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ABSTRAKT  

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zohledňování stylů a strategií učení 

v učebnicích francouzského jazyka. Cílem práce je zjistit, zda se v učebnicích francouzského 

jazyka reflektuje zohlednění různorodých stylů učení žáků a zároveň jaké strategie žák při 

řešení úkolů z učebnice nejčastěji používá. Hlavní otázkou je tedy, zda se v učebnicích objevuje 

dostatečné spektrum cvičení, aby učebnice byly vhodné pro všechny anebo alespoň většinu 

žáků s různými styly učení a které strategie cvičení v učebnicích rozvíjí nejvíce.  

V teoretické části jsou na základě odborné literatury definovány a rozpracovány 

relevantní termíny týkající se stylů a strategií a následně se práce věnuje i jejich klasifikaci, 

která je úzce spjatá s analytickou částí práce.  

V analytické části je teoretická část práce aplikována do praxe a to tak, že vybrané 

učebnice byly podrobeny analýze svého obsahu. Učebnice mého výběru se standardně 

používají na základních školách a byly vybrány na základě toho, že důsledkem jejich častého 

užití na ZŠ jsou snadno dostupné. Analýza učebnic je primární, která je povrchní observací 

učebnic, a sekundární, která analyzuje vybraná cvičení z učebnice a na základě klasifikací 

z teoretické části nám ve výsledku poskytuje potřebná data k výstupu z práce a zodpovězení 

otázky, kterou si práce klade. 

Výstupem z analytické části je tedy zjištění, že autorky učebnic opravdu zohledňují 

různorodost žáků a tento fakt se odráží i v tom, jak je didaktický materiál koncipován. Důležité 

je zmínit, že tato kvalitativní analýza je ovlivněna subjektivním pohledem jejího autora. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

STRATEGIE UČENÍ 

STYL UČENÍ  

UČEBNICE  
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ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the issue of considering styles and learning strategies 

in French language textbooks. The aim of the thesis is to find out whether the French language 

textbooks reflect the different learning styles of pupils and also what strategies the pupil uses 

most often during solving the tasks from the textbook. The main question is therefore whether 

there is a sufficient range of exercises in the textbooks to make the textbooks suitable for all 

or at least the majority of learners with different learning styles and which learning strategy 

the textbook develops the most.  

The theoretical part defines and elaborates on relevant terms related to learning styles 

and learning strategies based on professional literature and subsequently the thesis deals with 

their classification which is closely related to the analytical part of the thesis. 

In the analytical part, the theoretical part of the work is applied into practice in a way 

that the selected textbooks were subjected to analysis of their content. Textbooks of my 

choice are normally used in elementary schools and have been selected on the basis that they 

are readily available as a result of their frequent use in elementary schools. The textbook 

analysis is primary, which is mostly just superficial observation of the textbook and the 

secondary one, which analyzes the selected exercises from the textbook and, based on the 

classifications from the theoretical part, provides us with the necessary data in order to 

answer the main question of the thesis.  

The output of the analytical part is the detection that the authors of textbooks really 

take into account the diversity of students and this fact is reflected in the way the didactic 

material is conceived. It is important to note that this qualitative analysis is influenced by the 

subjective view of its author.  

 

KEY WORDS: 

LEARNING STRATEGY 

LEARNING STYLE 

TEXTBOOK 
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1 Úvod   

V dnešní době máme volný přístup k tomu, abychom se mohli naučit jakýkoli jazyk se nám 

zlíbí. Pokud se ovšem budeme soustředit na střední Evropu, tak zde se nejčastěji vyučují a učí 

jazyky jako angličtina, francouzština, němčina nebo španělština a ruština. Jazyk se samozřejmě 

můžeme učit sami, s pomocí učebnic pro samouky, anebo jsme s nimi v kontaktu již od 

základní školy, kde nás výukou provází kantoři. Ti sami o sobě ale na výuku nestačí, jako 

doplňkový materiál k výuce jim slouží různé interaktivní pomůcky či literatura, kde je 

nejdůležitější učebnice, že které se čerpá jako z primárního zdroje. Nicméně, zdá se, že 

nejdůležitějším článkem samotného osvojení si cizího jazyka je přístup studenta a jeho styly 

učení spolu se strategiemi, které buď vědomě nebo nevědomě využívá k dosažení svého cíle, 

tedy porozumění a naučení se pravidel cizího jazyka. Je tedy naprosto nezbytné, abychom při 

učení se cizímu jazyku byli vedeni správným směrem, a ačkoliv si to pravděpodobně 

neuvědomujeme, tím, že budeme znát jaký styl a strategie učení nám či našim studentům 

vyhovují, budeme kompetentnější k mnohem efektivnější práci. A to jak při učení sebe 

samého, tak při předávání jazykových znalostí našim studentům.  

V této bakalářské práci se budeme zprvu soustředit na to, jaké styly a strategie učení se 

cizímu jazyku, zejména jazyku francouzskému, student může dle svých predispozic či 

preferencí využívat. Budeme se s pomocí odborné literatury, z největší části od autorek Lojové 

a Vlčkové, postupně obeznamovat různými typy těchto vlastností. V první části se 

obeznámíme s teoretickými poznatky z literatury, prvně se styly učení na pozadí moderní 

pedagogiky a poté podrobně se strategiemi učení na pozadí moderní pedagogiky.  

V druhé části práce se budeme zabývat tím, jaké styly a strategie můžeme objevit 

v učebnicích francouzského jazyka, respektive se zaměříme na to, jak jsou cvičení v učebnicích 

rozmanitá s ohledem na rozvoj jednotlivých stylů, ale hlavně strategií anebo jaké strategie je 

třeba užít k vyřešení daného cvičení. Hlavní otázkou této práce tedy bude jaké styly a strategie 

se nejčastěji objevují v námi vybraném didaktickém materiálu, a tedy zda autoři učebnic 

zohledňují různorodé žáky a přizpůsobují tomu didaktický materiál používaný ve školách.  
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2 Obecná charakteristika stylů a strategií učení  

 
V první kapitole začneme s obecným začleněním stylů učení se cizímu jazyku, protože jsou 

obecnější než strategie. Styl je spíše individuální projevem jedince, je to způsob osvojování 

poznatků a tvoří ho dovednosti, zkušenosti, schopnosti, postoje, vnitřní motivace k učení a 

zděděné predispozice. Specifičtější definici si popíšeme později na základě odborné literatury 

v kapitole 2, nicméně, například Cyr (1996) rozlišuje styly zejména v závislosti na tom, zda je 

student závislý či nezávislý na poli. Závislosti na poli znamená, že pokud se soustředíme na 

nějaký úkol a kolem nás se něco děje, co náš např. rozrušuje, tak to plně vnímáme. Naproti 

tomu, pokud jsme na poli nezávislí, umíme oddělit střed našeho zájmu od okolního dění.  

Co se týče strategií, zde je charakteristika již rozsáhlejší.  

Cyr (1996) se odkazuje na typologii podle Oxfordové, kdy dělíme strategie z nejširšího hlediska 

na přímé či nepřímé, dále na kognitivní, metakognitivní a v neposlední řadě socio-afektivní 

(někdy se také uvádí jako dvě samostatné skupiny).  Podle Oxfordové (1990) není dodnes 

známo, kolik přesně strategií máme a jaká by měla být jejich přesná definice. Nicméně, 

definuje je jako postupy, které student používá ke zlepšení svého vzdělávání či studia.1  a dále 

také jako nástroje proto, aby se mohli samostatně a aktivně angažovat.2 (Cyr 30, 31) 

  

 
1 Překlad autorky  
2 Překlad autorky  
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2.1 Postavení SERR a RVP ke stylům a strategiím  

 

S ohledem na cíl naší práce je nezbytné také zohlednit, jak se ke stylům a strategiím staví 

Společný Evropský Referenční Rámec pro jazyky. V dokumentu Jak se učíme jazykům, jak je 

vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme, který byl přeložen erudovanými pracovníky Univerzity 

Palackého v Olomouci, se zejména strategiím věnuje několik kapitol.  

Styly i strategie jsou zde vysvětleny a v příkladových situacích je zdůrazněna důležitost 

jejich užití. Např. v pasáži o přístupu a schopnosti učit se či v kapitole 3.4 o modelových 

deskriptorech. Deskriptory typu „Co student dokáže“ („Can Do“) jsou uvedeny pro některé 

strategie, kterých se užívá při komunikativních činnostech. Strategie lze chápat jako jakési 

pojítko mezi prostředky, jimž je student vybaven (kompetencemi), a tím, co je s nimi schopen 

dělat (komunikativními činnostmi). (Mgr. Jaroslava Ivanová 25) 

Ve čtvrté kapitole s názvem Užívání jazyka a uživatel/student jazyka můžeme najít 

mnoho příkladových situací a to, že by měl učitel brát v potaz různorodé styly učení žáků. 

