ţe obnášelo práci ve 

dvojicích, případně skupinkách; další pak z dŧvodu, ţe v nich ţáci měli diskutovat s ostatními. 

V jednom ze cvičení měli ţáci představit svŧj názor ohledně výše kapesného a diskutovat 

s ostatními o jejich vlastních názorech. Takovéto cvičení rozvíjí dŧleţité sociální dovednosti 

jako schopnost říci svŧj názor, ale téţ naslouchat druhému a přijmout jeho názor aj.  

Oproti tomu jsme v kapitole nenalezli cvičení, která by rozvíjela kompetenci personální, 

a to ani v pracovním sešitě (pokud tedy nepočítáme poslední stranu cílenou na sebehodnocení 

ţáka). 

10.2.3 Třetí kapitola 

 Třetí kapitola s názvem „Mon caractère“ se soustředí na popis sebe samotného, své 

osobnosti. Jako taková by tedy měla rozvíjet především kompetenci personální. V kapitole se 

nachází celkem jeden dialog, jeden text (komiks) a 13 cvičení. Dialog nebyl klasifikován jako 

rozvíjející sociální ani personální kompetenci, jelikoţ obsahoval rozhovor kamarádŧ o tom, který 

z nich bude hrát kterou roli při inscenaci Bídníků. Zaměříme se tedy na samotná cvičení. 
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Z celkového počtu třinácti cvičení převaţují cvičení rozvíjející personální kompetenci 

nad těmi rozvíjejícími kompetenci sociální (konkrétně čtyři cvičení ku dvěma). Do cvičení 

rozvíjející sociální kompetenci jsme zařadili cvičení, ve kterém si ţáci mají vybrat jednu osobu – 

učebnice navrhuje kamaráda či člena rodiny, a popsat jaký je (z hlediska vzhledu i 

charakterových vlastností). Toto cvičení tak rozvíjí sociální dovednosti jako schopnost pochválit 

druhého či naopak vyjádřit kritiku tak, abych druhému neublíţil (zvláště pokud si např. ţák 

vybere spoluţáka, kterému pak svŧj popis říká z očí do očí). Mezi cvičení rozvíjející sociální 

kompetenci by téţ mohlo patřit cvičení, ve kterém se ţáci mají popsat před ostatními, a to 

především v případě, ţe by na ně ostatní měli nějak reagovat – například vyjádřit, s čím souhlasí 

či nesouhlasí. U takovýchto aktivit však musí učitel dbát na to, aby si ţáci schválně neubliţovali, 

neuráţeli se aj. 

Zajímavé cvičení pro rozvoj personální kompetence je například cvičení, ve kterém si 

mají ţáci prohlédnout obrázky s několika jedinci, kteří na sebe hledí do zrcadla a vidí se jinak, 

neţ jak ve skutečnosti vypadají (viz Obrázek č. 6). Ač je tato aktivita cílena především na 

slovním zásobu spojenou se vzhledem, nabízí prostor k diskuzi na téma „Můţeme se vnímat 

jinak, neţ jací ve skutečnosti jsme/jak ve skutečnosti vypadáme“. K tomu nabádá téţ metodika. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Obrázek č. 6 

 

 

 

 



87 
 

Další cvičení jsou jiţ soustředěna především na charakterové vlastnosti a schopnosti 

jedince, který se má zamyslet nad tím, jaký je. Jedno ze cvičení dokonce představuje krátký 

dotazník na toto téma, který si mohou ţáci vyplnit a dle výsledkŧ si přečíst, jaké vlastnosti 

nejspíš mají (viz Obrázek č. 7). 

 

 

Obrázek č. 7 

 

 Pracovní sešit opět nabízí především cvičení na rozvoj slovní zásoby, případně 

gramatiky, nikoliv na rozvoj sociální či personální kompetence. Výjimkou by mohlo být cvičení, 

kdy mají ţáci chodit po třídě a ptát se svých spoluţákŧ, jaké z postav zmíněných v pracovním 
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sešitě mají rádi, jaké ne apod. Mohla by pak následovat diskuze o tom, kdo má jaké postavy rád 

a proč. 

10.2.4 Čtvrtá kapitola 

 Čtvrtá kapitola nese název „Mon collège“ a měla by tedy zahrnovat informace z prostředí 

školy. V kapitole se nachází celkem jeden text (komiks), jeden dialog a 12 cvičení. Dialog přímo 

necílí na rozvoj sociální ani personální kompetence, jelikoţ se jedná o situaci, kdy se jedna 

z dívek připravuje na ztvárnění role Cosetty. Z celkového počtu dvanácti cvičení nebylo ţádné 

cvičení vyhodnoceno jako cvičení rozvíjející personální kompetenci. Tři cvičení byla 

vyhodnocena jako cvičení rozvíjející kompetenci sociální. Jedná se o tři závěrečná cvičení 

v kapitole, která se zabývají tématem školní třídy (viz Obrázek č. 8). Nejen ţe ţáci v těchto 

cvičeních pracují společně (v jednom ze cvičení dokonce společně hrají „školní radu“, kdy 

někteří ţáci představují učitele, jiní ředitele atp.) a k rozvoji sociální kompetence tedy mŧţe 

docházet uţ jen prostřednictvím interakce mezi ţáky (především v oblasti kooperace), ale téţ se 

pohybují v oblasti třídních vztahŧ, odpovídají, jaká je jejich třída, jaký by měl být zástupce jejich 

třídy apod. Tato cvičení tedy nepochybně do rozvoje sociální kompetence zasahují. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 8 
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V pracovním sešitě nalezneme cvičení (viz Obrázek č. 9), které mŧţe přispívat k rozvoji 

kompetence personální, jelikoţ se zabývá tím, „jaký by měl být správný ţák“ a mŧţe tak vést 

ţáky k zamýšlení se nad tím, jakými ţáky jsou, zdali by se v něčem neměli zlepšit apod. – mŧţe 

tedy docházet především k rozvoji oblasti sebeorganizace a seberegulace. 

Obrázek č. 9 

10.2.5 Pátá kapitola 

 Pátá kapitola nese název „Mes amis“ a svou tématikou by tedy měla spadat především do 

oblasti rozvoje sociální kompetence. V lekci se nachází celkem dva dialogy, jeden text (komiks) 

a 12 cvičení. Oba dialogy obsahují telefonickou konverzaci mezi kamarádem (kamarádkou) a 

matkou jeho (jejího) kamaráda. První z dialogŧ téţ obsahuje konverzaci mezi kamarády. Oba 

dialogy by mohly být klasifikovány jako rozvíjející sociální kompetenci, a to především na 

rovině sociální komunikace. 

 V kapitole se nachází především cvičení rozvíjející sociální kompetenci. Sedm z dvanácti 

cvičení bylo vyhodnoceno jako rozvíjející sociální kompetenci. Jedná se především o cvičení na 

bázi dialogŧ mezi ţáky, kteří mají simulovat telefonní hovor a domlouvat se na tom, kdy se 

sejdou apod. První cvičení téţ pracuje s jiţ zmíněným dialogem, ve kterém spolu hovoří dva 

kamarádi. Ţáci mají z dialogu posoudit, jakou má jeden z protagonistŧ náladu a proč. Jelikoţ 

v textu není přímo řečeno, jakou má protagonista náladu – jak se cítí, musí ţáci „číst mezi 

řádky“ a zjistit, jakou má náladu, dle toho, jak se chová, co říká apod. Takovéto cvičení mŧţe 

rozvíjet sociální dovednosti jako schopnost naslouchat druhým, empatii aj. 
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 Nejpodstatnější cvičení z hlediska rozvoje sociální kompetence jsou poslední tři cvičení, 

která cílí přímo na význam slova přátelství a na to, co pro ţáky přátelství představuje (viz 

Obrázek č. 10). Jedno ze cvičení nabádá ţáky, aby seřadili rŧzná tvrzení o přátelství podle toho, 

jak jsou pro ně dŧleţitá. Mohli bychom říci, ţe takové cvičení by mělo potenciál zasahovat i do 

kompetence personální, a to především do oblasti sebepojetí, jelikoţ prostřednictvím rŧzných 

tvrzení se ţák mŧţe zamýšlet sám nad sebou, nad tím, co je pro něj dŧleţité a potaţmo i nad tím, 

jaký je kamarád on sám.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 10 

V pracovním sešitě nalezneme před pátou kapitolou ještě dvoustranu nazvanou „Grande 

fête au collège“. Pracovní sešit nabádá ţáky, aby ve škole či ve třídě uspořádali oslavu (fête), 

kde si spolu s ostatními budou povídat, tančit, hrát divadlo, poslouchat hudbu, hrát hry nebo 

dokonce sportovní aktivity. Pracovní sešit pak nabízí aktivity, které mohou dělat. Takováto 

aktivita by bezesporu měla velké předpoklady k tomu rozvíjet sociální kompetenci. Je však 

pravdou, ţe by byla z hlediska organizace i času náročnější. Učitel však mŧţe minimálně zváţit, 

zdali do některé z hodin nezařadit alespoň zkrácenou verzi „oslavy“ (například domluvit se 

s ţáky, ţe budou hrát nějaké společenské hry apod.).  
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10.2.6 Šestá kapitola 

 Šestá kapitola se věnuje tématu záchranných sloţek a problematik s tím spojených. Nese 

název „Au secours!“. Obsahuje celkem jeden dialog, jeden text (komiks) a 11 cvičení. Dialog 

představuje scénku, kdy je jedna z protagonistek přepadena lupiči. Jako taková nerozvíjí sociální 

kompetenci, nepočítáme-li myšlenku, ţe přepadávat či okrádat lidi je špatné. 

 Z jedenácti cvičení byla tři cvičení označena jako mající potenciál rozvíjet sociální 

kompetenci. Většina cvičení je cílena na slovní zásobu či na faktické informace jako jaká čísla 

mají jednotlivé záchranné sloţky apod. Z hlediska sociální kompetence mŧţe být dŧleţité 

cvičení, které se zabývá tématem násilí ve škole, kdy ţáci hovoří o tom, jaké druhy násilí se 

mohou ve škole vyskytnout (viz Obrázek č. 11). Metodika nabádá k tomu, aby ţáci o této 

problematice společně diskutovali, coţ nejen ţe mŧţe vést k rozvoji sociálních dovedností jako 

schopnost vyjádřit před ostatními svŧj názor, naslouchat druhým, přijmout názor někoho jiného 

atp., ale zároveň se téţ pohybujeme v rovině dŧleţité sociální problematiky (násilí ve škole). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 11 
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Poslední cvičení, které by téţ mohlo být označeno za cvičení rozvíjející sociální 

kompetenci, je cvičení, ve kterém mají ţáci diskutovat o tom, co by dělali, kdyby někoho slyšeli 

volat o pomoc. Na druhé straně ţádná z aktivit nebyla označena jako aktivita rozvíjející 

personální kompetenci. Cvičení v pracovním sešitě jsou téţ cílena především na slovní zásobu, 

případně gramatiku spojenou s tímto tématem. 

10.2.7 Sedmá kapitola 

 Sedmá kapitola nese název „Mes paysages“ a je tedy spojena s tématem krajina. Je tedy 

pravděpodobné, ţe kapitola jako taková nebude nabízet příliš cvičení rozvíjejících personální či 

sociální kompetenci. Nachází se v ní celkem dva texty (z nichţ jeden představuje komiks 

Bídníci), jeden dialog a 11 cvičení. 

 Z jedenácti cvičení nebylo ţádné vyhodnoceno jako rozvíjející personální či sociální 

kompetenci. Cvičení jsou cílena buď na slovní zásobu, gramatiku či problematiku ochrany 

přírody, která spadá spíše do ekologických témat, neţli těch sociálních, proto nebyla 

vyhodnocena jako rozvíjející sociální kompetenci. V kapitole se pak nachází pouze jedno 

cvičení, jeţ má být realizované ve dvojicích a mohlo by alespoň do malé míry rozvíjet sociální 

kompetenci, avšak nikoliv svým obsahem jako takovým. Pracovní sešit téţ nenabízí cvičení 

rozvíjející personální či sociální kompetenci. 

10.2.8 Osmá kapitola 

 Název osmé kapitoly zní „Mes sorties“ a napovídá, ţe kapitola bude soustředěna na 

volnočasové aktivity. Tematicky by tedy mohla rozvíjet především oblast personální 

kompetence, a to konkrétně oblast sebeorganizace, případně seberegulace. Zároveň by však 

mohla zasahovat i do kompetence sociální a to v závislosti na typu volnočasových aktivit. 

 Kapitola obsahuje celkem dva dialogy, jeden text (komiks) a 13 cvičení. Oba dialogy 

představují kamarády domlouvající se na tom, co budou společně dělat ve svém volném čase. 

Mohli bychom je tedy zařadit do oblasti sociální kompetence. Co se samotných cvičení týče, 

nakonec byla pouze dvě cvičení označena jako cvičení rozvíjející personální kompetenci a jedno 

cvičení jako rozvíjející kompetenci sociální. Ostatní cvičení jsou cílena na slovní zásobu, 

gramatiku či fonetiku. 

 Cvičení, která byla vyhodnocena jako cvičení rozvíjející personální kompetenci je jednak 

cvičení, kde ţáci vybírají, co by rádi dělali ve svém volném čase a dále pak cvičení, kde mají 
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popisovat, co dělají často, občas, stále či nikdy. Takovéto úlohy ţákŧm umoţňují zamýšlet se 

nad tím, jak tráví svŧj volný čas a pakliţe učitel věnuje této problematice ještě o něco více času, 

mŧţe docházet k pozitivnímu rozvoji oblasti sebeorganizace, případně seberegulace. 

 Cvičení, které bylo označeno jako cvičení rozvíjející kompetenci sociální, je cvičení, ve 

kterém se mají ţáci bavit ve dvojicích a domluvit se, co společně podniknou ve svém volném 

čase. Takovéto cvičení rozvíjí sociální dovednosti jako říci svŧj názor, přijmout názor někoho 

jiného, domluvit se na něčem s někým, přijmout kompromis atp. 

 Cvičení v pracovním sešitě jsou cílena na slovní zásobu, gramatiku, případně fonetiku a 

jako taková tedy sociální či personální kompetenci nerozvíjí. Vidíme tedy, ţe ačkoliv by svou 

tematikou lekce mohla nabízet hodně prostoru především pro rozvoj personální kompetence, její 

potenciál nebyl příliš vyuţit a lekce byla cílena především na osvojování slovní zásoby z oblasti 

aktivit volného času, neţli na rozvoj personální kompetence jako takové. 

10.2.9 Devátá kapitola 

 Devátá kapitola nese název „Mes recherches sur Internet“ a je tedy cílena na internet a 

na to, co na něm mŧţeme najít. V kapitole se nachází celkem jeden dialog, tři texty a 11 cvičení. 

Ze zmíněných dialogŧ, textŧ, ani cvičení však ţádné nebylo vyhodnoceno jako cvičení 

rozvíjející personální či sociální kompetenci. Kapitola je sice spojena s internetem, nikoliv však 

z hlediska sociálního (například z hlediska sociálních sítí apod.), avšak z hlediska toho, ţe na 

internetu mŧţeme hledat informace pro studium. Kapitola tuto skutečnost ilustruje na příkladu 

textŧ o francouzské revoluci. Informace v kapitole jsou tedy spíše faktického rázu. Nalezneme 

zde především gramatická cvičení cílená na minulý čas (passé composé). Práce s texty pak tvoří 

zhruba polovinu kapitoly, avšak jedná se o faktické otázky o Francouzské revoluci. Stejně tak je 

tomu u cvičení v pracovním sešitě, která cílí především na gramatiku případně na slovní zásobu. 

10.2.10 Desátá kapitola 

 Desátá kapitola nese název „Des endroits bizarres“ a je spojena s částí příběhu Bídníků, 

kde Jean Valjean zachraňuje Maria z barikády a odnáší ho paříţskými stokami. V kapitole se 

nachází dva dialogy, přičemţ jeden z nich se odehrává právě v paříţských stokách a v druhém je 

zmíněn hřbitov Père-Lachaise. Téma kapitoly nám předesílá, ţe kapitola pravděpodobně nebude 

cílena na rozvoj ani jedné z klíčových kompetencí. 
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 Většina ze 14 cvičení, které se v kapitole nachází, nebyla klasifikována jako cvičení 

rozvíjející personální či sociální kompetenci. Jedná se o cvičení, která jsou zaměřena především 

na gramatiku a tematicky jsou spojena se „zvláštními místy“. Dvě cvičení by však přesto mohla 

být označena jakoţto cvičení mající potenciál rozvíjet sociální kompetenci. Jedná se o cvičení, 

ve kterých ţáci pracují ve dvojicích a mají spolu diskutovat o tom, která místa či jiné objekty jim 

přijdou strašidelné, které nikoliv apod. Téma cvičení tedy sice není sociálního charakteru, avšak 

přesto mohou svým provedením rozvíjet některé ze sociálních dovedností jako například být 

schopen říci svŧj názor, diskutovat s ostatními, přijmout názor někoho jiného apod. I tak však 

musíme zkonstatovat, ţe kapitola není příliš cílena na rozvoj ani sociální, ani personální 

kompetence, a to ani při prostudování pracovního sešitu, jehoţ cvičení jsou opět cílena 

především na gramatiku, případně slovní zásobu. 

10.2.11 Jedenáctá kapitola 

 Předposlední kapitola nese název „On se prépare“ a je cílena jednak na minulý čas a 

vyprávění minulých událostí a jednak na vaření, resp. recepty. V kapitole nalezneme celkem dva 

texty (jeden z nich je komiks Bídníci), jeden dialog a 11 cvičení. Dialog představuje rozhovor 

mezi kamarády, kteří se připravují na svatbu Cosetty a Maria z Bídníků a říkají, jaké jídlo na 

svatbu připraví (zde tedy vidíme, ţe „on se prépare“ je spojeno s tím, ţe se kamarádi připravují 

na svatbu). Dialog nelze označit jako dialog rozvíjející personální či sociální kompetenci, jelikoţ 

víceméně představuje výpis jednotlivých pokrmŧ, které chce kaţdý z kamarádŧ připravit.  

 Z jedenácti aktivit nebyla ţádná vyhodnocena jako rozvíjející personální kompetenci. 