Sedmá kapitola s názvem Učební úlohy a jejich role ve vyučování jazyka nám v podstatě 

popisuje a nabízí to, čím se budeme zabývat v druhé části této práce. Popisuje danou úlohu, 

dále pak, jaké strategie jsou vhodné k jejímu vyřešení, např.: jak na úlohu reagovat, jaké 

znalosti bychom již měli mít, jak si rozvrhnout čas apod.  

V závěrečné kapitole, která se věnuje hodnocení najdeme vypsané konkrétní strategie, 

jejichž užití se zahrnuje do hodnocení např. při udělování jazykových certifikátů.  

Co se týče Rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ, tak zde se na styly a strategie 

soustředí autoři spíše obecně, např. v situaci, kdy máme žáka se speciálními potřebami, je 

důležité dbát na to, abychom volili vhodné strategie pro co nejsnazší spolupráci. Dále se pak 

v kapitole zaměřené na kompetence dočteme, že na konci základního vzdělávání si žák sám 

vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje 

a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení.  (MŠMT 

10) 

Obecně tedy můžeme s jistotou říci, že dle dokumentů přístupných na webových 

stránkách jak SERR, tak RVP pro ZŠ je jisté, že berou v potaz důležitost strategií a stylů učení a 

tento fakt by se měl promítnout i do didaktického materiálu. O tomto faktu se přesvědčíme 

ve 3. kapitole.  
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2.2 Styly učení na pozadí moderní pedagogiky  

 

V prvé řadě je za potřebí si definovat, co tzv. styl učení je. Laicky řečeno je to postup 

získávání určitých vědomostí a kompetencí nejen v cizím jazyce, který nás někam posouvá. Dle 

odborného popisu definujeme styl učení jako charakteristické kognitivní, afektivní a 

fyziologické chování, které slouží jako relativně stabilní indikátor toho, jak člověk při učení 

vnímá, do jakých interakcí s učebním prostředím vstupuje a jak reaguje jak toto prostředí. Styl 

učení je konzistentní způsob fungování, v němž se projevují východiskové příčiny chování. 

(Vlčková 23). Stylům se budeme věnovat jako první, poněvadž nemají tak širokou a specifickou 

klasifikaci jako strategie učení se cizímu jazyku, avšak úzce s nimi souvisí.  

Styl učení jako takový může sice mít obecnou definici, avšak aplikace variabilních stylů 

učení, které si později specifikujeme, je velmi subjektivní. Individualita jedince se projevuje 

variabilními reakcemi na styly učení.  

Styly učení můžeme také kategorizovat podle typu vnímání, buď podvědomé nebo 

vědomé.  

Nevědomé studium jazyka a neregistrování stylu, kterému podléháme při percepci či učení 

jazyka definujeme jako podvědomé. Obvykle si neuvědomujeme, co je pro nás tím nejlepším 

stylem, nicméně, když dojdeme postupem času k závěru, že je pro nás ona metoda 

nejefektivnější, můžeme následně zcela cíleně dosahovat zvýšení efektivity našeho učení a 

lepších, dokonce rychlejších výsledků při učení. 

Styly učení jsou samozřejmě ovlivňovány biologickým predispozicemi, psychikou a 

prostředím, a tak si musíme často přijít sami s přibývajícími zkušenostmi, co je pro nás to 

pravé. Z přechozí věty je tedy jasně patrné, že styly učení jsou funkcí vrozených i získaných 

faktorů, tj. jsou determinované biologickými, psychickými a sociálními činiteli. (Vlčková 26). 

Mezi vnitřní činitele řadíme například věk, momentální psychické rozpoložení nebo předchozí 

zkušenosti. Naopak vnější jsou již zmiňované prostředí, ve kterém se žák nachází, tedy 

podmínky k učení, jestli studenta například něco nerozptyluje, barva místnosti nebo zvuky na 

ulici, nicméně tyto faktory záleží na tom, jaký typ percepce je pro studenta tím zásadním. Dále 

je to rozvržení výuky a její obsah, pokud je učivo na studenta příliš náročné, snadno se nechá 

rozptýlit ostatními vnějšími vlivy. To je ovšem také úkolem přítomného učitele, aby 

usměrňovat styl výuky a studentům tak učinil učivo přístupnější. Dalším vnějším pedagogickým 

faktorem je například sociální situace, tedy vztahy ve třídě, to, jak na sebe studenti reagují při 
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skupinových nebo naopak samostatných pracích a jaká je atmosféra. Další, nepedagogický 

vnější vliv má kulturní prostředí, ze kterého jedinec pochází. Z mnoha empirických výzkumů je 

známo, že například Asiaté mají jiné percepční preference, než například Arabové či Hispánci.  

Tyto rozdíly jsou dané výchovou a přístupu k výuce již od útlého dětství. S ohledem na úzkou 

souvislost těchto jevů je velmi obtížné definovat rozdíl mezi stylem a strategií učení.  

Rozlišujeme několik druhů stylů učení podle toho, jaké má jedinec charakteristické rysy 

paměti, osobnosti či vnímání a jsou klasifikovány takto:  

• Konkrétní – upřednostňuje přímý způsob zpracování informací, je orientovaný na lidi, 

spontánní, emocionální, imaginativní 

• Analytický – preferuje specifické problémy, které řeší logicky, hypoteticko-

deduktivním myšlením, je nezávislý, orientovaný na věci a fakta 

• Komunikativní – preferuje sociální učení a komunikativní přístup, je rozhodný, 

nezávislý, adaptabilní a flexibilní 

• Orientovaný na autoritu – opírá se o druhé lidi, potřebuje usměrňování, vysvětlování 

na místo objevování, má rád strukturované učení, systém, postupnost a faktičnost. 

Podobně Grasha (1996) klasifikuje styly učení na základě sociálních aspektů, tj. zaměřuje 

se na sociální jednání a interakce, do nichž vstupuje učící se jedinec. U učících se jedinců 

rozlišuje typ:  

• Nezávislý – upřednostňuje samostatnou práci před spoluprací se spolužáky a úlohy, 

v nichž může uplatnit svou individualitu 

• Vyhýbající se – celkově nemá rád řízené vyučování, spolupráci ve třídě, zadávání úloh 

a jejich hodnocení, upřednostňuje přirozený průběh aktivit a procesu učení  

• Spolupracující – má rád skupinové učební aktivity, rád a aktivně spolupracuje 

s učitelem i spolužáky 

• Závislý – potřebuje usměrňování od učitele, je nesamostatný a učí se jen to, co se od 

něho vyžaduje 

• Soutěživý – má silnou potřebu vyniknout nad ostatní, být odměňován, uznáván a být 

v centru pozornosti 

• Participující – bez problémů se zapojuje do jakýchkoli vyučovacích aktivit a plnění 

učebních požadavků mu přináší uspokojení (Vlčková 43). 
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Z deseti výše uvedených stylů učení je jasně patrné, že se jako učitelé budeme potýkat 

s různorodými přístupy žáků ke studiu na základě jejich stylu učení. Je potřeba, abychom si byli 

různorodostí žáků vědomi a připravovali tak výuku spíše rozmanitou, abychom pokryli co 

možná nejširší spektrum aktivit pro uspokojení většiny stylů. Je málo pravděpodobné, že se 

nám např. ve skupině patnácti žáků sejde stejný nebo podobný typ, v opačném případě je to 

výhodou a můžeme tedy koncipovat výuku na základě observace stylu učení. 

Další, poněkud jednoznačnější rozdělení uvádí prof. Jiří Mareš, český psycholog a autor 

knihy Styly učení u žáků a studentů, kde rozděluje žáky do 7 učebních stylů a popisuje jejich 

myšlení, jejich potřeby a preference. Prvním typem je jazykový učební styl, kdy žák myslí 

prostřednictvím slov, upřednostňuje čtení, psaní, diskuze a slovní hry a potřeby s tím spojené 

jsou např. knihy, psaní anebo debatování se spolužáky. Druhý je logicko-matematický učební 

styl, který myslí prostřednictvím dedukce anebo odvozováním. Dále takový žák upřednostňuje 

logické hry, otázky k zamyšlení apod. Baví je zejména věci objevovat a přemýšlet o nich. Třetí 

učební styl je zrakový či prostorový, který myslí prostřednictvím představ a vyobrazování. 