V první lekci se učebnice zaměřuje na recepty a cvičení jsou tedy zaměřena především na slovní 

zásobu spojenou s recepty, vařením, surovinami atp. Následující dvě lekce jsou zaměřeny 

především na procvičování minulého času sloţeného (passé composé). Nalezneme zde jedno 

cvičení, kde mají ţáci popisovat, co dělali včera, avšak ani toto cvičení bychom neoznačili jako 

cvičení rozvíjející personální kompetenci, jelikoţ je především gramatického rázu a nevede ţáky 

k zamyšlení nad tím, jak tráví svŧj den, případně volný čas. 

 Tato kapitola není bohatá ani na cvičení rozvíjející sociální kompetenci, a to z výše 

zmíněného dŧvodu (cvičení na slovní zásobu, gramatiku). Určitý potenciál pro rozvoj sociální 

kompetence by mohlo mít cvičení, které je sice pŧvodně (a především) zaměřeno na slovní 

zásobu, avšak pokračuje tím, ţe mají ţáci hrát Bingo!, resp. francouzské loto. Většina her, do 

kterých je zapojena celá třída, resp. skupina, má potenciál k tomu rozvíjet sociální kompetenci, 
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zvláště kdyţ se jedná o soutěţivé hry, kdy se ţáci učí interagovat s ostatními ve smyslu ovládání 

dovedností jako umět prohrát, umět vyhrát (tedy přijmout výhru tak, abych se příliš 

nevychloubal, nepovyšoval se nad ostatními apod.). Ostatní cvičení nenabízí příliš prostoru pro 

rozvoj sociální kompetence; zmíníme tedy jen, ţe v kapitole se nachází tři cvičení, která mají být 

prováděna ve dvojicích a teoreticky by tedy mohla mít určitý potenciál k tomu rozvíjet sociální 

kompetenci, avšak stále se jedná především o gramatická cvičení, takţe ţáci se soustředí spíše na 

tvorbu gramatických časŧ apod., neţli na interakci s ostatními. Cvičení v pracovním sešitě jsou 

téţ cílena na rozvoj slovní zásoby z oblasti vaření (receptŧ) a gramatiky. Nenalezneme zde 

cvičení na rozvoj sociální ani personální kompetence. 

10.2.12 Dvanáctá kapitola 

 Poslední kapitola nese název „On a fini“ a předjímá, ţe se jedná o poslední kapitolu 

učebnice, jakoţ i závěrečnou komiksovou část Bídníků. Kapitola obsahuje celkem dva texty, 

jeden dialog a 10 cvičení. Dialog představuje rozpravu kamarádŧ o tom, která scéna z Bídníků 

podle nich byla nejstrašidelnější, nejnásilnější apod. Odkazuje se tedy především na příběh 

Bídníků a je zaměřena na adjektiva popisující jednotlivé scény. Jako takový tedy příliš nerozvíjí 

ani jednu z daných klíčových kompetencí. Za dialogem následuje cvičení, kdy mají ţáci pracovat 

ve dvojicích a vyjádřit své názory na jednotlivá tvrzení ohledně příběhu Bídníků. Pakliţe by se 

jednalo o vyjádření názoru ohledně nějakých scén apod., mohla by být aktivita charakterizována 

jako rozvíjející určité sociální dovednosti jako schopnost říci svŧj názor, stát za svým názorem 

apod., avšak aktivita je cílena na faktické informace ohledně příběhu a proto nenabízí příliš 

prostoru pro rozvoj sociální kompetence. 

 Většina cvičení v kapitole je cílena na gramatiku či na faktické informace z příběhu 

Bídníků. Příkladem gramatického cvičení je například cvičení na podmínkové kdyţ (si). Jedna 

část tohoto cvičení by však mohla být klasifikována jako rozvíjející sociální kompetenci, jelikoţ 

ţáci se mají společně ve dvojicích dohodnout, kde budou společně trávit volný čas 

Jedna strana v učebnici je věnována příběhu a postavám z Bídníků a svým charakterem 

má potenciál alespoň do určité míry rozvíjet sociální kompetenci, jelikoţ ţáci mají pracovat buď 

ve dvojicích, nebo dokonce s celou třídou a vyjádřit svŧj názor ohledně určitých scén z Bídníků, 

případně ohledně postav (viz Obrázek č. 12). Zde však záleţí na učiteli, jakým zpŧsobem bude 

se cvičeními pracovat; cvičení jako taková cílí především na uţívání adjektiv a tedy na slovní 

zásobu. Zároveň však mají ţáci porovnávat své názory s ostatními, a pakliţe je bude učitel 
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motivovat k tomu, aby své názory vysvětlovali, obhajovali atp., mŧţe docházet k rozvoji 

sociálních dovedností právě v této oblasti (schopnost říci svŧj názor, obhájit svŧj názor, 

vyslechnout názor druhých, případně dohodnout se s ostatními na kompromisu atp.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 12 

Pracovní sešit je zaměřen především na slovní zásobu (adjektiva), ale nalezneme zde téţ 

cvičení z oblasti rozvoje sociální kompetence, a to cvičení, kdy se ţáci mají dotazovat ostatních 

na to, co si myslí o rŧzných postavách z Bídníků. K tomu, aby v co největší míře docházelo 

k rozvoji sociální kompetence, by však bylo dobré, aby byly výsledky nějak prodiskutovány se 

třídou. 
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 Předposlední aktivita v pracovním sešitě má téţ předpoklady pro to rozvíjet kompetenci 

personální, a to konkrétně oblast sebepoznání. Jedná se o cvičení, ve kterém mají ţáci vyplnit 

dopis o sobě samých – jací jsou, co rádi dělají, co jim jde apod. (viz Příloha č. 2). Je však 

pravdou, ţe ţáci víceméně zatrhávají z moţností a informace nevyplňují sami – pakliţe by dané 

informace o sobě měli vymýšlet úplně sami, docházelo by k rozvoji oblasti sebepoznání ještě 

více. 

V poslední části kapitoly před komiksem nalezneme text, který představuje blog jednoho 

z přátel, kteří nás učebnicí provázeli (viz Obrázek č. 13). Tématikou by text mohl být zařazen do 

oblasti rozvoje sociální kompetence, jelikoţ popisuje, jakým zpŧsobem kamarádi pracovali na 

zpracování příběhu Bídníků – jaké role kaţdý z nich měl, jak si pomáhali apod. Tematicky tedy 

text spadá do oblasti kooperace.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Obrázek č. 13 

10.2.13 Amis et Compagnie 2 – shrnutí 

 Jak z rozboru učebnice Amis et compagnie 2 vyplývá, v učebnici jsme nalezli celkem 

163 aktivit (včetně 17 dialogŧ, 5 textŧ a 141 cvičení), z toho pouhých 10 aktivit bylo 

vyhodnoceno jako aktivit rozvíjejících personální kompetenci a 37 aktivit jako aktivit 

rozvíjejících sociální kompetenci (viz Tabulka č. 2). 

Z rozboru tedy vidíme, ţe učebnice cílí spíše na rozvoj kompetence sociální neţli 

personální. Usuzovali bychom, ţe kapitoly jsou tedy tematicky cíleny spíše na oblast sociální 

kompetence, avšak nebylo tomu tak. Tematicky spadala do sociální kompetence především jedna 

kapitola, a to kapitola č. 5, Mes Amis. Oproti tomu tři kapitoly spadaly tematicky do oblasti 

personální kompetence, a to kapitoly 1, C´est moi; 2, Mon Caractère a 3, Mes sorties. Ostatní 
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kapitoly byly neutrálního rázu co do oblastí personální a sociální kompetence. Přesto jsme však 

v učebnici nalezli více cvičení rozvíjející oblast sociální kompetence. 

Ač většina cvičení sama o sobě necílí na rozvoj personální či sociální kompetence (i kdyţ 

oblast sociální kompetence je rozvíjena podstatně více), nemŧţeme říci, ţe by učebnice nebyla 

vhodná z hlediska rozvoje těchto kompetencí. Vţdy záleţí na učiteli, jakým zpŧsobem cvičení 

pojme a zdali je pojme tak, aby dané kompetence rozvíjela. Je však pravdou, ţe má učitel 

poněkud snazší práci v oblasti rozvoje těchto kompetencí, mají-li k němu cvičení vyšší potenciál 

neţli tomu bylo u této učebnice. 

 

 Tabulka č. 2 

 

10.3 Alter ego+ 2 

Jak jiţ bylo řečeno, Alter ego+ 2 je učebnice francouzská, proto v ní nenajdeme zmínky o 

jednotlivých klíčových kompetencích tak, jak znějí v českých vzdělávacích dokumentech (viz 

srovnání českých a francouzských klíčových kompetencí v kapitole 1.3 v Teoretické části práce). 

V úvodu učebnice, jakoţ i v úvodu metodiky nejsou uváděny klíčové kompetence jako takové, 

nýbrţ spíše celkové pojetí učebnice, které směřuje k dosahování nejen jazykových cílŧ, ale téţ 

těch pragmatických, a které slibuje aktivity blízké ţivotu ţákŧ a tedy rozvíjející kompetence 

vyuţitelné v reálném ţivotě. 

 Za kaţdým souborem lekcí se nachází tzv. carnet de voyage; jedná se o dvoustranu, která 

zpravidla nabízí nějaké kulturní/frankofonní téma (např. zde nalezneme dvoustranu o 

francouzském spisovateli či o vzdělávacím systému ve Francii). 
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10.3.1 Dossier 1 

První dossier v učebnici je sloţen ze tří následujících lekcí: Přátelské vztahy (Les 

relations amicales), Sousedské vztahy (Les relations de voisinage) a Milostné setkání (La 

rencontre amoureuse). První z lekcí je cílena na přátelské vztahy, tedy na oblast, která je 

podstatná pro sociální kompetenci uţ jen z hlediska tvorby mezilidských vztahŧ. V souvislosti se 

sociální a personální kompetencí nás v učebnici, resp. v její metodice, budou zajímat především 

cíle pragmatické, které jsou vţdy uvedeny na začátku dané lekce a kapitoly. První lekce si 

v souvislosti se sociální kompetencí klade za cíl umět definovat přátelské vztahy či umět hovořit 

o svých přátelích a přátelství obecně. Dále pak v souvislosti se sociální kompetencí uvádí, ţe po 

dokončení lekce by měl být ţák schopen vyjádřit druhému obdiv či úctu (pochválit ho) či 

charakterizovat jinou osobu, a to především její psychickou stránku. 

První část lekce je soustředěna kolem fiktivní Facebookové stránky, resp. Facebookového 

účtu (viz Obrázek č. 14) Na daném Facebookovém účtu několik jedincŧ hovoří o tom, co si 

představují pod pojmem přátelství a jaké typy přátelství mohou existovat. Lekce tak spojuje dva 

motivy vysoce relevantní pro sociální kompetenci: sociální internetové sítě a přátelství, resp. 

přátelské mezilidské vztahy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 14 
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Učebnice jako taková se příliš nevěnuje problematice sociálních sítí, ačkoliv metodika 

nabádá učitele k tomu, aby s ţáky identifikovali dokument (tedy Facebookovou stránku), čímţ 

by se učitel velmi snadno mohl této problematiky dotknout a rozvíjet tak dŧleţité aspekty nejen 

sociální, ale i personální kompetence (např. z hlediska oblasti sebepojetí a jeho ovlivnění 

sociálními sítěmi). 

V podstatě všechna cvičení z této části lekce by mohla být spojena se sociální 

kompetencí, jelikoţ obsahově se vţdy dotýkají oblasti přátelství a mezilidských vztahŧ. 

Zaměříme-li se však výhradně na cvičení a aktivity, které explicitněji rozvíjejí sociální (případně 

personální) kompetenci, zkonstatujeme, ţe z celkového počtu šesti cvičení spojených s 

„Facebookovým textem“ rozvíjí sociální kompetenci čtyři z daných šesti cvičení. Jedná se o 

cvičení, ve kterých si ţáci čtou či poslouchají rozhovory o definicích a typech přátelství. 

Z hlediska rozvoje sociální kompetence jsou nejpodstatnější dvě poslední cvičení, ve kterých 

mají ţáci představit svou vlastní definici přátelství a své definice mezi sebou vzájemně porovnat.  

Druhá část první lekce je cílena na schopnost někoho pochválit, vzdát mu úctu, vyjádřit, 

proč někoho obdivujeme. Jedná se o jednu z dŧleţitých sociálních dovedností, se kterou by pak 

mohla být spojena dovednost přijmout pochvalu (nebo naopak kritiku). V této části se nacházejí 

dva texty, ve kterých jedinci chválí další osobu (viz Obrázek č. 15). Obsahově bychom tedy 

texty mohli zařadit do oblasti rozvoje sociální kompetence. Co se samotných cvičení týče, 

nalezneme v této části pět cvičení, z toho jedno cvičení tvoří jiţ zmíněné texty. Z dalších cvičení 

je pro rozvoj sociální kompetence podstatné především poslední cvičení, ve kterém se ţáci mají 

zamyslet nad někým, koho obdivují a popsat jeho osobnost a dŧvody, proč ho obdivují.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 15 
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Cvičení v pracovním sešitě sama o sobě nejsou koncipována tak, aby rozvíjela sociální či 

personální kompetenci, jelikoţ jsou cílena na slovní zásobu či gramatiku.  

Druhá lekce dossier 1 je spojena se sousedskými vztahy a dle metodiky by měla 

zasahovat spíše do kompetence občanské, coţ cvičení a jiné aktivity v lekci skutečně potvrzují. I 

přesto v lekci nalezneme několik aktivit majících potenciál k rozvoji sociální kompetence, i kdyţ 

jejich poměr není (vzhledem k tématu lekce) tak vysoký jako u lekce předchozí. Z celkového 

počtu 14 cvičení a čtyř textŧ jsme vyhodnotili dva texty jako texty mající potenciál rozvíjet 

sociální kompetenci a pět cvičení jako cvičení rozvíjející sociální kompetenci. Všechny texty 

v této lekci jsou spojeny s bydlením se sousedy atp., avšak poslední dva jsou cíleny na sousedské 

vztahy a mohou tak být zařazeny do oblasti tvorby mezilidských vztahŧ, coţ je dŧleţitá oblast 

v rozvoji sociální kompetence (viz Obrázek č. 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 16 

 

Stejně tak cvičení, která byla klasifikována jako cvičení rozvíjející sociální kompetenci, 

se věnují mezilidským vztahŧm; jedno z nich se dotýká oblasti sociální komunikace, jelikoţ ţáci 

mají z nahrávky rozpoznávat dle tónu hlasŧ a zpŧsobu, jakým mezi sebou jedinci hovoří, zda 

jsou jejich názory pozitivní, negativní aj., coţ vede k rozvoji schopností v oblasti sociální 

komunikace. 
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V pracovním sešitě nalezneme 11 doplňujících cvičení k druhé lekci, z nichţ dvě cvičení 

by mohla být klasifikována jako cvičení rozvíjející sociální kompetenci, jelikoţ jsou cílena na 

sociální komunikaci ve spojitosti s pozitivními vztahy mezi sousedy (viz Obrázek č. 17). Ostatní 

cvičení jsou cílena na slovní zásobu případně gramatiku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 17 

 

Tématem třetí a tedy poslední lekce v prvním dossier je setkání, případně milostné 

setkání. Svým obsahem by tedy lekce měla být spojena minimálně s kompetencí sociální 

v souvislosti s mezilidskými vztahy a se sociálními dovednostmi napomáhajícími mezilidské 

vztahy vytvářet. V lekci se nachází celkem dva texty a jedenáct cvičení. Oba texty představují 

jedince popisující jejich setkání s někým, do koho se na první pohled zamilovali nebo kdo se jim 

líbil. Svým obsahem tedy spadají do oblasti mezilidských vztahŧ, avšak ţáci s nimi příliš 

nepracují tak, aby rozvíjeli svou sociální kompetenci. Z jedenácti cvičení jsme tři z nich označili 

jako cvičení rozvíjející sociální kompetenci. Jedno z těchto cvičení nabádá ţáky, aby se 

zamysleli nad tím, která místa jsou nejlepší pro to se s někým seznámit (nejen s partnerem); 

cvičení tedy ţákŧm pomáhá přemýšlet nad tím, jak vytvářet mezilidské vztahy. Druhé ze cvičení 

se taktéţ věnuje tomuto tématu a poslední z trojice cvičení nabádá ţáky, aby pracovali ve 

dvojicích či skupinkách a vyprávěli si navzájem, jak poznali někoho pro ně dŧleţitého. Takovéto 

cvičení pomáhá rozvíjet sociální kompetenci z hlediska tvorby mezilidských vztahŧ, z hlediska 

zamýšlení se nad tím, proč je pro nás někdo dŧleţitý atp. 

Cvičení v pracovním sešitě sama o sobě explicitně nerozvíjí sociální kompetenci, nýbrţ 

rozvíjí především slovní zásobu a gramatiku (především minulý gramatický čas), které jsou 
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potřebné v této lekci. Carnet de voyage nacházející se za poslední lekcí v prvním dossier nabízí 

informace o francouzském spisovateli a nerozvíjí explicitně ani jednu ze stanovených klíčových 

kompetencí. 

První dossier učebnice byl zaměřen spíše na sociální kompetenci, jak dokazují témata 

jednotlivých lekcí (přátelské vztahy, sousedské vztahy, milostné setkání). Předpokládali jsme 

tedy, ţe v prvním dossier nalezneme více aktivit zaměřených na rozvoj sociální kompetence, 

neţli té personální. Naše domněnka byla potvrzena: z celkového počtu 45 aktivit byla 1 aktivita 

vyhodnocena jako aktivita rozvíjející personální kompetenci a 21 aktivit jako aktivit 

rozvíjejících sociální kompetenci. Musíme téţ potvrdit, ţe cíle, které si stanovila sama učebnice 

(resp. metodika), jako například to, ţe ţák po dokončení lekce bude umět definovat přátelské 

vztahy či umět hovořit o svých přátelích a přátelství obecně; ţe bude schopen vyjádřit druhému 

obdiv či úctu, byly splněny, resp. učebnice vede ţáky k tomu, aby těchto cílŧ skutečně dosáhli. 

10.3.2 Dossier 2 

 Druhý soubor obsahuje následující tři lekce: Program Erasmus a studentské stáţe, 

Hledání zaměstnání a Pracovní pohovor
231

. Lekce jsou tedy zaměřeny na profesní orientaci a 

budoucí kariéru jedince a jako takové by tedy mohly být spojeny jak se sociální kompetencí, a to 

především v oblasti sociální komunikace (pracovní pohovory aj.), tak s kompetencí personální a 

s oblastmi jako sebehodnocení a sebeorganizace. 

 První část lekce je zaměřena na projekt Erasmus a jako taková se tedy zabývá tématem 

zahraničních studijních cest a pobytŧ. Nachází se zde dva texty, přičemţ jeden z nich se zabývá 

programem Erasmu obecně (jeho znaky, cíli aj.) a druhý z textŧ popisuje zkušenost studentky 

s Erasmem (viz Obrázek č. 18). Oba texty (a tematika Erasmu obecně) je spojena s rozvojem jak 

sociální, tak personální kompetence. Texty se soustředí na pozitiva Erasmu v jeho sociální 

rovině (tvorba mezilidských vztahŧ, sociokulturní aspekty programu, začleňování jedince do 

skupiny aj.), jakoţ i v personální rovině (oblasti sebepoznávání, sebeorganizace případně 

seberegulace). Tři ze sedmi cvičení v této části lekce vycházejí z textŧ a nabádají ţáky, aby 

pracovali ve skupinkách či dvojicích a hodnotili pozitiva, resp. dŧleţité znaky Erasmu - jako 

taková by tedy téţ mohla být spojena s rozvojem kompetencí, i kdyţ je třeba zkonstatovat, ţe se 

více soustředí na práci s textem.  

                                                           
231

 Pŧvodní znění lekcí v učebnici: Le programme Erasmus, Les stages d´etudiants; La recherche d´emploi et la 

presentation en situation professionnelle; Les entretiens d´embauche (s. 10, Alter ego+ 2). 
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Obrázek č. 18 

 

V porovnání s těmito třemi aktivitami musíme vyzdvihnout především dvě další aktivity 

cíleny na rozvoj sociální a personální kompetence. Jedná se o aktivity, ve kterých ţáci pracují ve 

skupinkách, coţ samo o sobě představuje předpoklad rozvoje sociální kompetence, a mají si 

navzájem sdělovat své vlastní zkušenosti s podobnými programy, případně pokud na ţádném 

takovém programu nebyli, mají ostatním říci svou představu o tom, kam by chtěli na Erasmus jet 

a svou volbu obhájit a popsat. Takováto cvičení nejen ţe umoţňují rozvíjet sociální kompetenci, 

jelikoţ ţáci společně diskutují, naslouchají si, učí se přijmout názor druhých, mohou se dokonce 

navzájem ovlivňovat; ale mohou rozvíjet téţ kompetenci personální, jelikoţ ţákŧm umoţňují 

zamýšlet se nad tím, jací jsou – ve smyslu jejich studijní a profesní orientace, coţ rozvíjí nejen 

oblast sebepoznání, ale téţ oblast sebeorganizace, případně seberegulaci, jelikoţ si ţáci mohou 

uvědomit, kam by chtěli směřovat svá další studia a následně tomu přizpŧsobovat své činnosti. 
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Druhá část této lekce je zaměřena na stáţe v zahraničí. Tematicky tedy stejně jako 

Erasmus cílí na rozvoj sociální i personální kompetence (viz texty o Erasmu). Z pěti aktivit, 

které jsou spojeny s tímto tématem, však hodnotíme jako aktivitu rozvíjející sociální a personální 

kompetence pouze aktivitu poslední, jelikoţ předchozí aktivity pracují s textem či poslechy a 

samy o sobě příliš necílí na rozvoj daných kompetencí, ačkoliv tematicky se stále dotýkají 

zahraničních stáţí. Aktivita, která byla vyhodnocena jako rozvíjející obě klíčové kompetence je 

aktivita, kdy si ţáci mají představit, ţe jsou jedním ze studentŧ, který absolvoval stáţ a mají tuto 

zkušenost popsat (včetně kladŧ a přínosŧ). Tato aktivita tedy opět cílí na rozvoj sociální i 

personální kompetence (oblasti mezilidských vztahŧ, sebeorganizace atp.) 

Cvičení v pracovním sešitě nejsou sama o sobě cílena na rozvoj kompetencí, ale jsou 

cílena na rozvoj slovní zásoby a gramatiky z daných oblastí a jsou tedy prostředky pro to, aby 

mohli ţáci úspěšně provádět aktivity cílící na rozvoj kompetencí. 

Tématem druhé a třetí lekce je hledání zaměstnání. Lekce tedy obsahují inzeráty na 

pracovní pozice, práci s ţivotopisy, pracovní pohovory aj. Měly by tedy být spojeny jak 

s rozvojem sociální kompetence (především v oblasti sociální komunikace), tak s rozvojem 

personální kompetence (oblasti sebepojetí, sebehodnocení a především sebeorganizace). 

Z čtrnácti cvičení v této lekci jsme zhodnotili čtyři cvičení jako cvičení explicitně 

rozvíjející sociální kompetenci a dvě jako rozvíjející kompetenci personální. Z tohoto počtu jsme 

tedy vynechali například cvičení, ve kterých ţáci pracovali s textem-ţivotopisem a měli 

vyhledávat určité informace, jelikoţ takovéto úlohy nejsou primárně cíleny na rozvoj daných 

kompetencí. Stejně tak cvičení v pracovním sešitě jsou orientována na motivační dopisy či 

ţivotopisy, avšak svým charakterem cílí na osvojování slovní zásoby a gramatiky spíše neţ na 

rozvoj sociální či personální kompetence jako takové. Poslední cvičení v pracovním sešitě však 

nabádá ţáky, aby na základě uvedených inzerátŧ vytvořili ţivotopis a motivační dopis tak, aby 

byli schopni daný post získat. Tuto aktivitu bychom tedy zařadili jako rozvíjející sociální a 

personální kompetenci. 

V lekci se nachází celkem 6 textŧ, které představují buď inzeráty na pracovní pozici, 

motivační dopisy nebo ţivotopisy. Jako takové je tedy mŧţeme zařadit do oblasti sociální 

kompetence, jelikoţ prostřednictvím zaměstnání se člověk začleňuje do společnosti a je proto 

dŧleţité orientovat se v oblasti hledání zaměstnání a ţádání o zaměstnání. Motivační dopisy a 

ţivotopisy se navíc dotýkají i oblasti personální kompetence, jelikoţ prostřednictvím nich 

jedinec přemýšlí nad svým sebepojetím, hodnotí své schopnosti a vlastnosti a nakonec 
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samozřejmě rozvíjí oblast sebeorganizace, vzhledem k tomu, ţe promýšlí, o jaké zaměstnání by 

měl zájem a jakým směrem se chce v ţivotě ubírat (viz Obrázek č. 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 19 

 

Poslední část dossier 2 je zaměřena na pracovní pohovory. Měla by se tedy pohybovat jak 

v oblasti rozvoje sociální kompetence (a to především v oblasti sociální komunikace), tak 

v oblasti personální kompetence, jak jiţ bylo předesláno v předchozí části analýzy (oblast 

sebepojetí, sebehodnocení, sebeorganizace). Po prostudování lekce bylo zhodnoceno, ţe většina 

cvičení je cílena spíše na sociální kompetenci neţli na kompetenci personální. Aktivity jsou 

soustředěny na to, jakým zpŧsobem by měly probíhat pracovní pohovory, resp. jak se na ně 

mŧţe jedinec připravit, o čem by měl v prŧběhu pohovoru hovořit, čemu by se měl vyvarovat aj. 

Na druhou stranu oba z textŧ, které se v lekci nacházejí, se téţ částečně dotýkají kompetence 
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personální, jelikoţ vedou ţáka k zamýšlení se nad tím, jaké vlastnosti a dovednosti má a jaké by 

měl mít, uchází-li se o určité povolání. 

Z patnácti aktivit bylo osm aktivit označeno za aktivity rozvíjející (nebo přinejmenším 

mající potenciál rozvíjet) personální kompetenci a čtyři aktivity označeny jako aktivity 

rozvíjející sociální kompetenci. Jednalo se o aktivity, ve kterých se ţáci zamýšleli nad tím, jak 

by se měl jedinec chovat na pohovoru; o aktivity kde měli ţáci připravit rady, jak se na pohovoru 

chovat, čemu se naopak vyhnout či dokonce o aktivitu, kde ţáci mají sehrát scénku „na 

pohovoru“. Takovéto aktivity rozvíjejí jednak oblast sociální komunikace a jednak vedou ţáka 

k zamýšlení se nad vlastnostmi a dovednostmi dŧleţitými pro určitá povolání a zasahují tedy 

především do oblasti sebeorganizace jedince, čímţ rozvíjí také oblast personální kompetence. 

Pracovní sešit nabízí především cvičení cílena na slovní zásobu a gramatiku spojenou 

s tématem kapitoly, avšak nalezneme zde tři cvičení, která by mohla být povaţována jako 

cvičení (mimo jiné) cílící na rozvoj sociální a personální kompetence. První cvičení cílí na 

zlepšování mezilidských vztahŧ (prostřednictvím sousedských vztahŧ), další dvě pak pokračují 

v zamýšlení se nad pohovory a zpŧsoby, jak by se jedinec na takovém pohovoru měl chovat a 

jaké vlastnosti jsou obvykle ceněny (viz Obrázek č. 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 20 

Druhý dossier pracoval s tématy Erasmus  zahraniční stáţe, hledání zaměstnání a 

pracovní pohovory. Předpokládali jsme tedy, ţe by mohl být zaměřen jak na rozvoj personální 

(oblasti sebehodnocení, sebeorganizace), tak sociální kompetence (sociální komunikace). Po 

prostudování dossier se náš předpoklad potvrdil – z celkového počtu 53 aktivit bylo 21 aktivit 



108 
 

vyhodnoceno jako aktivity rozvíjející personální kompetenci a dokonce více jak polovina aktivit 

(27) byla vyhodnocena jako aktivity rozvíjející kompetenci sociální.  

10.3.3 Dossier 3 

Třetí soubor je cílen na ţivot ve Francii a nabízí následující tři lekce: Stereotypy: Jak jsou 

vnímáni Francouzi ostatními národnostmi; Ţivot ve Francii/ţivot jinde – Různé způsoby ţivota; 

Kvalita ţivota v Paříţi a na venkově
232

. Z hlediska sociální a personální kompetence jsme tedy 

usuzovali, ţe třetí dossier se bude zaměřovat především na rozvoj sociální kompetence. 

První část lekce je zaměřena na charakteristiku Francie a jejích obyvatel ze sociálně-

kulturního hlediska (stejně tak je tomu v pracovním sešitě). Tato lekce tedy není cílena přímo na 

sociální kompetenci jako takovou a vzhledem k rozsahu práce nebudeme do aktivit rozvíjejících 

sociální kompetenci zařazovat aktivity socio-kulturní, jelikoţ v této práci nahlíţíme na sociální 

kompetenci z uţšího hlediska na rovině tvorby mezilidských vztahŧ, nikoliv na rovině kulturní. 

Z hlediska sociální kompetence je pro nás zajímavější druhá část lekce, která je zaměřena 

na stereotypy. Ač je toto téma téţ socio-kulturního rázu, lze ho zařadit do oblasti sociální 

kompetence, a to především z hlediska mezilidských vztahŧ obecně a téţ z hlediska sociální 

komunikace, která mŧţe být stereotypy ovlivňována. Z devíti aktivit v této části mohou čtyři 

z nich být spojeny s rozvojem sociální kompetence, jelikoţ ţáci zde pracují s konceptem 

stereotypŧ. I tak však musíme podotknout, ţe učebnice nabízí téma stereotypŧ pouze 

v souvislosti s Francouzi (případně Belgičany – viz Obrázek č. 21) a tím, jak jsou vnímání 

ostatními národnostmi. Téma stereotypy má však potenciál přesunout se na hlubší sociální 

úroveň a bylo by pak na učiteli, zdali ho ještě rozvine či nikoliv.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 21 

                                                           
232

 Pŧvodní znění lekcí v učebnici: Les stéréotypes: les Français vus d´ailleurs; Vivre en France / vivre ailleurs, 

Modes de vie différentes : les expatriés et couples binationaux; La qualité de vie à Paris / en provence. 
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Druhá lekce se zabývá tematikou lidí (v tomto případě konkrétně Francouzŧ), kteří se 

odstěhovali ze své rodné země a začali ţít v jiné zemi. Metodika uvádí, ţe v lekci se bude 

pracovat s tématy spojenými se sociální kompetencí, jako například změna (dosavadního) ţivota 

či ţivotní podmínky. Po prostudování lekce musíme zkonstatovat, ţe aktivity v této lekci 

mŧţeme charakterizovat spíše jako aktivity sociálně-kulturní tématiky, nikoliv sociální jako 

takové. Je však pravdou, ţe lekce se v několika případech zabývá problematikou začleňování 

jedince do společnosti jiné kultury, coţ je úzce spojeno se sociální kompetencí a schopností 

vytvářet mezilidské vztahy. Proto mŧţeme všechny texty, které se v lekci nacházejí, označit jako 

texty mající potenciál rozvíjet sociální kompetenci. Z celkového počtu dvanácti cvičení se pak 

touto problematikou zabývají čtyři cvičení.  

Tématem poslední lekce je ţivot (resp. kvalita ţivota) v Paříţi a v jiných částech Francie. 

Je tedy pravděpodobné, ţe v této lekci se nebude vyskytovat takové mnoţství aktivit 

rozvíjejících sociální či personální kompetenci jako tomu bylo u jiných kapitol. Lekci jsme 

zanalyzovali a došli jsme k názoru, ţe cvičení jako taková, stejně tak texty, nejsou cíleny na 

rozvoj sociální ani personální kompetence, a to z dŧvodu, ţe jsou cílena především na slovní 

zásobu a gramatiku, nikoliv na rozvoj kompetencí jako takových. Tři z cvičení nacházející se 

v této lekci by však i přesto mohla alespoň v malé míře napomáhat rozvíjet některé aspekty 

sociální kompetence, jelikoţ jsou prováděny ve skupinkách případně ve dvojicích, přičemţ ţáci 

spolu mají diskutovat, představit svŧj názor, přijmout názor někoho jiného atp., coţ patří mezi 

dŧleţité sociální dovednosti. Obsahově však cvičení na rozvoj daných klíčových kompetencí 

cílena nejsou. Stejně tak pracovní sešit nenabízí cvičení rozvíjející sociální či personální 

kompetenci. 

Třetí dossier byl zaměřen na tematiku stereotypŧ, ţivota ve Francii a kvality ţivota 

v Paříţi versus na venkově. Usuzovali jsme tedy, ţe bude více zaměřen na rozvoj sociální 

kompetence, neţli personální. Tento předpoklad se nám po rozboru učebnice potvrdil – v 

učebnici jsme v tomto dossier nenalezli ţádnou aktivitu rozvíjející personální kompetenci. 

Oproti tomu jsme nalezli 15 aktivit rozvíjející kompetenci sociální, a to z celkového počtu 51 

aktivit. I tak musíme zkonstatovat, ţe například téma stereotypy, které by nabízelo mnoho 

prostoru v oblasti rozvoje sociální kompetence, nebylo příliš k rozvoji této kompetence vyuţito, 

a to z dŧvodu, ţe bylo cíleno spíše na stereotypy o Francouzích, neţli na stereotypy obecně. 
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10.3.4 Dossier 4 

 Poslední ze souborŧ lekcí, který spadá do úrovně A2, tedy mírně pokročilí, je tematicky 

zařazen do oblasti médií. Konkrétně v něm nalezneme následující tři lekce: Nové mediální 

prostředky; Tradiční média: tisk, rádio, televize; Zprávy v novinách a rádiu
233

. První lekce nám 

představuje téma médií a v druhé části se soustředí především na blogy. Jako taková nerozvíjí 

personální kompetenci; v určitých směrech však rozvíjí kompetenci sociální, a to především 

v oblasti sociální komunikace. Z patnácti cvičení bychom šest cvičení zhodnotili jako cvičení 

napomáhající rozvíjet sociální kompetenci, resp. oblast sociální komunikace. Cvičení se 

soustředí na rŧzné zpŧsoby novodobé sociální komunikace (např. v prvním cvičení se setkáváme 

s tzv. tweetem). Podstatné pro rozvoj sociální komunikace by pak mohlo být cvičení, ve kterém 

ţáci utvoří skupinky a kaţdá skupina má za úkol vytvořit blog. Nejen ţe se tato úloha dotýká 

tématu sociální komunikace, ale téţ rozvíjí sociální dovednosti jako schopnost kooperace. 

Druhá lekce je věnována novinovým článkŧm, resp. především jejich titulkŧm, a 

televizním pořadŧm. Jak jiţ bylo řečeno v teoretické části práce (viz kapitola č. 2.3), někteří 

autoři
234

 chápou mediální gramotnost jako součást sociální kompetence. Mezi mediální 

gramotnost patří například schopnost kriticky vyhodnocovat obsahy médií (ať jiţ v psané, 

mluvené či jiné formě), do čehoţ mŧţeme zcela bez pochyby zařadit i vyhodnocování významŧ 

titulkŧ a jejich záměrŧ. Tato lekce má tedy velký potenciál k tomu rozvíjet sociální kompetenci. 

Při hodnocení, zdali konkrétní cvičení, případně texty v lekci rozvíjí sociální kompetenci, jsme 

kladně označovali všechny aktivity rozvíjející mediální gramotnost. 

 V první části lekce, jeţ se věnuje novinovým titulkŧm, jsme vyhodnotili všechna (6) 

cvičení jako cvičení rozvíjející mediální gramotnost, tedy potaţmo i sociální kompetenci. Dvě 

z těchto cvičení téţ rozvíjí sociální kompetenci nejen na rovině mediální gramotnosti, ale téţ 

v oblasti jiných sociálních dovedností. Jedná se jednak o skupinovou diskuzi na téma „Tisk: 

Vymizí deníky?“, při které ţáci rozvíjejí schopnosti vyjádřit svŧj názor (před ostatními), 

schopnost naslouchání druhým, přijmout názor druhých aj (viz Obrázek č. 22). Dále pak se jedná 

o aktivitu, ve které mají ţáci ve skupinkách vytvořit svŧj vlastní deník/noviny. Při takovéto 

aktivitě se rozvíjí především schopnost kooperace.  