Upřednostňuje kreslení, náčrty a navrhování. K jeho rozvoji nejlépe přispívá video nebo filmy. 

Čtvrtý je psychomotorický učební styl, kdy žák myslí skrze tělesný pocit či vnímáním. Protože 

žák s tímto učebním stylem upřednostňuje fyzický kontakt, pohyb a gestikulaci, jsou pro něj 

vhodné aktivity jako jsou hraní rolí, drama anebo jakékoliv pohybové aktivity. Pátý je hudební 

učební styl, kdy žák myslí prostřednictvím melodie a rytmu, jsou pro něj proto vhodné aktivity 

jako je zpěv, tleskání, dupání nebo poslech hudby jako takové. Šestý je interpersonální učební 

styl, kdy žák potřebuje jistou interakci s ostatními, rád si zahraje společenské a kolektivní hry, 

rád plánuje a organizuje. Posledním učebním stylem je tzv. meta-kognitivní neboli 

intrapersonální, kdy žák rád tráví čas sám se sebou a přemýšlí či medituje. Tento typ žáka, 

nebo spíše jeho učební styl je velmi alternativní a subjektivní. (Mareš) 

 

Pro rozdělení jedinců do takových kategorií, ať už se jedná o rozdělení Vlčkové nebo 

Mareše, je ale za potřebí znát či splnit kritéria dané kategorie. Obecně máme takových kritérií 

hned několik, z nichž jsme již okrajově zmínili percepční preferenci. Percepční preferenci 

dělíme do několika podtypů – vizuální, auditivní a kinestetická (používá se akronym VAK – 

visual – auditory – kinaesthetic). Každý do určité míry používá všechny percepční kategorie, 

ale většinou má vyhraněných pár, které používá nejvíce. Zpravidla nejfrekventovaněji využíván 

bývá vizuální typ. V tomto případě potřebuje jedinec vnímat obrázky, nákresy, schémata, aby 
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dosáhl co nejefektivnějšího učení, proto je dobré číst cizojazyčné knihy či časopisy, aby mohl 

lépe vizuálně vnímat slovíčka i např. pomocí grafů, které si následně sám nakreslí a vytvoří si 

tím svůj vlastní systém, který nu pomocí asociací bude dávat smysl. Ve vyučovacích hodinách 

ocení videonahrávky, prezentace nebo samostatné čtení.  Co se týče výslovnosti, je vhodné 

využití zrcadla pro pozorování artikulačních orgánů.  

Auditivní typ, jak již název napovídá, upřednostňuje sluchové vnímání. Při učení se 

cizímu jazyku snadno rozumí verbálnímu zadání úkolu a oproti vizuálnímu typu si rád čte 

nahlas a tzv. si parafrázuje učivo. Výslovnost, ale i obecné znalosti se učí prostřednictvím 

poslechu ostatních, poslechu nahrávek a sluchovým vnímáním běžných komunikačních situací 

cílového cizího jazyka.   

Pro kinestetický typ je charakteristické vnímání pohybem, tedy vykonávání motorické 

činnosti. Takovou motorickou činností může být například i pohyb prsty, jin řečeno taktilní 

pohyb. Pro žáka takového typu je tedy tradiční výuka zásadně nevyhovující, protože jen 

pasivně přijímá informace a při pohybové aktivitě v průběhu výuky učitel chování žáka 

vyhodnotí jako nepatřičné. Nejoblíbenější aktivitou takového žáka je hraní rolí nebo jakákoli 

interaktivní aktivita, při které se pohybuje po třídě anebo píše poznámky rukou na kartičky, 

které mohou používat i prostoru např. při chůzi apod. Mluvení a artikulaci si pak cvičí pomocí 

slovně-pohybových her.  

Každá z výše uvedených kategorií má samozřejmě i preference v aktivitách, které by 

měly pokrýt komplexní jazykové znalosti jako je mluvení, psaní a poslech a čtení 

s porozuměním.  

Dalším diferenciálním faktorem při učení se cizímu jazyku je například dominance jednotlivých 

mozkových hemisfér. Jedinci s dominantní pravou mozkovou hemisférou jsou řekněme 

systematičtější, protože o jazyce potřebují mít prvně povrchní potuchy a následně se zabývají 

detaily v gramaticko-lexikální sféře. Pomáhám jim také spojovat si učivo s nějakou pohybovou 

aktivitou, lexikální sféru je pro ně dobré zdokonalovat pomocí souvislostí v kontextu, protože 

si řídí spíš jazykovým citem a intuicí. Ústní projev je většinou plynulý, avšak protože mají jedinci 

s dominantní pravou mozkovou hemisférou tendenci se soustředit spíše na celkový obraz 

projevu, často se dopouštějí minoritních gramatických chyb.  

Naproti tomu jedinci s dominantní levou hemisférou se soustředí na detaily, které 

sbírají postupně a následně si z nich tvoří celek. Při učení se detailům si vytvářejí 

mnemotechnické pomůcky a pravidla, aby vše mělo logickou souvislost. Ústní projev v cizím 
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jazyce není u těchto jedinců tolik plynulý, protože dávají přednost korektnosti, vyjadřují se 

tedy přesně a stručně. Tento fakt může být nevýhodou například v překladatelství, protože 

doslovný předklad z cizího jazyka často nekoresponduje se správným překladem.  

Pro uzavření celku kapitoly stylů učení je nutno podotknout, že vhodné podmínky a 

prostředí pro nejefektivnější učení vytváří jak žák, který si postupem času sám přichází na to, 

co je pro něj nejlepší, tak učitel, jehož úkolem by mělo být to, že je z pedagogické praxe a 

vzdělání schopen odvodit nejvhodnější přístup vůči studentům. Cílem by pak mělo být 

dosažení stejného výsledku v rámci naučené látky u studentů s různými učebními styly a 

preferencemi.  

Styly učení by měly být nicméně zařazeny do výuky při užívání učebních pomůcek nebo 

by se měly alespoň do jisté míry prolínat, abychom s nimi mohli pracovat a dosáhnout s jejich 

pomocí požadovaného cíle. Pokud nemáme učitele, který by nás vedl, také existují učebnice 

pro samouky, které nám učitele musí nahradit, pokud si zvolíme tuto cestu. Podle Jelínka 

(2006-2007) je v současnosti respektování poznatků o stylech a strategiích učení jedním 

z požadavků rovněž při tvorbě cizojazyčných učebnic. Je žádoucí, aby se to promítlo do osnov 

i do obsahu, forem, aktivit a učebních úloh dané učebnice. (Vlčková 100). 
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2.3 Strategie učení na pozadí moderní pedagogiky  

 

V další části se budeme soustředit na strategie učení. Strategie se od dříve uvedených 

stylů učení v mnohém neliší, ale liší se jejich důležitost. Osvojení vhodných strategií učení je 

v současných kurikulárních dokumentech stanoveno jako jeden z hlavních cílů základního (RVP 

ZV, 2007) i středoškolského vzdělávání (např. RVP G, 2007). Strategie učení jsou zde chápány 

jako nejen jako ústřední součást klíčové kompetence k učení, ale představují také součást 

dalších kompetencí. (Vlčková 109).  

Strategie učení se za uplynulé dekády velmi proměňovaly, ale v posledních letech se 

ustálily. 

Pojem jako takový byl přizván do terminologie psychologie až v 60. letech Brunerem, 

Goodnowou a Austinem. Zprvu brali výzkumníci v potaz výpovědi žáků, kteří měli nejlepší 

výsledky, protože si mysleli, že ti méně úspěšní používají právě nevhodné strategie, a tak 

nedosáhnou takových výsledků jako jejich úspěšnější kolegové. Poté vznikla také první 

definice strategií, kterou užíváme dodnes. *  

Například v 80. letech bylo zjištěno, že rozdíly v užití strategií mezi dospělými a dětmi 

se proměňovaly hlavně v kvantitativní sféře, kdy ve strukturovanosti znalostí samozřejmě 

převládali dospělí, protože mají větší zkušenosti s jazykem a širší spektrum znalostí (Carey, 

1985).  Dříve k vývoji strategií sloužila hlavně psychologie, respektive kognitivní psychologie. 

Například v sedmdesátých letech bylo zjištěno, že jedinci, kteří jsou úspěšnější při studiu cizího 

jazyka nemají vyšší inteligenci, ale spíše používají lepší strategie učení. Výzkumy v této době 

vedly k prvním krůčkům zrodu klasifikace strategií a později, v osmdesátých letech, byla 

vytvořena první klasifikace jejíž autorkami jsou O’Malley, Chamotová a Oxfordová.  