                                                           
233

 Lekce v původním znění v učebnici: Les nouveau modes d´information, les médias participatifs; Les médias 

traditionnels : presse (en ligne), radio, televize; Les faits divers dans la presse et a la radio. 
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 Nešpor a Scheansová in: NEŠPOR, Karel; SCHEANSOVÁ, Andrea. Dovednosti pro ţivot v prevenci a léčbě 

návykových nemocí. 
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Obrázek č. 22 

 

V „televizní“ části lekce se nachází méně aktivit přímo rozvíjející sociální kompetenci, 

vyzdvihli bychom však například cvičení, ve kterém si mají ţáci navzájem sdělovat, jaké 

televizní programy rádi sledují/nesledují a proč, či cvičení, které nabádá ţáky, aby prozkoumali 

TV5 Monde a následně ostatním představili vysílání, které je zaujalo. Ţáci tak nejen objevují 

svět médií a učí se v něm orientovat, ale téţ rozvíjí schopnosti jako vyjádřit svŧj názor aj. 

 Pracovní sešit se zaměřuje spíše na rozvoj slovní zásoby a gramatiky z oblasti médií, 

neţli na rozvoj sociální kompetence. 

 Poslední lekce je zaměřena na denní zprávy, tzv. faits divers. Pracuje tedy především s 

novinovými články, které pojednávají o denních událostech. Ze čtrnácti cvičení bylo šest cvičení 

vyhodnoceno jako cvičení rozvíjející sociální kompetenci, avšak tři z těchto cvičení byla takto 

označena především kvŧli tomu, ţe je mŧţeme zařadit mezi cvičení rozvíjející mediální 

gramotnost, sama o sobě však příliš nerozvíjí jiné aspekty sociální kompetence. Jedná se 

například o cvičení, kdy ţáci pracují s novinovým článkem, mají k němu vymyslet vhodný 

název, pojmenovat jeho jednotlivé části apod. Tři ze zmíněných cvičení však sociální 

kompetenci rozvíjí i na nemediální úrovni. Jedná se například o cvičení, kdy mají ţáci ve 

skupinkách sehrát scénku, kdy policista vyslýchá svědka zločinu (konkrétně krádeţe). Ţáci tak 

nejen rozvíjí schopnosti kooperace, práce a komunikace s ostatními, ale téţ si nacvičují 
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společenské situace, ve kterých se mohou reálně ocitnout a na které se mohou tímto zpŧsobem 

alespoň do jisté míry připravit.  

 Poslední dossier, který je cílen na úroveň A2, je zaměřen na oblast médií. Předpokládali 

jsme, ţe bude rozvíjet spíše sociální kompetenci, coţ se potvrdilo, ačkoliv poměrně vysoký počet 

aktivit označených jako aktivity rozvíjející sociální kompetenci (27 z celkových 50 aktivit) byl 

dán téţ faktem, ţe do těchto aktivit byly zahrnuty všechny aktivity, které jsou cíleny na mediální 

gramotnost. 

10.3.5 Alter Ego+ 2 – Shrnutí 

 Jak jiţ bylo řečeno, zaměřili jsme se na první čtyři kapitoly, resp. dossiers, učebnice Alter 

Ego+ 2, tedy na kapitoly pokrývající úroveň A2. Celkově jsme shledali, ţe se učebnice věnuje 

více rozvoji sociální, neţli personální kompetence. Dŧvodem byla především témata kaţdé 

lekce, která se věnovala spíše tématŧm spojeným se sociální kompetencí. Výjimkou byl druhý 

dossier, který byl věnován oblasti zahraničních studijních výjezdŧ, stáţí a hledání zaměstnání, 

prostřednictvím jehoţ docházelo k rozvoji několika oblastí personální kompetence, a to oblastí 

sebepojetí a především sebeorganizace a seberegulace. Téměř polovina cvičení z tohoto dossier 

byla vyhodnocena jako cvičení rozvíjející či mající potenciál rozvíjet personální kompetenci. 

 Ostatní kapitoly byly cíleny spíše na rozvoj sociální kompetence. Z celkového počtu 199 

aktivit (tedy veškerých cvičení i textŧ) bylo 22 aktivit vyhodnoceno jako rozvíjející personální 

kompetenci (jak jiţ bylo řečeno především oblast sebepojetí a sebeorganizace) a 90 aktivit bylo 

vyhodnoceno jako aktivit rozvíjejících sociální kompetenci. Mŧţeme tedy shrnout, ţe učebnice 

(resp. její první polovina) se v takové míře nesoustředila na rozvoj personální kompetence, aţ na 

jednu kapitolu, avšak věnovala poměrně velký prostor rozvoji kompetence sociální. 

 

Tabulka č. 3 
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10.4 Nouveau Quartier libre 1 

 Metodika popisuje učebnici jako učebnici orientovanou na ţáka a vyzdvihuje tzv. 

„approche actionnelle“, který je orientován na komunikaci jako takovou a na ţáka samotného. 

Jedná se o přístup, který cílí nejen na ţákovu kognitivní oblast, ale téţ citovou a volní
235

. Cílí 

nejen na schopnosti lingvistické, ale téţ nelingvistické. Metodika však explicitně nehovoří o 

dalších klíčových kompetencích (jako o personální a sociální); vyzdvihuje spíše kompetenci 

komunikativní a fakt, ţe učebnice cílí nejen na zvládání lingvistických pravidel, ale především 

na praktické uţívání jazyka v nejrŧznějších situacích
236

. 

10.4.1 Nultá kapitola 

 Učebnice nezačíná, jak tomu bývá zvykem, kapitolou číslo jedna, nýbrţ kapitolou číslo 

nula. V nulté kapitole se ţáci seznamují s francouzským jazykem jako takovým – s tím, kde 

všude se jím hovoří; dále pak s francouzskou kulturou; s tím, jak se pracuje se slovníkem, 

s jednoduchými slovíčky, jakoţ i s tím, na jakém principu funguje samotná učebnice. 

Předpokládali jsme tedy, ţe se v této kapitole nebude nacházet velké mnoţství aktivit cílených 

na rozvoj personální či sociální kompetence. 

 Po rozboru této kapitoly byla naše domněnka potvrzena: ţádné z dvanácti cvičení, která 

se v kapitole nacházela, nebylo vyhodnoceno jako cvičení rozvíjející ani jednu z kompetencí, 

stejně tak tomu bylo u textu, který se v kapitole nachází. Cvičení byla cílena na francouzštinu 

jakoţto jazyk – kde se jím hovoří, jak zní, jak vypadá atp. Text představoval převyprávění 

Červené Karkulky, které zde bylo zařazeno především proto, aby si ţáci uvědomili, ţe i kdyţ 

neznají kaţdé slovíčko v textu, stejně jsou mu schopni rozumět; a téţ proto, aby si uvědomili, ţe 

mnoho francouzských slov mohou odhadnout dle jejich podobnosti s českým jazykem. Kapitola 

byla tedy cílena na seznámení ţákŧ s francouzským jazykem a v poslední části na seznámení se 

samotnou učebnicí.  

 Na druhé straně musíme vyzdvihnout skutečnost, ţe několik cvičení – především první 

čtyři, která se zabývala francouzštinou jako jazykem, byla koncipována tak, aby ţáci pracovali 

společně – mohlo by tak při nich docházet k rozvoji některých aspektŧ sociální kompetence, a to 

díky vzájemné interakci ţákŧ. 
                                                           
235

 BOSQUET, Michèle. MARTÍNEZ SALLÉS, Matilde. RENNES, Yolanda. JANČÍK, Jiří. Nouveau Quartier 

libre 1: příručka pro učitele [DVD]. 
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 BOSQUET, Michèle. MARTÍNEZ SALLÉS, Matilde. RENNES, Yolanda. JANČÍK, Jiří. Nouveau Quartier 

libre 1: příručka pro učitele [DVD]. 
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10.4.2 První kapitola 

 Název kapitoly číslo jedna zní „Bonjour, moi c´est Antoine“ a naznačuje tedy, ţe hlavním 

bodem kapitoly bude dovednost se představit. Kapitola by tedy mohla zasahovat do kompetence 

personální, a to především do oblasti sebepojetí. Nachází se v ní celkem 12 cvičení, 4 texty a 1 

dialog. Dále pak se v kapitole nachází gramatická dvoustrana, stránka s tzv. tâche finale, kde 

nalezneme úkoly shrnující obsah kapitoly; a nakonec se v kapitole nachází kromě testu cíleného 

na gramatiku a slovní zásobu také Příprava na maturitu – tedy dvojstrana, která se nachází za 

kaţdou kapitolou. Tato struktura je zachována u všech kapitol. 

 Z dvanácti cvičení bylo jedno určeno jako mající potenciál rozvíjet personální 

kompetenci a dvě jako mající potenciál rozvíjet kompetenci sociální. V kapitole se mimo jiné 

nacházel text, resp. tři krátké texty, které by mohly být klasifikovány jako texty rozvíjející 

personální a sociální kompetenci, jelikoţ se jedná o texty, kde se představují tři ţáci (viz 

Obrázek č. 23).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 23 
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Při představování se jednak pohybujeme v oblasti personální kompetence, kterou 

nazýváme sebepojetí, a zároveň se učíme, jak se správně představit tak, abychom vytvářeli 

mezilidské vztahy (především přátelské). Na druhé straně cvičení, která s textem pracují, se 

nepohybují na rovině personální kompetence (ţáci nejsou pobízeni k tomu, aby se sami 

představovali atp.); mŧţeme však říci, ţe do jisté míry rozvíjí kompetenci sociální, jelikoţ ţáci 

pracují často ve dvojicích či v rámci celé třídy (například mají udělat prŧzkum ve třídě o tom, 

kdo má jaké domácí mazlíčky či hlasovat o tom, jaké jméno se jim nejvíce líbí). 

Druhé cvičení, jeţ bylo vyhodnoceno jako cvičení rozvíjející sociální, a v tomto případě i 

personální, kompetenci je cvičení, jeţ pracuje s dialogem, který vyobrazuje dva jedince, kteří se 

navzájem představují (viz Obrázek č. 24). Takovýto dialog by opět mohl být klasifikován jako 

rozvíjející personální i sociální kompetenci – z výše uvedených dŧvodŧ. Cvičení, jeţ jsou 

k tomuto dialogu připojena, pak nabádají ţáky mimo jiné k tomu, aby se svým spoluţákem 

sehráli scénku, kdy se navzájem představují, snaţí se o sobě dozvědět co nejvíce věcí apod. 

Cvičení tedy rozvíjí jednak sociální kompetenci v oblasti sociální komunikace, schopnosti 

naslouchat druhému atp., a zároveň také kompetenci personální, jelikoţ se ţák zamýšlí nad tím, 

jaký je tak, aby se mohl představit druhému.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 24 
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Další tři texty nebyly vyhodnoceny jako rozvíjející personální ani sociální kompetenci, 

jelikoţ byly cíleny jednak na popis Francie a jednak na texty o jiných cizích jazycích. Ostatní 

cvičení byla cílena především na slovní zásobu (například číslovky). 

 Z hlediska rozvoje sociální a personální kompetence je pro nás zajímavá tzv. tâche finale, 

která zadává ţákŧm několik úkolŧ, jeţ by mohly být spojeny s rozvojem obou kompetencí. Ţáci 

mají nakreslit či jinak graficky vytvořit postavu a nalepit kolem ní rŧzná tvrzení o nich 

samotných (viz Obrázek č. 25). Koláţe pak ţáci rozmístí po třídě a ostatní pak hádají, kdo je 

kdo. Takováto úloha nejen ţe má potenciál rozvíjet kompetenci personální – ţák se zamýšlí nad 

tím, co ho charakterizuje, ale téţ oblast sociální, jelikoţ ţáci přemýšlejí nad ostatními, vybavují 

si, co o sobě ostatní řekli v předchozích aktivitách a na základě těchto znalostí usuzují, kdo je 

kdo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 25 

 

Příprava na maturitu obsahuje celkem čtyři cvičení, z nichţ dvě – ústní a písemný 

projev, bychom mohli označit jako cvičení rozvíjející personální a sociální kompetenci, jelikoţ 

opět pracují s konceptem představení se či přímo s rozhovorem seznamujících se lidí (viz Příloha 

č. 3). Poslední část kapitoly obsahuje video a k němu dvě cvičení, která však nebyla 
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vyhodnocena jako rozvíjející ani jednu z kompetencí, jelikoţ pracují s tím, co ţák ve videu slyší 

(například „Jaká jména jsi ve videu zaslechl?“ apod.). 

 Pracovní sešit je zaměřen především na slovní zásobu a gramatiku. Nalezneme zde části 

přímo věnované gramatice, jakoţ i slovní zásobě. Jediné cvičení z mnoha aktivit, které se 

v pracovním sešitě nachází, které by mohlo být spojeno se sociální kompetencí je cvičení, ve 

kterém si ţáci mají vybrat pět lidí a napsat o kaţdém jedno tvrzení, které by je charakterizovalo. 

10.4.3 Druhá kapitola 

 Název druhé kapitoly zní „Mon lycée“ a je tedy cílena na školní prostředí. Metodika 

v úvodu kapitoly shrnuje, co by se ţáci v kapitole měli naučit, a kromě schopnosti hovořit o své 

škole bychom v souvislosti se sociální kompetencí vyzdvihli, ţe na konci kapitoly by měl ţák 

umět vyjádřit svŧj názor a souhlas či nesouhlas s názory druhých; v souvislosti s personální 

kompetencí bychom pak vyzdvihli, ţe ţáci by se díky kapitole měli naučit vyjádřit, co mají 

(případně nemají) rádi. Takovéto aktivity rozvíjejí především oblast sebepoznání, případně 

sebeorganizace a seberegulace. Jestli tomu tak skutečně je, rozebereme v další části této analýzy. 

 V této kapitole se nachází celkem 7 cvičení, z toho většina cvičení má alespoň dvě části, 

resp. úlohy. Pakliţe byla alespoň jedna z úloh cílena na rozvoj personální/sociální kompetence, 

bylo toto cvičení označeno jako rozvíjející personální/sociální kompetenci. Dále pak zde 

nalezneme 3 texty, gramatickou dvoustranu, test, přípravu na maturitu, práci s videem a tzv. 

tâche finale, stejně jako u všech ostatních kapitol. 

 První cvičení nabádá ţáky jednak k tomu, aby popsali školu, kterou vidí na obrázku, a 

v druhé části k tomu, aby vytvořili skupinky a diskutovali společně o kladech a záporech jejich 

vlastní školy (viz Obrázek č. 26). Toto cvičení nejen ţe ţáky nabádá k tomu, aby se zamýšleli 

nad tím, co je na škole dŧleţité, podstatné atp., ale téţ rozvíjí sociální dovednosti jako říci svŧj 

názor, obhájit svŧj názor, vyslechnout a přijmout názor druhého atp. Označujeme tedy toto 

cvičení jako rozvíjející sociální kompetenci. Stejně tak klasifikujeme i následující cvičení, které 

mimo jiné nabádá ţáky k tomu, aby si přečetli text o určité škole a následně ji bodově ohodnotili 

a své bodování pak vysvětlili a obhájili (viz Obrázek č. 27). 
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Obrázek č. 26              Obrázek č. 27 

 

Dvě z cvičení bychom označili jako rozvíjející nejen sociální kompetenci, ale téţ 

personální. V prvním cvičení mají ţáci říci, jaké školní předměty mají a nemají rádi. Ač se mŧţe 

zdánlivě jednat o jednoduché cvičení cílené na slovní zásobu, pakliţe jsou ţáci vedeni přemýšlet 

nad tím, jaké školní předměty mají rádi a proč, rozvíjí tím nejen oblast sebepoznání, ale případně 

téţ sebeorganizace a seberegulace, jelikoţ mohou prostřednictvím podobných cvičení přemýšlet 

nad tím, jakým směrem by se v budoucnu chtěli vydat, na čem by chtěli zapracovat, co zlepšit 

apod. Druhá část cvičení navíc zapojuje celou třídu, kdy mají ţáci hlasovat o tom, jaké předměty 

mají rádi a společně o nich hovořit, coţ mŧţe rozvíjet například oblast sociální komunikace. 

 Druhé cvičení rozvíjející jak sociální tak personální kompetenci je cíleno nejen na 

předměty, které ţák má nebo nemá rád, ale obecněji na to, co ve škole rád dělá a nedělá. Opět se 

tedy dotýkáme oblasti sebepoznání a sebeorganizace/seberegulace. Metodika navíc nabádá ţáky, 

aby udělali ve třídě prŧzkum toho, kdo má co rád a našli spoluţáka, se kterým toho mají co 

nejvíce společného. Toto cvičení tedy ţáky nabádá k tomu, aby se snaţili dozvědět co nejvíce 



119 
 

informací o jejich spoluţácích, rozvíjí sociální dovednosti spojené se sociální komunikací a 

mŧţe vést dokonce k navazování přátelských vztahŧ mezi ţáky, kteří o sobě zjistí, ţe mají 

mnoho společného. 

 Z hlediska rozvoje sociální kompetence je pak dŧleţitá tzv. tâche finale, která ţáky 

nabádá, aby pracovali ve skupinkách a vytvořili společně jejich ideální školu (viz Obrázek č. 

28). Toto cvičení nejen ţe vede ţáky k tomu, aby se zamýšleli nad tím, jaká má být škola, co je 

pro ni a pro ţáky dŧleţité apod., ale téţ učí ţáky dovednostem jako vyjádřit svŧj názor, přijmout 

názor druhého, dohodnout se na něčem s ostatními apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 28 
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 Texty této části učebnice popisují fiktivní školy a jako takové tedy nerozvíjí personální 

kompetenci. Více se dotýkají kompetence sociální, avšak vzhledem k tomu, ţe chápeme sociální 

kompetenci spíše z uţšího hlediska mezilidských vztahŧ a interakcí, nebudeme je klasifikovat 

ani jako rozvíjející sociální kompetenci. 

 Pracovní sešit je orientován ve velké míře na slovní zásobu či gramatiku, avšak i zde 

nalezneme cvičení cílena na to, co ţák má a nemá rád (tedy cvičení rozvíjející personální 

kompetenci). V souvislosti s personální kompetencí zde nalezneme téţ cvičení, ve kterém má 

ţák popsat, co dělá, kdyţ není ve škole (viz Obrázek č. 29). Toto cvičení umoţňuje ţákovi 

přemýšlet nad tím, jak tráví svŧj volný čas a mŧţe se tedy dotýkat především oblasti 

sebeorganizace a případně seberegulace. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 29 

 

V druhé kapitole jsme nalezli celkem 7 cvičení a jednu finální aktivitu, z čehoţ dvě 

cvičení byla vyhodnocena jako rozvíjející personální kompetenci a pět jako rozvíjející 

kompetenci sociální. Musíme také vyzdvihnout pracovní sešit, jehoţ počty cvičení nejsou 

zařazovány do tabulek, avšak který téţ nabídl několik aktivit především na rozvoj personální 

kompetence. 

10.4.4 Třetí kapitola 

Třetí kapitola nese název Moi, je suis comme ça“ a naznačuje tedy, ţe bude cílena na 

ţáka jako takového, na jeho osobnost, trávení volného času aj. Měla by tedy rozvíjet především 

kompetenci personální. Ještě před tím, neţ se budeme věnovat jednotlivým cvičením v učebnici, 

musíme vyzdvihnout návrh metodiky, která učitele nabádá, aby kapitolu začali tak, ţe ţákŧm 
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poloţí otázky jako: „Co charakterizuje člověka (osobu)?“. Následovat by pak měla diskuze třídy, 

coţ by mohlo vést téţ k rozvoji kompetence sociální; aktivita je však cílena především na 

kompetenci personální, jelikoţ se ţáci zamýšlejí nad tím, co je dŧleţité při popisu osoby – 

vzhled, vlastnosti, schopnosti, dovednosti? 

První část kapitoly je zaměřena na vzhled a oblékání. Nalezneme v ní dvě cvičení, 

přičemţ obě cvičení jsou cílena především na slovní zásobu a nerozvíjí tak personální 

kompetenci. Část prvního cvičení by do jisté míry mohla rozvíjet kompetenci sociální, jelikoţ 

ţáci mají jednak pracovat společně a popisovat jeden druhého (popisují však svŧj vzhled, nikoliv 

charakter, vlastnosti) a následně se mají vyjádřit k tomu, zdali by byli schopni jít na nějaký 

casting. To vede ţáky k rozvoji dovedností jako umět projevit svŧj názor, obhájit svŧj názor aj. 

Druhá aktivita je cílena na slovní zásobu z oblasti oblékání a i kdyţ jedna úloha nabádá ţáky, 

aby popsali své oblíbené oblečení, neklasifikujeme ji jako rozvíjející personální kompetenci, 

jelikoţ učebnice se nevěnuje případným psychologickým faktorŧm toho, jaké oblečení, resp. 

styl, máme rádi. 

Druhá část kapitoly nese název „Můj volný čas“ a má tedy předpoklad k tomu rozvíjet 

personální kompetenci, a to především oblast sebeorganizace. Ze tří cvičení, která se v této části 

nachází, byla dvě vyhodnocena jako rozvíjející personální kompetenci a jedno jako rozvíjející 

kompetenci sociální. Mezi cvičení rozvíjející personální kompetenci bylo zařazeno cvičení, ve 

kterém mají ţáci říci, co rádi dělají ve volném čase a dále cvičení, ve kterém mají porovnávat 

svŧj volný čas s volným časem postav z učebnice. Takovéto aktivity umoţňují rozvoj oblasti 

sebeorganizace, případně seberegulace. Část jednoho cvičení téţ nabádá ţáky, aby se zeptali 

svého spoluţáka, které činnosti má nejraději, co dělá ve svém volném čase apod. Tuto aktivitu 

bychom tedy zařadili téţ jako rozvíjející sociální kompetenci (schopnost naslouchat druhému, 

dozvědět se něco o druhém, najít společné zájmy aj.). 

Následující část kapitoly je cílena především na osobnost jedince a měla by tedy rozvíjet 

především personální kompetenci. Ze čtyř cvičení v této části lekce byla tři vyhodnocena jako 

rozvíjející personální kompetenci a dvě jako rozvíjející kompetenci sociální. V souvislosti 

s personální kompetencí se jednalo o cvičení, ve kterých ţáci měli popisovat, jací jsou, a to z 

hlediska charakterových vlastností (viz Obrázek č. 30). V jednom z takovýchto cvičení se téţ 

měli porovnávat se spoluţáky a zjišťovat, jaké vlastnosti mají oni (viz Obrázek č. 31). Takováto 

cvičení nejen ţe mohou rozvíjet oblasti sociální kompetence, ale především kompetence 

personální, a to konkrétně oblasti sebepoznání a sebepojetí. 
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Obrázek č. 30 

 

 

Obrázek č. 31 

V závěrečné části lekce – v tzv. tâche finale, nalezneme dvě aktivity, jeţ by mohly být 

označeny jako rozvíjející sociální kompetenci. Jedna aktivita představuje rozhovor mezi dvěma 

ţáky, z nichţ jeden dělá rozhovor se „známou“ osobností, kterou představuje ten druhý (viz 

Obrázek č. 32). Na základě pokládaných otázek se mají ostatní snaţit uhodnout, o jakou postavu 

se jedná. Cvičení bohatá na interakci mezi ţáky mají vysoké předpoklady pro rozvoj sociální 

kompetence. Stejně tak je tomu u cvičení, kdy mají ţáci ve dvojicích popisovat sami sebe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 32 
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Ústní část Přípravy na maturitu nabízí rozhovor mezi dvěma ţáky o tom, jak tráví volný 

čas -  zařadili bychom ho tedy do oblasti kompetence personální jakoţ i sociální. Texty, které se 

v lekci nachází, popisují jednak konkrétní ţáky a popis jejich osobností; jeden text pak nabízí 

pohled na to, jak mladí Francouzi tráví svŧj volný čas. Všechny texty jsou tedy spojeny jak 

s kompetencí personální, tak sociální. Pracovní sešit pak nabízí doplňující cvičení cílena na 

slovní zásobu z oblasti volnočasových aktivit a popisu jedince (a jeho osobnosti). Nalezneme zde 

však i cvičení, které přímo napomáhá rozvíjet jak personální, tak sociální kompetenci – 

například cvičení, ve kterém se mají ţáci popisovat, porovnávat se spoluţáky atp. (viz Obrázky 

č. 33 a 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 33 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 34 

Po prostudování této lekce se potvrdilo, ţe se v ní nachází poměrně velký počet aktivit 

cílených na rozvoj personální kompetence (9 z celkových 14). Nalezli jsme v ní však i stejně 

velký počet (9) aktivit rozvíjejících kompetenci sociální. 
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10.4.5 Čtvrtá kapitola 

  Název čtvrté kapitoly („C´est la fête“) napovídá, ţe kapitola bude zaměřena na svátky, 

případně oslavy. První cvičení jsou zaměřena na francouzské versus české svátky a týkají se tedy 

spíše faktických informací. V následujícím cvičení se ţáci učí říci, kdy mají narozeniny a 

následně se mají ptát i svých spoluţákŧ. Svým charakterem by tedy cvičení mohlo být spojeno se 

sociální kompetencí (ţáci hovoří s ostatními a snaţí se o nich zjistit něco nového), avšak 

vzhledem k tomu, ţe ţáci se ptají pouze na jednu a tu samou otázku a sami téţ říkají jednu a tu 

samou odpověď, jedná se spíše o cvičení gramatické/cílící na slovní zásobu. Proto ani toto 

cvičení nebude klasifikováno jako rozvíjející sociální (ani personální) kompetenci. 

 Další část kapitoly je zaměřena na obchody a nakupování a je cílena především na slovní 

zásobu s tím spojenou. Nerozvíjí tedy ani jednu z vybraných kompetencí. Jediná dvě cvičení, jeţ 

byla vyhodnocena jako rozvíjející sociální kompetenci, jsou cvičení, která pracují s prostředím 

„v restauraci“ a tedy s dialogy mezi hosty a číšníky (viz Obrázek č. 35). Vzhledem k tomu, ţe 

ţáci mají téţ pracovat ve dvojicích či skupinkách a podobné rozhovory imitovat, mohou být 

cvičení klasifikována jako rozvíjející sociální kompetenci, resp. především oblast sociální 

komunikace. Metodika dokonce navrhuje, ţe ţáci, kteří představují hosty, mohou hrát určité 

„stereotypní“ postavy, jako například cizince na prázdninách, rozmarnou celebritu apod. Ţáci 

pak mají předvést rozhovory před třídou. Pokud by je téţ měla třída hodnotit, mŧţe docházet 

k rozvoji sociálních dovedností jako umět někoho pochválit či adekvátně vyjádřit kritiku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 35 
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 Tzv. tâche  finale nacházející se na konci kapitoly sice tématikou nespadá přímo do 

oblasti personální ani sociální kompetence, avšak vzhledem k tomu, ţe ţáci na daném projektu 

pracují ve skupinkách, má tato aktivita velký potenciál rozvíjet sociální dovednosti jako 

schopnost kooperace s ostatními. Ze dvou textŧ, které se v kapitole nachází, ani jeden nerozvíjí 

kompetenci personální ani sociální, i kdyţ druhý z textŧ představuje e-mail, ve kterém se dvě 

kamarádky domlouvají na přípravě narozeninové oslavy. Ač by téma spadalo do oblasti 

mezilidských vztahŧ, text je soustředěn především kolem slovní zásoby z oblasti jídla, případně 

oblečení atp. a jako takový tedy sociální kompetenci nerozvíjí. Pracovní sešit tentokrát cvičení 

cílena na rozvoj sociální a personální kompetence nenabízí – je cílen na gramatiku a slovní 

zásobu doplňující tuto kapitolu. 

 V kapitole se tedy celkově nacházelo 11 cvičení, 2 texty a jedna závěrečná aktivita. 

Z celkového počtu 14 aktivit jsme nalezli pouze tři aktivity rozvíjející kompetenci sociální a 

ţádná z aktivit nebyla klasifikována jako aktivita rozvíjející kompetenci personální. Vzhledem 

k tematice kapitoly však tyto výsledky nejsou příliš překvapující. 

10.4.6 Pátá kapitola 

 Pátá kapitola nese název „On s´amuse“ a zaměřuje se na kaţdodenní aktivity, zdraví aj. 

Tematicky by tedy mohla rozvíjet především kompetenci personální, a to konkrétně oblasti 

sebeorganizace a seberegulace. Metodika nabádá učitele, aby ještě před začátkem kapitoly ţáci 

hovořili o tom, co vidí na obrázku na titulní straně kapitoly. Vzhledem k tomu, ţe mají ţáci 

pracovat ve skupinkách a následně své názory představovat ostatním skupinám, mŧţe takto 

docházet k rozvoji sociální kompetence. Metodika dále navrhuje, aby si ţáci na příští hodinu 

přinesli obrázky či fotografie volnočasových aktivit, kterým se věnují a příští hodinu o nich 

hovořili. Tato aktivita rozvíjí kompetenci personální, jelikoţ vede ţáky k zamýšlení se nad tím, 

jak tráví svŧj volný čas. 

 Jedna z částí lekce se věnuje především problematice zdraví a vzhledem k tomu, ţe se 

zabývá nejen problematikou jako strava, pohyb, spánek, ale téţ například stres, hodnotíme 

cvičení, kde se má ţák zamýšlet nad vlastním zdravím, jako cvičení mající potenciál rozvíjet 

personální kompetenci, jelikoţ mohou ovlivňovat oblast sebeorganizace a seberegulace. 
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Další část kapitoly je zaměřena na kaţdodenní aktivity a v několika úlohách, které 

hodnotíme jako rozvíjející personální kompetenci, se má ţák zaměřovat na jeho denní reţim a 

aktivity, které dělá (viz Obrázek č. 36). Podobné aktivity rozvíjejí především oblast 

sebeorganizace a případně seberegulace, dovedou-li ţáka například ke zjištění, ţe jeho denní 

reţim či aktivity, kterým se věnuje, nejsou ideální.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 36 

 

Stejně tak oba dialogy a dva ze tří textŧ hodnotíme jako rozvíjející kompetenci 

personální, jelikoţ jsou zaměřeny na volnočasové aktivity. Aktivity rozvíjející sociální 

kompetenci jsou zastoupeny v menší míře, avšak nalezneme zde například cvičení, ve kterém 

mají ţáci ve dvojicích společně vymyslet ideální plán na odpoledne. Nejen ţe se ţáci zamýšlejí 

nad tím, jak (správně) trávit volný čas, ale tím, ţe pracují ve dvojicích a musí se tedy na 

„ideálním odpoledne“ dohodnout, rozvíjejí sociální dovednosti jako schopnost říci a obhájit svŧj 

názor, schopnost přijmout názor někoho jiného atp. 
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 Závěrečnou aktivitou (tâche finale) je prŧzkum ve třídě. Ţáci si ve skupinkách vyberou 

jedno z témat probíraných v kapitole (např. zdraví, kaţdodenní aktivity, sporty atp.) a na toto 

téma pak společně vymyslí několik otázek, které pak poloţí ostatním spoluţákŧm (viz Obrázek 

č. 37). Výsledky následně vyhodnotí. Tato aktivita nejenţe rozvíjí kompetenci personální, 

jelikoţ ţáci odpovídají na otázky z oblastí spojených s personální kompetencí, ale rozvíjí téţ 

kompetenci sociální, a to nejen tím, ţe ţáci pracují ve skupinkách a dochází tak k jejich 

vzájemným interakcím, ale také tím, ţe se snaţí zjistit nejrŧznější informace o svých spoluţácích 

a kamarádech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 37 

 

Pracovní sešit je cílen především na slovní zásobu a gramatiku, ale i zde nalezneme 

cvičení rozvíjející personální a sociální kompetence – např. taková, kde se ţáci ptají svých 
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spoluţákŧ, jaké sporty dělají atp. či cvičení cílena na denní reţim jedince (viz Obrázek č. 38). 

Mŧţeme tedy shrnout, ţe z celkového počtu 15 aktivit v učebnici bylo 10 aktivit vyhodnoceno 

jako aktivity rozvíjející personální kompetenci a 3 aktivity jako aktivity rozvíjející kompetenci 

sociální. Vzhledem k tématice kapitoly nebylo příliš překvapující, ţe se v ní nacházel vyšší počet 

aktivit cílených na rozvoj personální kompetence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 38 

10.4.7 Šestá kapitola 

 Poslední kapitola nese název „Vive les vacances“ a učebnice i metodika uvádí, ţe tato 

kapitola bude cílena především na mluvení o počasí, o dopravních prostředcích, o místech, 

plánech, prázdninách aj. Je pravděpodobné, ţe kapitola bude soustředěna spíše na slovní zásobu, 

případně gramatiku (vyjádření budoucího času atp.), neţli na rozvoj vybraných klíčových 

kompetencí. 

 Naše domněnka byla při zanalyzování kapitoly potvrzena – z celkového počtu cvičení (8) 

bylo pouze jedno vyhodnoceno jako mající potenciál rozvíjet kompetenci personální a tři cvičení 

byla vyhodnocena jako rozvíjející kompetenci sociální, a to především díky doporučení 

metodiky, která cvičení dále rozvíjela. První část kapitoly byla zaměřena na cestování a byla 

cílena především na gramatiku a slovní zásobu. Druhá část kapitoly byla zaměřena téţ na 
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cestování, nyní však z hlediska plánování. Učebnice jako taková byla cílena především na slovní 

zásobu, gramatiku (budoucí čas) a téţ na reálie (La France d´outre mer). Cvičení jako taková 

vybrané klíčové kompetence nerozvíjí, avšak díky doporučením metodiky, mŧţeme jedno ze 

cvičení ohodnotit jako cvičení rozvíjející kompetenci sociální. Metodika jednak nabádá ţáky, 

aby společně diskutovali o tom, co si představují pod pojmem „ráj“. Takovéto cvičení rozvíjí 

sociální dovednosti jako říci svŧj názor (před ostatními), obhájit svŧj názor aj. Dále pak 

metodika rozvíjí úlohu, ve které mají ţáci vyprávět, co dělali o prázdninách. Metodika navrhuje, 

aby si ţáci o svých prázdninách vyprávěli ve dvojicích. Následně kaţdý z dvojice převypráví 

třídě prázdniny toho druhého. Takováto aktivita rozvíjí sociální dovednosti jako například 

schopnost naslouchat druhému a pomáhá ţákŧm vést takové rozhovory, ve kterých dávají pozor 

na to, co říká ten druhý a nesoustředí se pouze na to, co říkají oni sami. 

 Podobně hodnotíme cvičení, ve kterých si mají ţáci navzájem vyprávět jejich plány na 

nadcházející prázdniny, jakoţ i aktivitu, ve kterých si ţáci mají vzájemně sdělovat jejich 

představy ideálních prázdnin. Nejenţe tedy rozvíjí sociální dovednosti jako schopnost naslouchat 

druhému, ale téţ schopnost vyjádřit svŧj názor aj. Tematicky bychom tâche finale neřadili jako 

rozvíjející personální či sociální kompetenci, jelikoţ ţáci mají připravovat geografické a kulturní 

otázky, avšak vzhledem k tomu, ţe na úkolech pracují ve skupinkách a rozvíjí tak například 

schopnost kooperace, klasifikovali jsme aktivitu jako rozvíjející sociální kompetenci. 

 Ani jeden z textŧ nebyl označen jako rozvíjející personální ani sociální kompetenci. 

Texty byly zaměřeny na minulý či budoucí čas, případně na frankofonní reálie. Cvičení 

v pracovním sešitě jsou téţ cílena na slovní zásobu a gramatiku. Z celkového počtu 15 aktivit 

jsme tedy vyhodnotili pouze jednu aktivitu jako rozvíjející personální kompetenci a čtyři aktivity 

jako rozvíjející kompetenci sociální. 