V současnosti jsou strategie rozděleny mnohem více individuálně a nemáme o nich jen 

povrchní znalosti jako dříve.  

* Strategie učení byly definovány jako soubory činností, kroků, plánů, rutinních postupů 

užívaných učícími se k usnadnění získávání, zapamatování, znovu vybavení a užití informací. 

(Vlčková 125). 

Obecně můžeme strategiemi nazývat techniky osvojování si informací, které děláme vědomě 

a díky nim se úspěšně učíme a zlepšujeme svoje kompetence v daném cizím jazyce. Ve 

spojitosti se strategiemi rozlišujeme několik pojmů, a sice žákovské strategie, kdy tento pojem 

zahrnuje spíše obecné strategie používané žákem. Druhým pojmem jsou tzv. strategie 
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používání jazyka, které se svými specifiky liší od obecných strategií tím, že cizí jazyk se učíme 

a vnímáme jinak než jakékoliv učivo, kterému se učíme v našem mateřském jazyce. Důležité je 

také zmínit pojem techniky učení, tento pojem je velmi blízký strategiím, ale není však sám o 

sobě za strategii ani v nejmenším považován. Technikám jinak říkáme také taktiky a tyto pak 

jakožto dílčí jednotky tvoří celek, tedy strategii. Taktiky jsou záměrné kroky, které jsou snadno 

pozorovatelné, dají se změřit a registrovat při činnosti studenta, který se učí nějakému 

systému, např. jazykovému.  

Samotné strategie si pak osvojuje až automatizuje. Automatizaci, nebo také 

podvědomému použití strategií nicméně předchází několik bodů. Pokud si aplikace strategie 

neuvědomujeme, hovoříme pak o tzv. automatických procesech, jednáme tedy automaticky 

na základě osvojení určité strategie. Nicméně, když se nám nedaří nějaký úkol rozluštit, 

uvědomíme si zpětně jakou strategii v této situaci používáme, můžeme je používat i vědomě.  

Někteří vědečtí pracovníci považují strategie za tzv. plány, nicméně, tento fakt se nedá 

aplikovat u intuitivních jedinců, protože pokud jednáme na základě intuice, tak jsme řešení 

úkolu neplánovali, ale vyřešili jsme ho intuitivně.  

Dále se mezi rysy strategií řadí monitorování, tedy např. kontrolování sebe samého při 

aplikaci strategie při řešení úkolu v testu. Naproti tomu při mluvení kontrola probíhat nemusí, 

protože by zpomalovala provedení jazykového úkolu.  

Dalším bodem je hodnocení, úzce spojené se stylem učení, kdy se žák hodnotí buď 

v průběhu nebo po realizaci jazykového úkolu. Asi každému z nás bylo doporučeno, abychom 

si jazykové znalosti trénovali v cvičebnicích, nicméně, za poslední dekády máme čím dál tím 

větší přístup k zahraniční kinematografii, a tedy je dobré někdy zvolit i odlehčenější variantu 

seberealizace tím, že shlédneme cizojazyčný film. Evaluaci v tomto případě můžeme provádět 

přímo při pozorování filmu tím, že se při tom, když narazíme na něco, čemu nerozumíme, tak 

film zastavíme a pasáž si pustíme znovu nebo si neznámá slova vyhledáme ve slovníku. Tato 

varianta je ale poněkud nešikovná, pokud budeme chtít mít celistvý obrázek o filmu, protože 

tím narušujeme kontinuitu dějové linky a můžeme se pak snadno ztratit. Můžeme tedy pak 

zvolit variantu, kdy film shlédneme v našem mateřském jazyce a poté v cizím jazyce. Takový 

postup nenaruší kontinuitu filmu a potrénujeme i paměť.  

Spolu s tím, jak si uvědomujeme, jestli danou strategii používáme souvisí míra 

pozornosti, kterou jí věnujeme. Některé strategii věnujeme větší pozornost, protože je pro nás 



 18 

nová, naproti tomu strategii, která je nám dobře známa, tolik pozornosti (nebo vůbec žádnou) 

již nevěnujeme.  

Strategie učení bývají chápány jako cílově orientovaná jednání. I když je cíl stanoven, 

jsou strategie flexibilní a přiměřené situaci (Stern, 1992). Žáci ovšem nemusí být schopni cíl 

verbalizovat, protože si na uvedené úrovni specifikace nemusí používání strategií 

uvědomovat, nebo si již používání strategií nemusí být vědomi. (Vlčková 130). 

Každý z nás má při řešení jazykových úkolů jistý cíl, ať už je to úlohu dokončit anebo 

např. zlepšit se od minule. Jednotlivé strategie pak umisťujeme na kontinuum podle toho, jak 

nám pomůže dostat se k našemu cíli. Tento akt je však naprosto vědomý a záměrný. Jazykové 

úlohy ale většinou vyžadují použití více než jedné strategie. Tyto pak nazýváme sekvencemi či 

shluky procesů, které si vybral jedinec sám. U sekvencí je to tak, že jedna strategie vede 

k druhé a pokud používáme skupinu několika strategií najednou, mluvíme pak o výše 

zmíněných shlucích. Drtivá většina z nás využívá hned několik strategií najedou, aniž bychom 

si to uvědomovali. Například při vyhledávání si slovíček, které nám nejsou familiární, často 

využijeme slovník, ale dáli si pak většinou slovíčko zapíšeme do sešitu, abychom zapojili více 

vjemů, tedy to, že ono slovo nejen přečteme, ale projde nám hlavou a přeneseme ho rukou 

na papír, eventuálně si ti pečlivější z nás ještě najdou synonyma či příkladovou větu. Pak je 

totiž naše snaha si slovíčko zapamatovat mnohem efektivnější. Nicméně, toto se opět odráží 

na tom, jaký styl učení preferujeme a jestli nám příkladová věta vytvoří v naší abstraktní 

paměti jakýsi obraz, se kterým si dané slovo spojíme. Tyto shluky můžeme později pozorovat 

v praktické části, kde můžeme v jednotlivých cvičeních na tento jev poukázat.  

Tedy, kombinace strategií představuje obvykle podmínku účinnosti určité strategie. 

Kombinování strategií závisí na povaze jazykové úlohy, preferencích ve stylu učení jedince, 

kulturním kontextu a dalších proměnných. (Vlčková 132). 

Dalším důležitým faktorem je rozdělení strategií na makro a mikro strategie. 

Kdybychom si měli uvést příklad z každodenní praxe, tak si představme, že čteme text, ze 

kterého máme následně udělat resumé. Logické kontinuum strategií by bylo povrchní čtení 

textu, abychom se informovali o hlavní myšlence a poté se budeme, v závislosti na tom, jak 

dlouhé by mělo výsledné resumé být, textem zabývat do detailu. Tím bychom aplikovali makro 

strategii jako první a poté mikro strategii. Toto rozdělení bychom mohli aplikovat i do formy 

zápisu nové slovní zásoby. Například, psaní si slovíček můžeme chápat jako makro strategii, 
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ale to, jestli si slovíčka píšeme do počítače, sešitu nebo tabletu je již kategorizováno jako mikro 

strategie.  

Většina odborníků považuje strategie obecně za naučitelné a zprostředkovatelné, 

proto je koncept strategií významný z pedagogického hlediska. Na rozdíl od stylu učení a od 

kognitivního stylu, které je možné jen obtížně měnit. (Vlčková 133). 

Je důležité si uvědomit, že užití strategií je velmi subjektivní záležitost. Můžeme je také 

klasifikovat jako obecné, poněvadž se mohou použít v mnoha oborech nebo specifické, a ty už 

závisí na nás a našich preferencích. Tím, že zvolíme tu správnou strategii, usnadníme proces 

učení a potenciálně i zrychlíme, ale to je spíše otázkou času. Pokud je pro nás učení se cizímu 

jazyku opravdový oříšek, je dobré strategie brát jako podpůrné pomůcky, které nám pomohou 

kompenzovat náš jazykový deficit anebo nějaký problém, který chceme překonat. Bez pomoci 

strategie by to mnohdy šlo jen velmi těžko. Jak jsme již zmiňovali dříve, často je používáme 

nevědomky. Strategie jsou nedílnou součástí při tom, když chceme dosáhnout nějakého cíle, 

konkrétně uveďme velmi všední příklad, který kolem sebe můžeme pozorovat. Tedy, studenti 

jsou ve školním prostředí pod supervizí učitele, který je vede a eventuálně poradí jakou 

strategii použít, aby byla naše snaha řešení např. cvičení v učebnici co nejefektivnější, a jak 

jsem je již výše zmíněno – abychom dosáhli cíle, který jsme si stanovili nebo se po nás 

požaduje. Ale co budeme dělat, až si s něčím nebudeme vědět rady a budeme potřebovat 

rychle a efektivně vyřešit situaci sami za sebe. Zde se dostáváme k fenoménu, který 

v posledních letech z důvodu snadného přístupu k internetu velmi vzkvétá. Ve škole je nám 

heteroregulace, tedy dohled a řízení druhou osobou (v našem případě učitelem), příjemná, 

protože díky ní nejsme vystaveni tolika stresu a jsme si vědomi toho, že v případě nouze se na 

učitele můžeme obrátit. Díky strategiím rozvíjíme všechny čtyři řečové kompetence, mezi 

které řadíme čtení, psaní, poslech a mluvení. Nicméně, pro budoucí rozvoj komunikačních 

schopností studentů je klíčové, aby se za pomocí správně volených strategií z heteroregulace 

stala autoregulace, tedy zodpovědnost sám za sebe. Řízení našich činů v průběhu studia by se 

mělo, s postupem věku a s nasbíranými zkušenostmi, rozvíjet. Proto také můžeme říci, že 

strategie jsou jak prostředkem k dosažení cílů vzdělávání, tak i cílem samotným. V tomto 

případě je důležité mít na jazykové předměty dobrého učitele, který bude nejen skvěle 

vyučovat a znalost umět předat, ale také aby byl kompetentní k tomu nás naučit se efektivně 

učit. Podívejme se například na případ dnešní, již vystudované, generace. Mnoho z nich se 

nemělo ke studiu jazyků přístup, nebo zvolili jinou cestu studií, kde jazyk nepotřebovali. 
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Nicméně, později při práci by si rádi svoje jazykové znalosti doplnili. Je tedy velmi důležité si 

zachovat vlídný vztah k jazyce i po skončení např. kurzu v jazykové škole, protože je velká 

škoda, když se jazyk naučíme a pak ho zapomene důsledkem toho, že se o něj nadále 

nezajímáme a nerozvíjíme ho sami za sebe, tedy autonomně. (Vlčková) 

Existuje mnoho faktorů ovlivňujících učení se cizímu jazyku a na jeden z nich poukazuje 

právě předchozí odstavec – věk. Obecně je známo, že čím jsme starší, tím více zkušeností 

máme. Nicméně, s jazykem to tak úplně nemusí být pravda. S ohledem na vývoj kognitivních 

a metakognitivních schopností jsou podle vědeckých výzkumů většinou znatelné rozdíly v užití 

strategií mezi dospělými a dětmi mladšího školního věku. Děti například často užívají 

jednoduché strategie typu opakování si jedné věci stále dokola, naproti tomu dospělí si spíše 

vytvoří asociaci na základě zkušenosti. (Vlčková) 

Další důležitou proměnnou je pohlaví. Na základě výzkumů z posledních dekád bylo 

zjištěno, že ženy vykazovaly vyšší procento používání strategií než muži. Nicméně, tento 

výstup se nedá brát jako obecný fakt, poněvadž v některých kulturách, tehdy i dnes, ženy 

neměly stejný přístup ke vzdělání jako muži, a tudíž mělo v některých východních kulturách 

mužské pokolení logicky vyšší procento užití strategií. Nicméně, je opět obecně známo, že 

výzkumy jsou pouze orientační z důvodu subjektivity, která není zahrnuta do výzkumu. 

Například když porovnáváme jen genderově, tak z výzkumu není patrné, jaké rozdíly jsou mezi 

chlapci či dívkami navzájem, bereme je jako skupinu, ale nezohledňujeme jejich subjektivní 

použití strategií, protože ve výzkumu se nemusíme dotazovat na ty strategie, které jsou právě 

pro dotyčnou nebo dotyčného ty preferované. Musíme totiž zohlednit, že každý z nás má jiné 

nadání na jazyky. 

Nesmíme také opomenout zmínit to, že důležitou roli hraje náš postoj a to, jak ke 

studiu přistupujeme či jakou důležitost mu přisuzujeme. To, jakou důležitost jazyku klademe, 

se odráží na naší motivaci ke studiu, se kterou úzce souvisí i účel učení se cizímu jazyku. Někdo 

se jazyk učí, aby nebyl ztracený v konverzaci při cestování, tudíž se bude zaměřovat hlavně na 

mluvenou podobu jazyka. Nicméně, někdo se jazyk učí z pracovních důvodů, a tak se spíše 

soustředí na slovní zásobu ze svého oboru apod.  

Existuje široká škála proměnných ovlivňujících volbu strategie, a tak je důležité je vzít 

všechny v potaz. Již dříve jsme zmiňovali, že signifikantní roli hraje hlavně doba učení se cizímu 

jazyku. Spolu s tím, jak dlouho se jazyku učíme a jsme si v něm jistější a pokročilejší, odpadá 

také další faktor, který má vliv na volbu strategií, je jím úzkost a strach. Zároveň je důležité 
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prostředí. Pokud se učíme jazyk v prostředí, kde není jazyk běžně používán, bývají používány 

některé strategie méně nebo odlišně. (Vlčková 142). A protože jako první jsme se učili 

gramatická pravidla našeho mateřského jazyka, a abychom si učení „zjednodušili“, máme 

tendenci tato aplikovat i např. při překladu do cílového jazyka. Nicméně, musíme mít na 

paměti, že gramatické struktury různých jazykových skupin jsou odlišné, abychom se 

vyvarovali např. kalku (francouzsky calque)3, protože smysl dané informace nemusí mít v obou 

jazycích totožný význam, resp. může vyznít nesrozumitelně.  

Dále se je také důležitá dostupnost jazyka kolem nás. Francouzský jazyk je stále méně 

dostupný, než např. anglický jazyk, a tak je někdy těžké udržovat jazykovou úroveň, protože 

ne každý jazyk je přítomen všude kolem nás. Nicméně, francouzština zažila za poslední dekády 

velký rozmach, i vlivem historických událostí apod. Tento fakt si budeme v praktické části 

demonstrovat na vývoji učebních materiálů, který je přístupný českým studentům.  

Dalším důležitým bodem je přístup učitele. Pokud má učitel pocit, že studium jazyka 

pro vás není to pravé, odrazí se to na jeho přístupu k vám. Každý kantor má od svých svěřenců 

určitá očekávání, pokud jsou tato očekávání nenaplněna, kantor již nedává natolik 

konstruktivní kritiku nebo zpětnou vazbu, kterou by dával studentovi, který má o jazyk 

očividný zájem a jde mu. Nicméně, toto se ovšem odráží i na studentovi, který poleví na snaze 

se zlepšovat, ale pokud je jeho zájem jiný a vyniká v jiných předmětech, pak je vše v pořádku. 

Důležité ale je si tuto situaci uvědomovat, žák totiž např. záměrně přestane používat 

kompenzační strategii, tzn. neznámá slovíčka nebude chtít domýšlet z kontextu.  

Jelikož je užití strategií determinováno učební situací, která může být tvořena několika 

faktory jako jsou prostředí, atmosféra, forma výuky a rozpoložení (např. únava) jak studenta, 

tak učitele, je důležité zohlednit, že strategie se mohou být závislosti na těchto proměnných 

variabilní. 

 

 

 

 

 

  

 
3 doslovný překlad slova z cizího jazyka 
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2.4  Strategie a učebnice  

Nejdůležitějším a zároveň fundamentálním článkem všech těchto dříve zmíněných 

proměnných je kurikulum a samozřejmě jeho doprovodné materiály používané v praxi. Zde se 

dostáváme k předmětu našeho zájmu, učebnici.  

Průcha (2017) definuje učebnici z několika pohledů. Můžeme se na ni dívat jako na kurikulární 

projekt4  nebo také jako na didaktický prostředek jako takový. (viz předchozí kapitola o stylech 

učení).  

Bohužel nemáme téměř žádnou literaturu, která by se problematikou osvojování si a 

používání strategií skrze učebnice zabývala, spíše se lingvisté a didaktici soustředí jen na vliv 

učebních úloh.  