10.4.8 Nouveau Quartier libre 1 – shrnutí 

 Nouveau Quartier libre 1 je učebnice skládající se z šesti, resp. sedmi (počítáme-li 

úvodní nultou kapitolu) kapitol. Při rozboru jednotlivých kapitol jsme se soustředili na cvičení, 

texty, tzv. tâche finale, případně na úlohy v Přípravě na maturitu. Z rozboru jsme vynechávali 

gramatickou dvoustranu, jakoţ i testy, jelikoţ svou podstatou personální ani sociální kompetence 

nerozvíjí. Nahlíţeli jsme téţ do metodiky a pracovního sešitu, ačkoliv cvičení v pracovním sešitu 

nejsou zahrnuta do tabulek a počtŧ cvičení v učebnici. 
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 Z celkového počtu 84 aktivit bylo vyhodnoceno 25 aktivit jako rozvíjející personální 

kompetenci a 28 cvičení jako rozvíjející sociální kompetenci. Je však téţ dŧleţité zdŧraznit, ţe 

metodika často nabízela obohacení ve formě práce ve dvojicích, případně ve skupinkách, coţ by 

zvyšovalo pravděpodobnost rozvoje sociální kompetence. 

 Mezi kapitoly, které nejvíce rozvíjely personální kompetenci, patřila kapitola č. 3 

nazvaná „Moi, je suis comme ça“ a kapitola číslo 5 nazvaná „On s´amuse“. Kapitola číslo tři 

byla bohatá téţ na rozvoj kompetence sociální. Překvapením nebylo, ţe nejméně se rozvoji 

personální kompetence věnovala kapitola zaměřená na svátky (oslavy). Naopak trochu 

překvapivé bylo, ţe kapitola č. 5, „On s´amuse“ rozvíjela nejméně ze všech kapitol (spolu 

s kapitolou zaměřenou na svátky) kompetenci sociální, ač by zde tematicky pro její rozvoj 

prostor byl. 

 Ač se celkový počet aktivit rozvíjejících personální a sociální kompetenci nemusí zdát 

vysoký, musíme vyzdvihnout jednak doporučení metodiky, která cvičení mnohdy rozšiřovala a 

obohacovala právě ve směru rozvoje těchto kompetencí (především sociální) a zároveň musíme 

vyzdvihnout fakt, ţe mnoho z aktivit určených jako rozvíjející personální či sociální kompetenci, 

bylo na rozvoj těchto kompetencí cíleno přímo, nejen okrajově. Celkově na nás tedy učebnice 

pŧsobila z hlediska rozvoje obou kompetencí pozitivním dojmem. 

 

 

Tabulka č. 4 
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11 Diskuze 

V následující části práce zodpovíme stanovené otázky (viz kapitola č. 8 Praktické části), 

vyzdvihneme další relevantní body analýzy a navrhneme moţné zpŧsoby jak se získanými 

poznatky nadále pracovat. 

11.1 Zodpovězení otázek č. 1 a 2 

V následující části práce zodpovíme otázky: Kolik je v učebnici cvičení a kolik z těchto 

cvičení je cíleno na rozvoj sociální a personální kompetence? 

 

V učebnici Le français ENTRE NOUS 2 bylo napočítáno celkem 98 aktivit. Při porovnání, 

zdali byla v učebnici více rozvíjena sociální kompetence či personální, jsme zjistili, ţe o něco 

více byla rozvíjena kompetence sociální, avšak rozdíl byl nepatrný – 11 aktivit rozvíjejících 

kompetenci personální a 13 aktivit rozvíjející kompetenci sociální. Je však pravdou, ţe celkem 

26 aktivit bylo prováděno ve dvojicích či ve skupinkách, coţ samo o sobě zvyšuje potenciál 

rozvoje sociální kompetence. Zdŧrazňujeme však, ţe aktivity, které byly prováděny ve dvojicích, 

nebyly automaticky posouzeny jako rozvíjející sociální kompetenci, jelikoţ mnohá cvičení, ač 

prováděna ve dvojici, byla zaměřena na gramatiku či slovní zásobu a interakce mezi ţáky byla 

čistě „mechanického“ rázu – tedy cílena na učení se např. gramatickým pravidlŧm – a jako 

taková tedy sociální kompetenci nerozvíjela. I u aktivit prováděných ve dvojicích jsme tedy 

zkoumali jejich reálný potenciál pro rozvoj obou kompetencí. 

V učebnici Amis et compagnie 2 bylo napočítáno celkem 163 aktivit. Z celkového počtu 

aktivit bylo 10 aktivit zhodnoceno jako aktivit rozvíjejících personální kompetenci a 37 aktivit 

rozvíjející kompetenci sociální. U této učebnice tedy spatřujeme poměrně velký rozdíl v počtu 

aktivit rozvíjejících personální a aktivit rozvíjejících sociální kompetenci. 

V učebnici Alter Ego+ 2 bylo napočítáno celkem 199 aktivit, tedy o poznání více neţli 

v učebnici Le français ENTRE NOUS 2. Hlavními dŧvody tohoto markantního rozdílu v počtu 

cvičení je jazyková a věková úroveň, na kterou jsou učebnice orientovány. Zatímco Le français 

ENTRE NOUS 2 navazuje na úroveň A1 a je určena pro ţáky základní školy, učebnice Alter 

Ego+ 2 se věnuje čistě úrovni A2 a ve své polovině dokonce přechází na úroveň B1 (my jsme se 

však věnovali pouze první části učebnice, která pokrývá úroveň A2) a je určena pro studenty 

středních škol. Je v ní tedy o poznání více textu a cvičení, neţli je tomu u Le français ENTRE 

NOUS 2. 
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I přes markantní rozdíl celkového počtu aktivit jsme po rozboru zkonstatovali, ţe rozdíl 

v počtu aktivit rozvíjejících personální kompetenci není oproti Le français ENTRE NOUS tak 

markantní. Celkem jsme nalezli 22 aktivit rozvíjejících kompetenci personální. Naopak počet 

aktivit rozvíjejících kompetenci sociální byl o poznání vyšší, a to konkrétně 90 aktivit. 

V poslední analyzované učebnici, která je určena pro střední školy a pokrývá úroveň A1-A2, 

Nouveau Quartier Libre 1, bylo napočítáno celkem 84 aktivit. Zde je však dŧleţité vyzdvihnout, 

ţe téměř kaţdá z aktivit byla sloţena z několika jednotlivých úloh (označovány A, B, C...), proto 

celkový počet aktivit se nejevil menší neţli například v učebnici Le français ENTRE NOUS 2. 

Naopak pakliţe bychom počítali zvlášť jednotlivé úlohy kaţdého cvičení, dosáhli bychom počtu 

mnohem vyššího. Vzhledem k přehlednosti a zpŧsobu označování jednotlivých cvičení 

v učebnici jsme však jednotlivé úlohy zvlášť nepočítali. Při hodnocení, která učebnice rozvíjela 

jednotlivé kompetence nejvíce, budeme počítat nikoliv s jednotlivými počty, avšak s procenty – 

tedy poměrem mezi celkovým počtem cvičení a cvičeními, které rozvíjejí jednotlivé kompetence 

tak, aby byla zachována objektivita z hlediska zpŧsobu počítání celkového počtu aktivit 

v učebnicích. 

 Z 98 aktivit bylo v učebnici Nouveau Quartier Libre 1 zhodnoceno 25 aktivit jako aktivit 

rozvíjejících personální kompetenci a 28 aktivit jako aktivit rozvíjejících kompetenci sociální. 

Vidíme tedy, ţe poměr aktivit rozvíjející personální a sociální kompetenci se výrazně nelišil. 

 

11.2 Zodpovězení otázky č. 3 

V následující části páce zodpovíme otázku: Které z oblastí personální a sociální 

kompetence jsou rozvíjeny nejvíce a které nejméně? 

 

Učebnice Le français ENTRE NOUS 2 se při rozvoji personální kompetence nejvíce 

soustředí na oblast sebeorganizace, případně seberegulace, a to především prostřednictvím 

cvičení zaměřujících se na denní reţim jedince. Následovaly oblasti sebepoznání a 

sebehodnocení. Nejméně byla rozvíjena oblast sebepojetí. Z hlediska sociální kompetence se 

učebnice zaměřovala především na sociální komunikaci, a to prostřednictvím dialogŧ z rŧzných 

sociálních prostředí. Ze sociálních dovedností pak učebnice cílila především na oblast 

kooperace. Nelezli jsme zde ale i cvičení rozvíjející sociální dovednosti jako dovednost říci svŧj 

názor a přijmout názor druhého, schopnost naslouchat druhým, schopnost adekvátně vyjádřit 

pochvalu či kritiku či naopak schopnost adekvátně přijmout pochvalu či kritiku. 



133 
 

Amis et compagnie 2 se při rozvoji personální kompetence zaměřuje především na oblasti 

sebeorganizace a seberegulace, jakoţ i oblast sebepojetí. Méně aktivit pak rozvíjí oblast 

sebepoznání a nejméně aktivit bylo zaměřeno na oblast sebehodnocení. Z hlediska sociální 

kompetence se učebnice soustředila především na oblast sociální komunikace, a to především 

prostřednictvím rŧzných dialogŧ. Nalezli jsme zde téţ několik cvičení cílených na to, aby se ţáci 

ve dvojicích dohodli na nějakém společném závěru (například jak budou společně trávit volný 

čas). Z oblasti sociálních dovedností převládaly aktivity cíleny na vyjádření vlastního názoru 

(případně vyslechnutí názoru někoho jiného). O něco méně byly zastoupeny aktivity rozvíjející 

oblast kooperace, schopnost naslouchat druhým a schopnost pochválit druhého (případně 

adekvátně kritizovat), či naopak adekvátně přijmout pochvalu či kritiku. 

Učebnice Alter Ego+ 2 se v souvislosti s personální kompetencí soustředila v největší 

míře na oblast sebeorganizace a seberegulace, a to především z dŧvodu přítomnosti témat jako 

Erasmus, zahraniční stáţe či hledání zaměstnání. Za oblastí sebeorganizace a seberegulace 

musíme vyzdvihnout téţ oblasti sebepojetí a sebehodnocení, taktéţ související především s výše 

zmíněnými tématy a cvičeními vedoucími ţáky k zamýšlení se nad tím jací jsou, co jim jde, 

v čem jsou dobří a potaţmo čemu by se chtěli/měli i nadále věnovat. Nejméně cvičení bylo 

zaměřeno na oblast sebepoznání, avšak je nutné vyzdvihnout, ţe i tato oblast souvisí například 

s volbou povolání a v reálném ţivotě ji nemŧţeme oddělovat od ostatních oblastí personální 

kompetence. Při analýze jsme však jednotlivé oblasti oddělili pro větší přehlednost a 

zaznamenávali, na jakou konkrétní oblast jsou daná cvičení nejvíce zaměřena. 

Z hlediska sociální kompetence byla rozvíjena především sociální komunikace a to 

zvláště díky dialogŧm, z nichţ velká část pracovala s pracovními pohovory. Z oblasti sociálních 

dovedností bychom pak vyzdvihli schopnost vyjádřit svŧj názor či přijmout názor druhého, která 

byla rozvíjena v poměrně vysokém počtu cvičení. Za tuto sociální dovednost bychom pak 

zařadili oblast kooperace a schopnost pochválit či adekvátně vyjádřit kritiku, jeţ byly rozvíjeny o 

něco méně. V této učebnici byla téţ v rámci sociální kompetence rozvíjena ve velké míře 

mediální gramotnost. 

Nouveau Quartier Libre 1 se v rámci personální kompetence věnovala nejvíce oblasti 

sebeorganizace a seberegulace, a to především z dŧvodu velkého mnoţství aktivit věnujících se 

tomu, jak ţák tráví svŧj volný čas, co má a nemá rád, jaké předměty má rád ve škole atp. 

Nalezneme zde také poměrně velké mnoţství cvičení cílených na oblast sebepojetí – jedná se 
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především o cvičení, která pracují s tím, jak se ţák vidí, jak by se popsal apod. O něco méně je 

rozvíjena oblast sebepoznání a nejméně pak oblast sebehodnocení. 

V rámci sociální kompetence se učebnice nejvíce věnovala sociálním dovednostem, jako 

schopnost vyjádřit či obhájit svŧj názor, případně schopnost přijmout názor někoho jiného. 

Stejnou měrou se pak věnovala oblasti kooperace a dovednosti naslouchání druhým, jakoţ i 

sociální komunikaci jako takové. 

11.3 Zodpovězení otázek č. 4 a 5 

V následující části práce zodpovíme otázky: Které z učebnic nejvíce rozvíjejí sociální a 

personální kompetenci a které nejméně? 

 

Po procentuálním přepočítání mnoţství aktivit rozvíjejících personální a sociální 

kompetenci jsme dosáhli následujících výsledkŧ: personální kompetence byla rozvíjena 

v učebnicích o poznání méně neţli kompetence sociální. Nejvíce byla rozvíjena v učebnici 

Nouveau Quartier Libre 1 - celkem 29,76 % aktivit z této učebnice rozvíjelo personální 

kompetenci. Nejméně pak personální kompetenci rozvíjela učebnice Amis et compagnie 2 – 

pouze 6,13 % aktivit bylo cíleno na rozvoj personální kompetence. Na pomyslném druhém místě 

se pak umístila učebnice Le français ENTRE NOUS 2 s 11,22 % aktivit a ihned za ní se umístila 

učebnice Alter Ego+ 2 s 11,06 % aktivit. 

 Na rozvoj sociální kompetence byla nejvíce cílena učebnice Alter Ego+ 2 a to s 45,23 % 

aktivit umoţňujících rozvoj sociální kompetence. Naopak nejméně rozvíjely sociální kompetenci 

aktivity v učebnici Le français ENTRE NOUS 2, a to konkrétně pouze 13,27 % aktivit. Poměrně 

vysokého výsledku téţ dosáhla učebnice Nouveau Quartier Libre 1 s 33,33 % aktivit 

rozvíjejících sociální kompetenci. Na pomyslném třetím místě se pak umístila učebnice Amis et 

compagnie 2 s 22,7 % aktivit. 

 Pokud bychom se na výsledky měli podívat celkově, zhodnotili bychom, ţe nejlepších 

celkových výsledkŧ při rozvoji personální a sociální kompetence dosáhla učebnice Nouveau 

Quartier Libre 1, jeţ se procentuálně umístila na 1. a 2. místě. Nemŧţeme však opomenout i 

vysoký výsledek učebnice Alter Ego+ 2 v oblasti rozvoje sociální kompetence (45 %). Avšak 

vzhledem k poměrně nízkému (ač ne nejniţšímu) počtu aktivit rozvíjejících kompetenci 

personální bychom tuto učebnici zařadili na pomyslné druhé místo. Učebnice Amis et compagnie 

2 a Le français ENTRE NOUS 2 obě rozvíjely jednu z kompetencí nejméně (Amis et compagnie 
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2 rozvíjela nejméně kompetenci personální a Le français ENTRE NOUS 2 rozvíjela nejméně 

kompetenci sociální), avšak vzhledem k tomu, ţe Le français ENTRE NOUS 2 se umístila na 

pomyslném druhém místě při rozvoji kompetence personální, řadíme ji na třetí místo z hlediska 

rozvoje obou kompetencí. Amis et compagnie 2 pak na místo poslední. 

 Mŧţeme téţ zdŧraznit, ţe mezi metodiky pro učitele, které nabízely nejvíce modifikací 

(nejen) v oblasti rozvoje personální a sociální kompetence, bychom zařadili právě metodiky 

Nouveau Quartier Libre 1 a Alter Ego+ 2. Naopak metodiky učebnic Le français ENTRE NOUS 

2 a Amis et compagnie 2 pracovaly téměř výhradně s cvičeními tak, jak byla popsána v samotné 

učebnici a nenabízely mnoho rozšíření či modifikací. 

 Je třeba mít téţ na paměti, ţe učebnice Le français ENTRE NOUS 2 a Amis et compagnie 

2 jsou učebnice určené pro základní školy a svým charakterem jsou tedy určeny pro mladší ţáky 

neţli Nouveau Quartier Libre 1 a Alter Ego+ 2. Vzhledem k tomu, ţe starší ţáci jsou jiţ schopni 

lépe hovořit
237

 o určitých problematikách personálního i sociálního charakteru, není zřejmě 

překvapením, ţe učebnice pro střední školy nabízí více příleţitostí pro rozvoj vybraných 

kompetencí. Na druhé straně je třeba si uvědomit, ţe personální a sociální klíčové kompetence je 

třeba rozvíjet jiţ od niţšího věku tak, aby si je ţáci skutečně zvnitřnili. Učebnice určené pro 

základní školy by se tedy neměly snaţit o rozvoj těchto kompetencí o nic méně neţ učebnice pro 

střední školy. 

11.4 Návrhy na možné rozšíření práce 

Tato práce byla zaměřena na rozvoj dvou klíčových kompetencí – personální a sociální. 

V teoretické části se snaţila obsáhnout teoretická východiska obou kompetencí, avšak vzhledem 

k rozsahu práce nebyly některé oblasti vyčerpány do detailŧ. Pro pedagogy -  či pro kohokoliv 

jiného, kdo by se touto tématikou chtěl zabývat -  skýtá kaţdá oblast ať jiţ personální či sociální 

kompetence velké mnoţství informací, které si mohou nastudovat ještě více do detailŧ. 

 V praktické části byly analyzovány celkem čtyři učebnice. Tento počet byl vybrán 

především z dŧvodu rozsahu práce, jelikoţ kaţdá učebnice byla analyzována nejen z hlediska 

učebnice jako takové, ale byl analyzován téţ její pracovní sešit a metodika. Dále pak rozbor 

obnášel nejen určení počtu aktivit rozvíjejících jednotlivé kompetence, ale i jejich popis, 

vysvětlení, proč bylo zhodnoceno, ţe daná aktivita kompetence rozvíjí či nikoliv, případně byl 

téţ přidán komentář k moţné modifikaci aktivity tak, aby dané kompetence rozvíjela. Z tohoto 

                                                           
237

 Výrazem lépe hovořit zde nemáme na mysli jazykově, nýbrţ z hlediska vývojového. 
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dŧvodu byly jednotlivé rozbory obsáhlé a vzhledem k rozsahu práce jsme tedy zvolili čtyři hojně 

pouţívané učebnice v České republice, na kterých jsme ilustrovali rozvoj personální a sociální 

kompetence.  

Pakliţe by však práce nabízela více prostoru, bylo by moţné pracovat ještě s větším 

počtem učebnic, které jsou u nás pouţívané, případně pracovat s rŧznými jazykovými úrovněmi 

jedné učebnice tak, abychom porovnali, zdali jsou mezi jednotlivými úrovněmi jedné učebnice 

znatelné rozdíly v oblasti rozvoje personální a sociální kompetence. Tato práce mŧţe slouţit jako 

inspirace především pro pedagogy, kteří by se rozvoji těchto dvou kompetencí chtěli detailněji 

věnovat a kteří by se zajímali o fakt, do jaké míry jsou kompetence rozvíjeny v učebnici, se 

kterou pracují. 