V neposlední řadě je důležité také sociální klima třídy, a to zejména při procvičování 

mluveného projevu v jazyce. Nicméně, opět záleží na věku studentů. U žáků školního věku se 

často vyskytuje soutěživost, ale i ostych, tudíž ne všechny strategie jsou z důvodu 

nekomfortního pocitu ve třídě aplikovány při řešení jazykových úloh. Tyto situace pak musí 

být regulovány vyučujícím v závislosti na tom, jaké strategie po studentech požaduje a pro jaký 

účel, např. student většinou nemůže použít stejnou strategii pro volbu jazyka při psaném 

projevu na akademické úrovni a při mluveném projevu. Učitel by totiž měl reflektovat 

metodické příručky v praxi a snažit se studenty navést na správnou cestu.  

 

Reflexní výuka, stejně jako většina forem sebepoznání založené na učiteli, není snadný proces. 

Znamená to zásadní posun s důrazem na naše myšlení a jednání. Být reflexní nás nutí zaujmout 

kritický postoj k sobě jako k jednotlivci, tedy učiteli cizího jazyka – zpochybnit naše zastávané 

osobní přesvědčení o výuce. Stát se reflexivní prostřednictvím testování naší praxe také nás 

vyzývá k přemýšlení o vlivu, který přímo nebo nepřímo uplatňujeme při informování o 

společnosti v naší roli učitelů. (Nunan 213)5 

 

Reflexní učení je nejúčinnější metodou s ohledem na jeho posloupnost, kdy jsou jednotlivé 

části procesu (mapování, informování, zpochybnění, posouzení a jednání) nakonec vzájemně 

propojeny, protože nejprve musíme pozorovat a shromažďovat informace a pak bychom měli 

 
4 Vymezuje podle představ vzdělávací politiky země, resp. Podle představ tvůrců kurikula ty 

obsahy vzdělávání, jež mají být prezentovány vzdělávajícím se subjektům.  
5 Překlad autorky  
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jednat určitým způsobem na základě naší observace. Učitelé by navíc měli být schopni 

předvídat – to je velmi důležité pro finální fázi, např. hodnocení studentů. Tedy, z výše 

uvedeného plyne, že strategie se můžeme i naučit, pokud chceme a učitel nám je vědomě 

předává na základě jak znalostí stylů a strategií, tak metodologie.  

 

2.5 Diagnostika strategií učení  

Pomocí diagnostiky učení jsme schopni zjistit jaké preference má žák v závislosti na 

metodologii výzkumu. Jednotlivé metody a techniky vykazují různou úspěšnost při sběru 

informací o strategiích, což souvisí především se zjevností nebo skrytostí zkoumaných 

strategií. (Vlčková 150) Diagnostiku strategií provádíme buď přímo nebo nepřímo, viz. dále. 

Zjišťujeme buďto žáky uváděné strategie (inventáře, interview, deníky) nebo na strategie 

usuzujeme z vnějšku na základě určitých projevů více či méně přímo (pozorování, projektivní 

techniky). (Vlčková 150). 

Když strategie diagnostikujeme ve výuce, nejvhodnějším je z mnoha hledisek přímá 

metoda pozorování. Mezi strategie, které je možno pozorovat patří například komunikace a 

spolupráce se spolužáky ve třídě, naproti tomu nemůžeme při diagnostice tohoto typu 

zohlednit např. snahu myslet v cizím jazyce nebo představivost. Proto je při výzkumu dobré 

skloubit verbální projev s observací.  

Nepřímých metod může být hned několik, mezi nejzákladnější patří různé druhy 

interview, dotazníky a inventáře. Interview může být rozmanité v závislosti na tom, na jakou 

cílovou skupinu ho budeme aplikovat. Kupříkladu pokud budeme interview dělat s dětmi 

předškolního věku, musíme ve výstupu z výzkumu zohlednit to, že jejich mentální rozvoj se 

nebude rovnat např. dospělému jedinci. Dalším faktorem může být například to, zda je 

interview prováděno před, při anebo po řešení dané úlohy, na kterou se soustředíme.  

Nejčastěji se pak setkáváme s již zmíněnými dotazníky a inventáři. V současnosti jsou 

strategie s pomocí dotazníku zjišťovány u konkrétních učebních úloh. (Vlčková 154). 

V zahraničí se používají různé dotazníky, které zjišťují učební strategie. Nejznámější je pak 

inventář, který je znám pod zkratkou SILL (Strategy Inventory for Language Learning, Oxford 

1989 a, b), ve Francii pak pod názvem L’inventaire de stratégies d'apprentissage des langues, 

ze kterého pak vznikl i ekvivalent v češtině s názvem Inventáře strategií učení se cizímu jazyku 

(Vlčková, 2006,2007). Nicméně, typů těchto dotazníků je mnoho v závislosti na tom, jakou 

specifickou skupinu strategií zkoumáme. Dále jsou to například deníky nebo elektronické 
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deníky, kde se výstup vytváří na základě pozorování a zapisování poznámek z určitého období, 

takže se dá pozorovat i jistý vývoj. Dále jsou to písemné výpovědi či projektivní grafická 

technika, kde pozorujeme žáka, jak kreslí např. okolní dění na základě čehož můžeme odvodit 

jeho strategie při učení, nicméně, tento typ je vhodný spíše pro zjišťování stylu učení.  

Nakonec může i žák sám svépomocí dojít k tomu, aby se diagnostikoval sám. 

Autodiagnostika se v hojné míře vyskytuje hlavně v on-line podobě, kde si pak jedinec vyhledá 

výsledky sám. Rizikem je ovšem to, že může uvádět zkreslené informace nebo test nebude 

zaměřen na jiný typ strategií, než které jedinec používá. To ho pak znevýhodňuje, a tak je 

důležité brát v potaz nepřesnost testování při autodiagnostice.  
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2.6 Klasifikace strategií učení  

Strategie učení můžeme z nejširšího hlediska rozdělit na základě toho, zda jsou obecné 

nebo specifické. Tedy, obecné můžeme aplikovat při všech učebních úlohách, jsou jimi např. 

sebeřízení, motivace, plánování, metakognitivní kontrolní strategie či generování a testování 

hypotéz. (Vlčková, 2011) Specifické strategie jsou pak ty, které mají velmi konkrétní zaměření, 

např. v cizích jazycích se můžeme zabývat původem slova, jeho částmi apod.  

Dále strategie můžeme dělit na primární, mezi které můžeme řadit např. vypisování si 

hlavních myšlenek z textu a dále pak podpůrné, kdy se student před zkouškou nějakým 

způsobem povzbuzuje, ať už verbálně nebo non verbálně. 

 

2.6.1  Klasifikace strategií učení podle cíle  

Podle cíle dělíme strategie na učení se jazyku či strategie používání jazyka. Rozdíl mezi 

nimi je prostý, pokud jde o strategie používání jazyka, tak z názvu jasně plyne, že tyto strategie 

volíme na základě toho, co z jazyka již známe a co jsme se v jazyce naučili. Naproti tomu 

strategie učení se jazyku chápeme spíše jako body, které jsou nutné postupně plnit k osvojení 

si jazyka.  

Rozdělení toho strategií používání jazyka můžeme dále specifikovat do čtyř podskupin. 

První je strategie vybavování (stratégies de récupération), kdy si studenti pomocí 

mnemotechnických pomůcek nebo tím, že si vytvoří grafický obrazec či diagram, zjednoduší 

řešení úkolu. Dále pak strategie opakování a procvičování (stratégies de répétition), 

komunikační strategie (stratégies de communication) – cílem této strategie je udržení 

komunikace za pomocí parafrází, gestikulace a mimiky při rozhovorech na známá či neznámá 

témata. V neposlední řadě jsou to substituční strategie (stratégies de couverture), francouzský 

název strategií nám lépe napovídá, že se při použití této strategie snažíme něco skrýt. Tuto 

strategii využijeme v případě, že buď nejsme v jazyce tak zdatní a neznáme slovíčko, které 

zrovna chceme říct, a tak namísto přesného vyjádření máme touto strategií sklony 

k lingvistické perifrázi (périphrase).  
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2.6.2 Klasifikace strategií učení podle řečových dovedností  

Klasifikace strategií podle řečových dovedností je důležité z hlediska specifikace toho, 

v jaké oblasti žák vyniká či má mezery. V českém jazyce nemáme přesný výraz pro tyto 

kategorie, proto v závorkách uvádím francouzské výrazy, ale nejčastěji se můžeme setkat 

s výrazem čtenářské strategie. První jsou strategie poslechu (stratégies d'écoute), kde se 

obeznamujeme s hláskami a výslovností jazyka s cílem porozumění slyšenému. 

S tím úzce souvisí strategie čtení (stratégies de lecture), které rozvíjí čtení s cílem 

porozumění psanému textu, na které opět navazují další strategie, strategie psaní (stratégies 

d'écriture), které rozvíjí schopnost vytváření textu. Dále jsou zásadní strategie mluvení 

(stratégies de parole), které slouží k procvičování mluveného jazyka. V neposlední řadě 

můžeme jmenovat strategie slovní zásoby (stratégies de vocabulaire), kde dochází k rozvoji 

slovní zásoby učením či memorováním apod. Poslední strategií z kategorie klasifikace podle 

řečových dovedností je strategie překládání (stratégies de traduction), kdy již dochází k tomu, 

že si žák osvojí umění překladu z cizího jazyka do rodného jazyka.  

V následujícím grafu můžeme pozorovat výsledek analýzy studentů anglického a 

německého jazyka, kdy pak bylo zkoumáno (podle R. L. Oxfordové, 1990), která strategie je 

při řešení nejčastějších úloh nejvíce či nejméně používána.   

Pruhy grafu 1 prezentují průměrně žáky a nepoužívaný počet strategií z celkového 

počtu strategií zjišťovaných v dané skupině strategií. (Večerková, 2010).  

 

 
Graf 1: R. Večerková, 20106 

 
6 Strategie učení se cizímu jazyku – dotazník pro žáky. VLČKOVÁ, Kateřina a Jana 

PŘIKRYLOVÁ. Strategie učení se cizímu jazyku – dotazník pro žáky [online]. Národní ústav 

odborného vzdělávání, 2011, s. 18 [cit. 2019-10-04]. ISBN 978-80-87652-37-4.  
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2.6.3 Klasifikace strategií učení podle procesu zpracování informací  

Kognitivní strategie nám nejčastěji slouží k tomu, že jsme schopni pracovat s jazykem na 

komunikativní úrovni v každodenním životě. A to jak komunikace uvnitř nás, tedy naše myšlení 

či komunikace s okolím. Metakognitivní strategie lze rozdělit do tří fází: plánování, 

monitorování a opakování. Afektivní strategie jsou nejlepšími přáteli impulsivních jedinců, 

tedy slouží k regulování emocí. Např. pokud máme strach z písemné či ústní zkoušky, budeme 

se povzbuzovat jako je tomu u podpůrných strategií. Sociální strategie v podstatě kombinuje 

všechny tři předchozí strategie při vzájemném působení několika jedinců. Tato interakce slouží 

k učení se a procvičování si cizího jazyka.   

2.7 Pedagogická aplikace stylů a strategií  

Hlavním činitelem pedagogické aplikace strategií je rozhodně učitel. Úkolem učitele je 

hlavně studenty naučit, jak strategie aplikovat samostatně, nejen pod jeho či její taktovkou. 

Je důležité, abychom jako kantoři vedli studenty k zamyšlení se nad tím, proč vlastně danou 

strategii volí a zároveň jim nechali dostatek prostoru pro to, aby si na strategie i důvody jejich 

použití časem tzv. přišli sami. Je přirozené, že v začátcích učení se cizímu jazyku nasloucháme 

učiteli a nezamýšlíme se nad tím, proč máme dané úlohy řešit tak, jak je nám řečeno. Je tomu 

tak proto, že tyto strategie jsou nejúčinnější a s přibývajícím pedagogickým vzděláním a 

zkušenostmi již kantoři vědí, co je pro studenty to nejlepší. Jak jsme již dříve zmiňovali, je 

potřeba udržovat si nějakým způsobem jazykovou úroveň i po skončení kurzu nebo školní 

docházky. Je tedy dobré studenty navést k tomu, aby měli strategie již osvojené a používali je 

i mimo školní prostředí.  

Nicméně, existuje několik možností, jak studentům zprostředkovat informace o tom, 

že existují strategie, které jim mohou být nápomocné. První je nepřímá metoda, kdy 

podporujeme rozboj strategií nepřímo mimo výuku, např. zadáváním domácích úkolů. 

V tomto případě studenti rozvíjí samostatnost. Dále se např.  žáci mohou setkat se slovíčkem, 

které se naučili v hodině a sami později využít toto slovo i v kontextu. Příkladová situace: žák 

se naučí ve francouzštině slovíčko crème (f.), učitel ho naučí spojení café crème či crème 

brûlée, aby si žák dal slovo do kontextu i s jinými věcmi. Žák pak narazí na slovní spoje crème 

fraîche a již bude vědět, že slovíčko nemá význam jen krému, ale na základě použití strategie 

dávání si slov do kontextu uvidí, že slovo mění význam.  

Cílem přímé podpory strategií je zrychlení procesu osvojování si strategií, a tak opět 

docílit efektivnějšího učení. Němečtí vědci v osmdesátých letech definovali čtyři fáze přímé 
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podpory strategií. Jsou jimi: senzibilizace, deklarativní fáze, nácvik a v neposlední řadě 

automatizace (Vlčková 179). Problematickým faktorem bývá obtížné zařazení procesu 

seznamování se se strategiemi do výuky, protože to není standartní a tedy to, že se tyto 

postupy zařadí do kurikula je většinou na úkor probírané látky. Nicméně, zkušenější učitelé 

umí strategie zakomponovat do výuky, ale standardně se nevyučují strategie jako součást 

kurikula. Zároveň se pak musí brát v potaz subjektivní potřeby jedinců, tedy, pokud postup 

přímé podpory strategií nepřinese ovoce, je důležité zvážit i jiné faktory jako jsou např. 

inteligence a nadání na jazyky. Strategie mohou mít totiž jak pozitivní, tak negativní vliv.  

Jak jsme již výše zmínili, klíčovou roli hraje učitel. Je jeho rozhodnutí, zda a popřípadě 

kolik místa strategiím ve výuce věnuje. Je možné o nich pouze informovat nebo je jednorázově 

demonstrovat na úlohách anebo je dlouhodobě vyučovat a podporovat je. My se vzhledem k 

cíli práce zaměříme na hlavní didaktickou oporu učitele a výuky, tedy učebnici.  

 

Model výuky strategií učení podle R.L. Oxfordové: (Lojová, Vlčková, 2011, str. 183) 
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příprava 
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strategií

evaluace 
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úpravy výuky 
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3 Obecná charakteristika učebnic k analýze  

V této kapitole se náš zájem přesune na analýzu vybraných učebnic francouzského jazyka. 

Konkrétně nahlédneme do učebních pomůcek základních škol, kde se ve většině případů žáci 

začínají učit druhý cizí jazyk (L2). Jak jsme již dříve zmínili, prvním cizím jazykem je v současné 

době angličtina.  

Učebnic francouzského jazyka máme velké množství, avšak v našem výběru se objeví 

pouze dvě, ke kterým jsme měli přístup. Co nám tedy vlastně taková analýza přinese?  

Učebnice, které jsou nejpoužívanější nemusí být nutně těmi nejlepšími, a tak se zaměříme 

na to, jak jsou učebnice koncipované a zda je množství učebních úloh vyvážené z hlediska 

rozvoje strategií anebo pro který styl žáka by měla být na základě teoretických předpokladů 

daná učebnice vhodná. Jinými slovy, primární analýzou učebnice a příručky pro učitele zjistím, 

která cvičení jsou nejfrekventovanější a jakým způsobem jsou přínosné pro žáky i učitele 

s ohledem na styly a strategie. Styly budeme popisovat a klasifikovat podle Marešovy 

klasifikace stylů, viz. kapitola 2.2 o stylech učení na pozadí moderní pedagogiky a strategie 

budeme zkoumat podle klasifikace strategií z kapitol 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3. Na základě mnou 

provedeného kvantitativního výzkumu a výstupu z tohoto výzkumu následně vyberu 3 

nejfrekventovanější cvičení z každé učebnice, která hlouběji rozeberu na základě předem 

daných kritérií. Tato sekundární analýza slouží k tomu, aby si čtenář mohl vytvořit jasnou 

představu o tom, jak jsou cvičení analyzována, a tedy lépe tak porozumět výsledkům 

z kvantitativního výzkumu učebnic.  

Budeme analyzovat celkem dvě učebnice a dvě příručky pro učitele a obě mají doložku 

MŠMT7 a jsou to učebnice pro začátečníky, konkrétně Amis et compagnie 1 a Le français ENTRE 

NOUS 1. Tento fakt je vzhledem k budoucí analýze důležité brát v potaz, neboť učebnice pro 

vyšší úrovně jsou již koncipovány jinak.  