V neposlední řadě téţ musíme vyzdvihnout, ţe učitel by se neměl soustředit na rozvoj 

pouze některých klíčových kompetencí, nýbrţ všech. Samozřejmě učitel nemá kapacitu na to, 

aby kaţdou učebnici, se kterou pracuje, dopodrobna analyzoval z hlediska všech klíčových 

kompetencí, z hlediska jazykových prostředkŧ, řečových dovedností a ostatních jevŧ, jeţ jsou při 

výuce cizích jazykŧ podstatné, avšak neměl by na existenci jednotlivých kompetencí zapomínat 

a při práci s učebnicí by měl vyuţívat potenciál těch cvičení a aktivit, které by jednotlivé 

kompetence mohly rozvíjet. I z tohoto dŧvodu autorka práce zvolila nikoliv rozbor kompetence 

komunikativní, která je s výukou cizích jazykŧ přímo spojena a je na ní tedy při výuce cizích 

jazykŧ kladen velký dŧraz, avšak zvolila kompetence, které nejsou při výuce cizích jazykŧ 

stavěny tak do popředí jako komunikativní kompetence. V souvislosti s moţným rozšířením 

práce by však jistě bylo zajímavé navázat na získané poznatky a věnovat se téţ rozvoji dalších 

klíčových kompetencí v učebnicích francouzského jazyka. 

Na závěr se mŧţeme téţ zamyslet nad samotným učitelem a jeho pouţíváním dané 

učebnice. Cílem této práce bylo zhodnotit, zdali a do jaké míry vybrané učebnice rozvíjejí či 

nerozvíjejí vybrané kompetence. Faktem však zŧstává, ţe při hodinách je to učitel, kdo volí, 

jakým zpŧsobem bude s učebnicí pracovat a je tedy moţné, ţe i kdyţ v některých případech 

učebnice v konkrétních aktivitách personální a sociální kompetenci nerozvíjí, učitel aktivitu 

pojme tak, ţe k rozvoji jedné či obou kompetencí dojde.  Situace samozřejmě mŧţe být i opačná 

– i přesto, ţe aktivita k rozvoji kompetencí vede, učitel s ní nakonec pracuje tak, ţe k rozvoji 

vybraných kompetencí nedochází. Zajímavé by tedy mohlo být také sledovat, jakým zpŧsobem 

učitelé s jednotlivými učebnicemi pracují a zdali skutečně vyuţívají jejich potenciál k rozvoji 

klíčových kompetencí. 
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Závěr 

Diplomová práce byla zaměřena na oblast klíčových kompetencí, a to konkrétně na 

personální a sociální klíčové kompetence. V teoretické části se zabývala jednotlivými 

kompetencemi, jmenovitě jejich významem a oblastmi, ze kterých je kaţdá kompetence tvořena, 

jakoţ i teoretickými východisky jejich rozvoje. Vzhledem k tématu práce byly do teoretické části 

téţ zařazeny poznatky o vybraných klíčových kompetencích v souvislosti s výukou cizích 

jazykŧ, potaţmo s výukou francouzského jazyka. 

 V souvislosti se sociální kompetencí jsme se v teoretické části věnovali oblastem, jako 

jsou sociální dovednosti, sociální komunikace, sociální inteligence či prosociální chování. 

Sociální kompetence byla definována jako soubor schopností, které se uplatňují především při 

sociální adaptaci a při tvorbě mezilidských vztahŧ. Je zaloţena na adekvátním chování jedince 

z hlediska začleňování se do společnosti, jejíţ je součástí. Oblast sociálních dovedností obsahuje 

specifické sociální dovednosti, které jedinec uţívá a prostřednictvím kterých rozvíjí sociální 

kompetenci. Jedná se například o obecnou schopnost vytvářet mezilidské vztahy, jakoţ i o 

specifičtější dovednosti jako schopnost vyjádřit svŧj názor před ostatními, schopnost přijmout 

názor ostatních, schopnost naslouchat ostatním, schopnost empatie aj. 

 Mezi další dŧleţité oblasti sociální kompetence patří jiţ zmíněná sociální komunikace, 

která je ve spojitosti se sociální kompetencí zaměřena na sociální interakce a je chápána nejen 

jako přenos informací, ale také jako přenos norem a hodnot. V této práci jsme se téţ zabývali 

oblastí sociální inteligence, jakoţto podstatnou sloţkou sociální kompetence. Zmínili jsme první 

z autorŧ, kteří se touto problematikou zabývali – jmenovitě E. L. Thorndike či H. Gardner. 

V neposlední řadě jsme se pak věnovali tzv. prosociálnímu chování, jakoţto sociálně 

akceptovatelnému a ţádoucímu chování, které odpovídá normám a hodnotám dané společnosti. 

Sociálně kompetentní jedinec je tedy jedinec, který se chová pro-sociálně. 

Část práce spojena s kompetencí personální se pak mimo jiné věnovala oblastem jako 

sebepoznání, sebepojetí, sebehodnocení, sebeorganizace, seberegulace a psychohygiena. 

Rozvojem těchto jednotlivých sloţek dochází k rozvoji jedincovy osobnosti, který si o sobě 

vytváří pozitivní, resp. objektivní obraz. Personální kompetence je spojena se znalostmi, 

s chováním, s hodnotami, které jedinec uznává atp. V neposlední řadě je pak součástí personální 

kompetence téţ oblast psychohygieny, která je spojována se schopností péče o jedincovo 
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duševní zdraví. Z těchto poznatkŧ v teoretické části jsme pak vycházeli při rozborech vybraných 

učebnic v praktické části této práce. 

Praktická část se věnovala rozvoji personální a sociální kompetence v rámci čtyř 

vybraných učebnic francouzského jazyka, které pokrývaly úrovně A1-A2 Společného 

evropského referenčního rámce pro jazyky, a to s dŧrazem na úroveň mírně pokročilí. Na 

základě četnosti pouţívání v rámci České republiky byly zvoleny učebnice Le français ENTRE 

NOUS 2, Amis et compagnie 2, Alter ego+ 2 a Nouveau Quartier libre 1. Jazyková úroveň byla 

specifikována především z dŧvodu rozsahu práce, stejně tak jako počet učebnic. Cíleně byly téţ 

vybrány dvojice učebnic pro základní a pro střední školy, aby mohlo dojít k porovnání učebnic 

stejné jazykové i vývojové, resp. věkové, úrovně a analýza tak byla co nejobjektivnější. 

Byla analyzována jak učebnice jako taková, tak i její pracovní sešit a metodika pro 

učitele. Byly vytvořeny tabulky, ve kterých byl zaznamenán počet textŧ v dané učebnici, jakoţ i 

dialogŧ, samotných cvičení a dalších aktivit. Z celkových počtŧ pak byly zvlášť vyzdvihnuty 

aktivity rozvíjející personální a sociální kompetenci.  

 Z výsledkŧ plynoucích z rozborŧ jednotlivých učebnic jsme došli k závěru, ţe největší 

potenciál pro rozvoj obou kompetencí měla učebnice Nouveau Quartier libre 1, která se co do 

počtu aktivit rozvíjejících personální kompetenci umístila na prvním místě a co do počtu aktivit 

rozvíjejících sociální kompetenci na místě druhém.  Za Nouveau Quartier libre 1 se pak umístila 

učebnice Alter ego+ 2, jeţ nabídla značné mnoţství aktivit cílených na sociální kompetenci. 

Méně pak obě kompetence rozvíjely učebnice určené pro základní školy, přičemţ Le français 

ENTRE NOUS 2 byla vzhledem k počtu aktivit rozvíjejících jednotlivé kompetence umístěna na 

pomyslné předposlední místo a učebnice Amis et compagnie 2 byla označena za nejméně 

rozvíjející obě kompetence. 

 Závěrem bychom chtěli vyzdvihnout, ţe cílem diplomové práce nebylo zhodnotit, které 

z vybraných učebnic jsou dobré či špatné. Soustředili jsme se výhradně na rozvoj dvou 

vybraných kompetencí, personální a sociální, a je tedy moţné, ţe vybrané učebnice, které se při 

hodnocení potenciálu rozvoje vybraných kompetencí umístily na místech posledních, mohou 

naopak v mnohem větší míře rozvíjet jiné klíčové kompetence, nebo jiné oblasti, jeţ jsou 

podstatné pro výuku cizích jazykŧ. Tato práce tedy slouţí jako vhled do problematiky personální 

a sociální klíčové kompetence v rámci výuky cizích jazykŧ a mŧţe téţ slouţit jako inspirace pro 

pracování s ostatními klíčovými kompetencemi. 
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Résumé 

Dans l´époque contemporaine du 21
e
 siècle, les compétences dites clés sont souvent perçues 

comme les piliers fondamentaux de l'éducation et jouent un rôle important dans la politique 

éducative. Même si ce mémoire de diplôme est consacré aux deux compétences clés concrètes - 

personnelle et sociale, le début de la partie théorique se concentre sur le concept de compétences 

clés en général dans le but de mieux comprendre leur signification et leur importance. 

Les compétences clés sont caractérisées comme « l´ensemble de connaissances 

universellement applicables, de savoir-faire et d´attitudes que tout le monde a besoin pour leur 

épanouissement et développement personnel, ainsi que pour la participation dans la société »
238

. 

En République tchèque, les documents éducatifs qui travaillent avec les compétences clés à un 

niveau pratique sont notamment des Programmes éducatifs cadres et des Programmes éducatifs 

scolaires. Les Programmes éducatifs cadres déterminent les compétences clés de l´éducation 

tchèque : compétence pour apprendre, compétence pour résoudre des problèmes, compétences 

communicatives, civiques, professionnelles (ou entrepreneuriales) et compétences personnelles 

et sociales qui font l'objet de ce mémoire de diplôme. 

La partie théorique de ce mémoire de diplôme est consacrée principalement aux compétences 

clés sociales et personnelles en tant que telles - leur signification, les domaines dans lesquels ces 

compétences sont basées, ainsi que leur développement, en mettant l'accent sur leur 

développement dans le contexte de l'enseignement des langues étrangères. 

La notion de compétence sociale désigne les capacités sociales, affectives et 

comportementales qui s'appliquent à l'adaptation sociale, à l'intégration de l'homme dans la 

société et à la formation de relations interpersonnelles. La compétence sociale est donc basée sur 

les règles sociales et les règles de comportement qui nous permettent de faire partie de la société. 

Elle se compose de plusieurs domaines, tels que le savoir-faire social, la communication sociale, 

l'intelligence sociale et le comportement prosocial. 

Le savoir-faire social est un domaine qui contient des compétences spécifiques visant à un 

comportement socialement acceptable qui permet aux individus d'interagir avec les autres. Il 

s´agit des compétences qu'un individu peut apprendre au cours de sa vie - elles ne sont pas 

congénitales. Parmi les compétences sociales spécifiques, citons l'affirmation de soi, la capacité 
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générale d'établir des relations, l´empathie, la capacité d'exprimer son opinion face aux autres, la 

capacité d'accepter l'opinion des autres, etc.  

La communication sociale est l'une des composantes fondamentales de l'interaction humaine. 

Il s´agit de l'échange d'informations dans l'interaction sociale, du processus d'apprentissage 

mutuel. Du point de vue social, nous comprenons la communication non seulement comme un 

transfert d'informations, mais aussi comme un transfert de normes et de valeurs. De nombreux 

facteurs influent la communication sociale, tels que les perceptions sociales ou les stéréotypes. 

L'un des premiers psychologues à suggérer l'existence de l'intelligence sociale était E. L. 

Thorndike qui a conçu trois groupes d'intelligence: l'intelligence abstraite, mécanique et sociale, 

qu'il a comprise comme une capacité à comprendre les autres et les interactions sociales. Une 

personne ayant une intelligence sociale avancée est capable d'analyser les situations sociales du 

point de vue des autres, est capable de prédire le comportement des autres et est réceptive à 

diverses situations sociales. H. Gardner, qui a développé la théorie de l'intelligence multiple, a 

travaillé avec un concept de l´intelligence interpersonnelle qui correspondait à l'intelligence 

sociale, et un concept de l´intelligence intrapersonnelle liée à la compétence personnelle. 

Le dernier élément de la compétence sociale analysé dans ce mémoire de diplôme est ce que 

l'on appelle le comportement prosocial. Par le comportement prosocial, nous comprenons les 

comportements socialement positifs; c'est un comportement qui correspond aux valeurs et aux 

normes de la société dont l'individu fait partie. Un individu socialement compétent est un 

individu qui agit pro-socialement, mais en même temps n'atténue pas ses besoins, ses intérêts et 

sa personnalité. 

La compétence personnelle est associée à une personnalité individuelle - à ses connaissances 

et son développement. Une personne avec une compétence personnelle développée crée une 

image positive d´elle-même et a confiance en elle-même. La compétence personnelle est liée au 

domaine des connaissances, des aptitudes, des attitudes et des valeurs et est constituée de 

plusieurs domaines fondamentaux tels que la connaissance de soi, la compréhension de soi, 

l'estime de soi, l'auto-organisation, l'autorégulation ou la psycho-hygiène. 

La connaissance de soi est associée à un apprentissage autonome sur lui-même - son 

psychisme, son tempérament, ses attitudes, ses valeurs, etc. Il s´agit de la réception des 

informations sur nous-mêmes et leur inclusion consciente dans le concept de soi. La 

connaissance de soi vise avant tout à découvrir et à comprendre notre comportement, notre 

pensée et nos sentiments. Les domaines individuels de compétence personnelle – et surtout les 
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domaines de la connaissance et de la compréhension de soi - sont interconnectés. Sur la base des 

informations que nous obtenons, nous créons une certaine image de nous-mêmes. Il s'agit 

essentiellement de la relation que nous avons avec nous-mêmes et qui devrait être positive. 

Cependant le mot positif désigne essentiellement objectif - un individu devrait attribuer à soi-

même la valeur adéquate, mais en même temps devrait être capable de voir ses imperfections 

pour qu´il continue à développer sa personnalité. 

Comme la connaissance de soi est associée à la compréhension de soi, la compréhension de 

soi est également liée à un autre domaine de la compétence personnelle - l'estime de soi ou 

l´auto-évaluation de sa personnalité. L'auto-évaluation représente une confrontation de 

soi-même avec certaines normes. Souvent, en connexion avec cela, nous parlons des concepts de 

soi idéal et de soi réel, c'est-à-dire de ce qu'est une personne - comment elle se perçoit (soi réel) 

et quelles qualités, compétences ou capacités elle voudrait posséder (soi idéal). Le problème se 

pose si l'auto-évaluation d'un individu est inadéquate, c´est-à-dire si l'individu est trop critique ou 

éventuellement trop indulgent envers lui-même et donc crée une image inadéquate de sa 

personnalité. 

Une partie importante de la compétence personnelle est la psycho-hygiène, c'est-à-dire la 

capacité de prendre soin de sa santé mentale. La psycho-hygiène est principalement associée à la 

capacité de prévenir le stress, ou de faire face aux situations stressantes. 

Dans ce mémoire de diplôme, les compétences clés individuelles sont liées à l'enseignement 

des langues étrangères. En général, les compétences clés ne sont pas associées à une seule 

matière scolaire - au contraire, elles imprègnent une grande variété de matières et de domaines. Il 

nous reste à découvrir dans quelle mesure les compétences personnelles et sociales sont 

développées dans le cadre de l'enseignement des langues étrangères ou plutôt quel est le potentiel 

de leur développement dans le contexte de l'apprentissage des langues étrangères. 

Dans le contexte de l'enseignement des langues étrangères, les compétences clés sont ancrées 

dans les documents au niveau international, ainsi qu´au niveau de l´État et au niveau des écoles 

concrètes. Le document le plus important qui travaille avec les compétences clés en matière 

d'enseignement des langues étrangères est le Cadre européen commun de référence pour les 

langues (CECRL). Il contribue au concept général d'enseignement des langues étrangères ainsi 

qu'aux compétences clés en tant que telles. CECRL parle entre autres de la compétence dite 

sociolinguistique, qui combine fondamentalement les compétences sociales et les langues 

étrangères.  
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Du point de vue d'une langue étrangère, nous parlons généralement de trois compétences : la 

compétence linguistique, liée à la langue (aux règles grammaticales, etc.), la compétence 

culturelle et la compétence communicative. Cette dernière est largement associée à la 

compétence sociale, car elle implique la capacité de communiquer des informations socialement 

acceptables. En ce qui concerne les compétences personnelles et sociales et leur lien avec les 

langues étrangères, les objectifs généraux de l'enseignement des langues étrangères devraient 

également être soulignés. Habituellement, des auteurs s'accordent sur la catégorisation de trois 

objectifs de l´enseignement des langues étrangères : les objectifs linguistiques, éducatifs et 

formatifs. En termes de compétences personnelles et sociales, l'objectif formatif est l´objectif le 

plus important. Il se concentre sur le développement de la personnalité, du caractère, des qualités 

morales, ainsi que sur la composante socio-culturelle associée à la compétence sociale. 

 Le développement des compétences personnelles et sociales peut être réalisé à l'école par 

trois façons fondamentales : il s´agit soit de l´enseignement en tant que tel lorsque les 

compétences sont développées à travers le contenu du programme ou les méthodes 

d'enseignement choisies ; soit des activités hors de la leçon (par exemple des projets, stages, etc.) 

ou soit du climat scolaire qui peut aider le développement des compétences ou le diminuer. Alors 

que nous travaillons au développement des compétences personnelles et sociales dans les 

manuels scolaires, nous devons d'abord considérer les conditions préalables au développement 

de ces compétences en classe. L'un des faits essentiels qui influence le développement de la 

compétence personnelle et sociale est l'enseignant et son comportement à l´égard des élèves. Le 

développement des compétences est également influencé par les caractéristiques individuelles de 

chaque individu. Les aspects essentiels du dévelopement du savoir-faire social (comme un des 

domaines de la compétence sociale) sont surtout la communication sociale, la classe scolaire en 

tant que telle (en particulier les relations entre les élèves) et le climat scolaire ou de la classe. 

Tous ces aspects peuvent approfondir ou empêcher le développement de la compétence sociale, 

ainsi que personnelle. 

En mettant l'accent sur le développement de la compétence sociale dans l'enseignement 

des langues étrangères, nous pouvons énumérer quelques aspects importants qui y contribuent. 

Ce sont, par exemple, des formes de travail des élèves : dans le développement de la compétence 

sociale, c´est surtout le travail en groupe ou le travail en binôme qui jouent un rôle essentiel. Les 

formes d´enseignement importantes pour le développement des compétences sociales sont, par 

exemple, diverses formes de discussion, de réflexion, d'évaluation de sujets actuels (surtout 
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sociaux) de la vie quotidienne, etc. Dans le contexte du développement de la compétence sociale, 

nous devons également mettre en évidence ce que l'on appelle l'apprentissage coopératif, qui 

repose sur l'interaction sociale et la coopération entre les élèves et, en tant que tel, possède un 

grand potentiel de développement des compétences sociales. 

En parlant du développement de la compétence personnelle, nous devrions prendre en 

compte – en plus de facteurs susmentionnés – les aspects clés qui l´influencent. Il s´agit 

notamment du nombre et de l'âge des élèves. Les activités qui développent les compétences 

personnelles sont généralement conçues pour des groupes d'élèves plus petits que pour 

l'ensemble de la classe. L'enseignant doit également se rappeler que toutes les activités 

développant des compétences personnelles ne conviennent pas à chaque tranche d'âge.  

Le domaine de la connaissance de soi se développe le plus facilement à travers des 

activités ou des jeux qui caractérisent l'apprenant – y compris ses compétences ou intérêts. Le 

développement de la connaissance de soi est étroitement lié au développement de la 

compréhension de soi. Les activités qui développent la compréhension de soi sont concentrées 

surtout sur la façon dont un individu se perçoit. Le domaine de l'estime de soi est développé par 

des activités dans lesquelles les élèves réfléchissent à ce qu'ils aiment ou n'aiment pas sur eux-

mêmes. Ce domaine est lié également à l'auto-organisation ou l'autorégulation, car en acquérant 

des connaissances sur eux-mêmes et sur leurs capacités, les individus peuvent ajuster leur 

comportement et agir afin de développer leur personnalité. 

 

La partie pratique de ce mémoire de diplôme repose sur les informations sur le 

développement des compétences personnelles et sociales acquises dans la partie théorique. Sur la 

base de ces acquis, la partie pratique examine les manuels de langue française sélectionnés et 

détermine si et dans quelle mesure ces manuels développent les compétences choisies. 

Sur la base de la fréquence d'utilisation nous avons choisi quatre manuels de français du 

niveau A1-A2 du Cadre européen commun pour les langues. La quantité de manuels, ainsi que 

les niveaux de langue sélectionnés, ont été choisis principalement en raison de l'étendue de ce 

mémoire de diplôme, et à cause de l'analyse relativement détaillée de chacun des manuels. Nous 

avons travaillé non seulement avec le manuel lui-même, mais aussi avec le cahier d'exercices et 

le guide pédagogique. Nous avons intentionnellement choisi deux livres conçus pour les écoles 

primaires, notamment Le français Entre Nous 2 et Amis et compagnie 2, et deux manuels 

destinés aux écoles secondaires, notamment Alter Ego+ 2 et Nouveau Quartier Libre 1, afin que 
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nous ayons la possibilité de comparer non seulement les manuels l´un avec l´autre mais aussi de 

comparer les manuels de différents niveaux d’âge.  

Le but de la partie pratique a été d'analyser des manuels choisis et d'évaluer lesquels de 

ces manuels développent le plus les compétences personnelles et sociales. Afin de créer les 

conclusions les plus objectives, nous avons travaillé avec des domaines sélectionnés de la 

compétence personnelle et sociale. Dans le cas de la compétence personnelle, nous nous sommes 

concentrés sur la connaissance de soi, la compréhension de soi, l'estime de soi, l'auto-

organisation et l'autorégulation. Dans le cas de la compétence sociale, nous nous sommes 

concentrés sur les caractéristiques de la communication sociale et les compétences sociales 

spécifiques (le savoir-faire social spécifique). Sur la base des résultats, nous avons évalué la 

mesure dans laquelle les deux compétences sont développées dans les manuels choisis. 

Cinq questions ont été identifiées qui nous ont conduits à évaluer dans quelle mesure les 

manuels développent des compétences individuelles. Il s´agissait notamment des questions 

suivantes : 

1) Combien d'exercices y a-t-il dans le manuel et combien de ces exercices visent à développer la 

compétence sociale ? 

2) Combien y a-t-il d'exercices dans le manuel visant à développer la compétence personnelle ? 

3) Quels domaines de la compétence personnelle et de la compétence sociale sont les plus 

développés et lesquels le sont le moins ? 

4) Quels manuels développent le plus la compétence sociale et lesquels le moins ? 

5) Quels manuels développent le plus la compétence personnelle et lesquels le moins ? 

 

Le travail avec les manuels et les exercices individuels était plutôt holistique. Sur la base 

des matériaux étudiés sur les aspects des compétences individuelles, nous avons évalué si les 

exercices et les activités dans le manuel, ainsi que dans le cahier d´exercices et le guide 

pédagogique, ont le potentiel de les développer. Dans chaque analyse, il a été déterminé combien 

d'exercices, d'activités, de dialogues, de textes et autres matériaux étaient présents dans chaque 

chapitre et combien de ces matériaux avaient le potentiel de développer les compétences 

personnelles et sociales. 

Le premier des manuels analysés était le manuel Le français ENTRE NOUS 2. Il s'agit du 

deuxième volume du manuel qui suit le niveau A1. Le manuel s'adresse principalement aux 

élèves des écoles primaires, âgés de 13 à 14 ans. Après avoir analysé le manuel, nous sommes 
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arrivés à la conclusion que sur un total de 98 activités, il y a 11 activités développant des 

compétences personnelles et 13 activités développant des compétences sociales.  

Amis et compagnie 2 est le deuxième volume du manuel qui se concentre sur le niveau 

A1-A2. Il est principalement destiné aux élèves de 11 à 12 ans et généralement utilisé dans les 

écoles primaires. Dans le manuel, il y a 163 activités au total (dont 17 dialogues, 5 textes et 141 

exercices), mais seulement 10 activités ont été évaluées comme activités développant la 

compétence personnelle et 37 activités comme activités développant la compétence sociale. Les 

manuels visent donc à développer une compétence sociale plutôt que personnelle.  

Alter ego+ 2 est le deuxième volume du manuel dédié au niveau A2 et B1. Comme nous 

sommes concentrés sur analyse des niveaux A1-A2 dans ce mémoire de diplôme, nous avons 

analysée la première moitié du manuel correspondant au niveau A2. Les manuels Alter ego+ 

sont orientés vers l'enseignement dans les écoles secondaires. Après l'analyse, nous avons 

constaté que le manuel est consacré plutôt au développement de la compétence sociale que 

personnelle. Sur un total de 199 activités (c'est-à-dire de tous les exercices et textes), 22 activités 

ont été évaluées comme développant la compétence du personnel et 90 activités ont été évaluées 

comme des activités développant la compétence sociale. 

Nouveau Quartier libre 1 est un manuel franco-tchèque qui couvre le niveau de langue 

A1-A2 et s'adresse principalement aux lycéens. Il y a 84 activités au total, dont 25 activités 

développent la compétence personnelle et 28 activités développent la compétence sociale. Il est 

également important de souligner que la méthodologie offrait souvent un enrichissement sous 

forme du travail en paire ou en groupe, ce qui augmentait la probabilité du développement de la 

compétence sociale.  

Si nous nous concentrons sur les domaines examinés dans l'analyse de tous les manuels 

sélectionnés, nous devons souligner que la plupart des activités qui développent la compétence 

personnelle a été axées sur le développement du domaine de l'auto-organisation ou de 

l'autorégulation. Les activités développant les domaines de la compréhension et la connaissance 

de soi ont été également nombreuses. Au contraire, le domaine de l'auto-évaluation a été le 

moins développé. Du point de vue de la compétence sociale, le domaine de la communication 

sociale était beaucoup développé dans les manuels scolaires. En parlant des compétences 

sociales particulières, la capacité d'exprimer son opinion ou d'accepter l'opinion de quelqu'un 

d'autre était la plus développée dans les manuels choisis. Cette capacité a été suivie de la 

capacité à coopérer avec les autres ou la capacité de l'empathie. Les compétences les moins 
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développées étaient les compétences pour complimenter quelqu'un ou à critiquer quelqu'un 

adéquatement (ainsi qu´accepter les compliments ou la critique). 

Après avoir évalué le rapport du nombre total d'activités dans les manuels scolaires 

choisis et des activités qui développent la compétence personnelle et sociale, nous avons estimé 

quels manuels développent ces compétences le plus et lesquels les développent le moins. Le 

manuel Nouveau Quartier libre 1 a développé le plus la compétence personnelle de tous les 

manuels et s'est placé en deuxième position dans la notion de développement de la compétence 

sociale. Nous l'évaluons donc comme le manuel qui développe le plus les compétences 

sélectionnées. Alter ego+ 2 a été placé dans la deuxième position concernant le développement 

des compétences choisies surtout en raison du plus grand nombre d'activités qui développent la 

compétence sociale. Nous pouvons donc résumer que les manuels choisis pour les écoles 

secondaires développent les compétences personnelles et sociales plus que les manuels choisis 

pour les écoles primaires. En revanche, les manuels de l'école primaire - Le français ENTRE 

NOUS 2 et Amis et compagnie 2 contient moins d´activités qui développent les compétences 

personnelles et sociales. Le français ENTRE NOUS 2 a développé le moins la compétence 

sociale, même si en termes de compétence personnelle, ce manuel a offert un nombre d'activités 

relativement important et nous le plaçons donc en troisième position. En dernière position dans 

le développement des compétences personnelles et sociales arrive donc le manuel Amis et 

compagnie 2 qui a développé le moins la compétence personnelle et n'a même pas offert 

beaucoup d'exercices pour développer les compétences sociales. 

Cependant, il est important de souligner que notre analyse des manuels choisis ne visait 

pas à conclure quel manuel est « bon » et quel manuel est « mauvais ». Notre analyse a été 

uniquement consacrée au développement de la compétence personnelle et sociale. Il est donc 

possible que les manuels sélectionnés qui ont été marqués comme développant le moins les 

compétences choisies développent beaucoup plus d´autres compétences clés. Cela nous amène 

vers la possibilité de l´expansion de ce mémoire de diplôme surtout au niveau de l´analyse 

d'autres compétences clés dans les manuels français, afin de pouvoir conclure de façon cohérente 

si les manuels visent généralement à développer des compétences clés, dans quelle mesure et sur 

quelles compétences clés ils sont concentrés le plus. Ce mémoire de diplôme offre une vue 

cohérente de la question des compétences personnelles et sociales dans le contexte de 

l'enseignement des langues étrangères et peut servir d'inspiration pour travailler avec d'autres 

compétences clés. 
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komunikace, sociální percepce) - stereotypy 

Obrázek č. 5: Le français ENTRE NOUS 2: Aktivita na rozvoj personální kompetence (oblast 

sebepoznání, sebepojetí, sebehodnocení) – webová stránka o sobě samém 

Obrázek č. 6: Amis et compagnie 2: Aktivita na rozvoj personální kompetence (oblast sebepojetí, 

sebehodnocení) – jaký jsem, jak se vnímám 

Obrázek č. 7: Amis et compagnie 2: Aktivita na rozvoj personální kompetence (oblast sebepoznání, 

sebepojetí, sebehodnocení) – jaký jsem, jaké mám vlastnosti 

Obrázek č. 8: Amis et compagnie 2: Aktivita na rozvoj sociální kompetence (oblast kooperace, 

schopnost vyjádřit svŧj názor) – vztahy ve třídě, diskuze 

Obrázek č. 9: Amis et compagnie 2: Aktivita na rozvoj personální kompetence (oblast sebepoznání, 

sebeorganizace, seberegulace) – jaký by měl být správný ţák 

Obrázek č. 10: Amis et compagnie 2: Aktivita na rozvoj sociální i personální kompetence (oblast 

mezilidských vztahŧ; sebepojetí) – význam slova přátelství, přátelské vztahy 

Obrázek č. 11: Amis et compagnie 2: Aktivita na rozvoj sociální kompetence (schopnost vyjádřit 

svŧj názor, naslouchat druhým, přijmout názor druhého) – sociální problematika školního násilí, 

diskuze 

Obrázek č. 12: Amis et compagnie 2: Aktivita na rozvoj sociální kompetence (schopnost vyjádřit 

svŧj názor, obhájit svŧj názor, dohodnout se s ostatními na kompromisu aj.) – diskuze o postavách 

z Bídníků 
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Obrázek č. 13: Amis et compagnie 2: Aktivita na rozvoj sociální kompetence (oblast kooperace) – 

text o spolupráci spoluţákŧ 

Obrázek č. 14: Alter ego+ 2: Aktivita na rozvoj sociální kompetence – sociální sítě, pojem 

přátelství, diskuze 

Obrázek č. 15: Alter ego+ 2: Aktivita na rozvoj sociální kompetence (schopnost pochválit druhého, 

schopnost přijmout pochvalu či kritiku) – mezilidské vztahy, pochvala druhého 

Obrázek č. 16: Alter ego+ 2: Aktivita na rozvoj sociální kompetence (mezilidské vztahy) – texty o 

sousedských vztazích 

Obrázek č. 17: Alter ego+ 2: Aktivita na rozvoj sociální kompetence (mezilidské vztahy) –

sousedské vztahy 

Obrázek č. 18: Alter ego+ 2: Aktivita na rozvoj sociální i personální kompetence (tvorba 

mezilidských vztahŧ, začleňování jedince do skupiny; oblast sebepoznání, sebeorganizace, 

seberegulace) – program Erasmus 

Obrázek č. 19: Alter ego+ 2: Aktivita na rozvoj personální kompetence (oblast sebepojetí, 

sebeorganizace, seberegulace) – motivační dopisy, hledání zaměstnání 

Obrázek č. 20: Alter ego+ 2: Alter ego+ 2: Aktivita na rozvoj personální i sociální kompetence 

(sociální komunikace; oblast sebepojetí, sebeorganizace) – pracovní pohovor  

Obrázek č. 21: Alter ego+ 2: Aktivita na rozvoj sociální kompetence (sociální komunikace) - 

stereotypy 

Obrázek č. 22: Alter ego+ 2: Aktivita na rozvoj sociální kompetence (sociální komunikace, 

mediální gramotnost, schopnost vyjádřit svŧj názor) – diskuze na mediální téma 

Obrázek č. 23: Nouveau Quartier libre 1: Aktivita na rozvoj personální i sociální kompetence 

(sociální komunikace, tvorba mezilidských vztahŧ; oblast sebepojetí) – texty, představování se 

Obrázek č. 24: Nouveau Quartier libre 1: Aktivita na rozvoj personální i sociální kompetence 

(sociální komunikace, tvorba mezilidských vztahŧ; oblast sebepojetí) – dialog, představování se 

Obrázek č. 25: Nouveau Quartier libre 1: Aktivita na rozvoj personální kompetence (oblast 

sebepoznání, sebepojetí) – jaký jsem 
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Obrázek č. 26: Nouveau Quartier libre 1: Aktivita na rozvoj sociální kompetence (schopnost říci 

svŧj názor, obhájit svŧj názor, vyslechnout a přijmout názor druhého) – diskuze o kladech a záporech 

vlastní školy 

Obrázek č. 27: Nouveau Quartier libre 1: Aktivita na rozvoj sociální kompetence (schopnost říci 

svŧj názor, obhájit svŧj názor) – diskuze o kladech a záporech imaginární školy 

Obrázek č. 28: Nouveau Quartier libre 1: Aktivita na rozvoj sociální kompetence (oblast kooperace, 

schopnost říci svŧj názor, obhájit svŧj názor) – skupinový projekt – ideální škola 

Obrázek č. 29: Nouveau Quartier libre 1: Aktivita na rozvoj personální kompetence (seberegulace, 

sebeorganizace) – kaţdodenní aktivity, trávení volného času 

Obrázek č. 30: Nouveau Quartier libre 1: Aktivita na rozvoj personální kompetence (sebepoznání, 

sebepojetí, sebehodnocení) – jaký jsem 

Obrázek č. 31: Nouveau Quartier libre 1: Aktivita na rozvoj personální i sociální kompetence 

(sebepoznání, sebepojetí, sebehodnocení) – jaký jsem, porovnávání sebe samotného s ostatními 

Obrázek č. 32: Nouveau Quartier libre 1: Aktivita na rozvoj sociální kompetence (sociální 

komunikace) – rozhovor mezi ţáky (zapojení celé třídy) 

Obrázek č. 33: Nouveau Quartier libre 1: Aktivita na rozvoj sociální kompetence (mezilidské 

vztahy) – poznávání druhých 

Obrázek č. 34: Nouveau Quartier libre 1: Aktivita na rozvoj personální kompetence (oblast 

sebepoznání, sebepojetí, sebehodnocení) – jaký jsem 

Obrázek č. 35: Nouveau Quartier libre 1: Aktivita na rozvoj sociální kompetence (sociální 

komunikace) - dialogy 

Obrázek č. 36: Nouveau Quartier libre 1: Aktivita na rozvoj personální kompetence (oblast 

sebeorganizace, seberegulace) – trávení volného času, kaţdodenní aktivity 

Obrázek č. 37: Nouveau Quartier libre 1: Aktivita na rozvoj personální i sociální kompetence 

(oblast sebeorganizace, seberegulace; oblast kooperace) – skupinový projekt z oblasti zdraví, 

psychohygiena, kaţdodenní aktivity aj. 

Obrázek č. 38: Nouveau Quartier libre 1: Aktivita na rozvoj personální kompetence (oblast 

sebeorganizace, seberegulace) – trávení volného času 
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Přílohy 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Le français ENTRE NOUS 2: 10 Dŧvodŧ proč se učit francouzštinu 

Příloha č. 2: Amis et compagnie 2: Cvičení na rozvoj personální kompetence – dopis o sobě 

samém 

Příloha č. 3: Nouveau Quartier libre 1: Cvičení na rozvoj personální i sociální kompetence – 

rozhovor se spoluţákem, seznamování, představování se 
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Příloha č. 3: 

 

 