Aby učebnice obdržela doložku musí být také recenzována. Recenzent učebnici posuzuje 

podle předem daných kritérií, jako jsou např. odborná správnost obsahu učebnice či 

metodické a didaktické zpracování učebnice. Z hlediska metodického a didaktického 

zpracování učebnice je jasně znatelné, že se při recenzi zohledňuje i uplatnění 

mezipředmětových vztahů, vyváženost základních poznatků a činností, podpora samostatné 

aktivity a tvořivosti žáka a dále pak různorodost příkladů a ilustrativních textů, která je 

 
7 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy  
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s ohledem na cíl práce velmi důležitým faktorem. Jak je již uvedeno v teoretické části, máme 

různorodé styly učení žáků, ale také různorodé strategie, jejichž aplikaci učebnice vyžaduje.  

 První učebnicí, kterou budeme analyzovat, je učebnice od francouzského vydavatelství 

CLE International s názvem Amis et compagnie 1. Již na samotném obalu učebnice jsme 

seznámeni s faktem, že tato učebnice přísluší začínajícím žákům, podle SERR8 učebnice 

odpovídá úrovni A1.   

  

 
8 Společný evropský referenční rámec pro jazyky  
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3.1  Charakteristika učebnice a příručky pro učitele Amis et compagnie 1  

Autorkou sady těchto učebnic je francouzská lingvistka Colette Samson. Na první pohled 

je učebnice o 128 stránkách velmi příjemná a vhodná zejména pro žáka, který dle percepčních 

preferencí upřednostňuje vizuální podněty. Na vnějších i vnitřních deskách najdeme obrázky 

či fotografie, na kterých jsou zachyceny charakteristické rysy Francie, např. Eiffelova věž či 

mapa Francie s charakteristickými objekty pro jednotlivé regiony. Obálka příručky pro učitele 

je bez obrazových doplňků.  

Neměli bychom také opomenout zmínit, že k učebnici žáci dostanou i přehled mluvnice a 

slovíček, tzv. příručku k učebnici a ta je již od české autorky a českými překlady. V příručce je 

gramatický přehled z každé lekce, takže si žáci mohou např. opakovat látku samostatně doma.  

V příručce pro učitele je na prvních stránkách popsáno, co je cílem této učebnice, čeho by 

žáci měli být schopni dosáhnout po jejím absolvování. Jak jsme již dříve zmínili, učebnice je na 

úrovni A1, ale zároveň chceme již od počátku učení se novému jazyku rozvíjet všechny čtyři 

kompetence, což jsou nutné pro vyváženost znalostí v jazyce. Jsou jimi porozumění 

mluvenému, porozumění textu a schopnost se vy jazyce také vyjádřit sám za sebe jak ústně, 

tak písemně (ve francouzštině se často setkáme se zkratkami CO, CE, PO, PE)9.  

Zajímavé pro nás budou hlavně cíle, které mají souvislost se strategiemi. Jeden z cílů je, 

aby si žáci uměli vytvořit postupem času strategie interakce se spolužáky a to tak, aby 

s uvědomili, že když pracují ve dvojicích či ve skupinkách, je důležité, aby byl v dané skupině či 

páru rovnoměrně rozložený čas ústního projevu a na každého se dostalo.  

Dalším takovým cílem, souvisejícím se strategiemi, je např. to, že je má učitel i učebnice 

povzbuzovat v tom, aby si žáci sami vytvářeli strategie pro lepší pochopení jazyka. Konktrétně 

– předvídat, najít indicie ve zvukových stopách a umět najít slova nesoucí smysl, umět vytvářet 

hypotézy, odvodit význam z kontextu atd.10 (Samson 2) 

Mezi další cíle řadí autorka např. to, aby učitel naučil žáky, jak mít cit pro správné 

rozlišování zvuků, rytmu a intonace. Dále pak aby tyto auditivní vjemy byli schopni ústně 

opakovat a správně vyslovit – tedy využití strategie repetice pro efektivnější učení a 

zapamatování si látky.  

 
9 Compréhension de l’oral, compréhension de l’écrit, production orale, production écrite  
10 Překlad autorky  
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V neposlední řadě je důležité žáky zasvětit do francouzské kultury či každodenního života 

Francouzů, aby mohli lépe pochopit, proč se jazyk učí a aby jim byl bližší a také proto, aby si 

na francouzskou kulturu vytvořili vlastní názor a uměli si vytvořit souvislosti, aby mohli nabyté 

vědomosti zužitkovat i v jiném kontextu či v jiných předmětech, např. geografii aj.  

Shrňme tedy; žáci jsou vedeni k tomu, aby byli v jazyce samostatní a k tomu jim 

napomůžou hlavně vhodně volené strategie. Nejčastěji se dle cílů uvedených v příručce pro 

učitele budeme setkávat se všemi pěti druhy strategií řazených podle komunikačních 

dovedností a také se všemi čtyřmi druhy strategií klasifikovaných do kategorie podle toho, jaký 

máme cíl, viz. kapitola 2.6.1 a dále pak strategie učení podle řečových dovedností 2.6.2, ovšem 

okrajově zahrneme i strategie procesu zpracování informací z kapitoly 2.6.3.  

 

3.1.1 Popis obsahu a analýza didaktického materiálu učebnice a příručky pro učitele Amis 

et compagnie 1 

 Obecně je učebnice rozdělena do 12 kapitol a jedné kapitoly úvodní, přičemž každá 

kapitola je rozdělena na 4 lekce. Celá učebnice je pouze ve francouzštině, tedy i zadání cvičení 

je v cizím jazyce. V úvodu jsou cvičení zaměřena na základní komunikační slovní zásobu jako 

jsou pozdravy a počty nižších cifer. Čísla jsou uvedena spolu s nahrávkou a v příručce pro 

učitele nalezneme i fonetický přepis. V příručce pro učitele najdeme zároveň kopírovatelná 

cvičení navíc ke každé lekci. Podpoříme tak kognitivní strategii zpracování informací.  

V úvodní kapitole můžeme nalézt mnoho poslechů, přesněji řečeno 14 poslechových 

cvičení ze 17 cvičení celkem, což jistě ocení žák s auditivní percepční preferencí. Nicméně, stále 

převažují vizuální podněty, jako například komiks na začátku každé kapitoly (kromě úvodní). 

Jedná se o příběh na pokračování. Téma komiksu se odvíjí od tématu dané lekce, nicméně, 

vždy se jedná o stejné kvarteto komiksových postav, které jsou u dnešních žáků tolik oblíbené.  

Učebnicí nás také na konci každé kapitoly provází komiks o třech mušketýrech, který rozhodně 

podporuje literární gramotnost žáků a také rozvoj použití shluku strategií, např. při čtení 

komiksu musí žák použít většinu strategií pro řečové dovednosti. Strategie čtení a překladu 

jsou při takovéto aktivitě klíčové. Podle cíle zde užijeme hlavně komunikační strategie a 

strategie opakování a procvičování, protože dialogy v komiksu obsahují již probranou 

gramatiku a slovní zásobu. Tento komiks je vždy obsahem čtvrté lekce dané kapitoly, tedy, 

cvičení jsou vždy obsažena v prvních třech lekcích. V příručce pro učitele najdeme na začátku 

každé lekce, tedy čtyřikrát v kapitole tzv. présentation, tedy česky představení nebo prezentaci 
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toho, co nás v dané lekci čeká. Pro učitele je to nástroj k tomu, jak v pár větách obeznámit 

sebe i žáky s tím, co je vlastně bude čekat v následujících cvičeních. V první lekci úvodní 

kapitoly nám autorka krok za krokem radí, jaké strategie aplikovat.  

První kapitola a její 4 lekce opět obsahuje komiks, jak na začátku, tak na konci kapitoly, a 

další cvičení, opět převážně poslechová. Až na pár výjimek, kdy jsou cvičení zaměřena na práci 

ve dvojicích, a tedy rozvoj komunikačních strategií, což je vhodné pro žáky s interpersonálním 

stylem učení.  Na konci čtvrté lekce žáci využijí strategie opakování a procvičování a strategie 

vybavování, protože poslední dvoustránku na konci kapitoly vždy tvoří opakovací část. 

V opakovací části je vždy jako poslední uvedena část s názvem „Pro lepší učení11…“. Kde 

autorka učebnice uvádí několik tipů na volbu různých strategií, jak se lépe naučit látku z dané 

kapitoly pro dosažení nejlepších výsledků, viz obr. 1.  

 

 

Obrázek 1: Kapitola 1, str. 13, Amis et compagnie 1  

 

Ve druhé kapitole začínají být cvičení rozmanitější díky bohatší slovní zásobě žáků, kterou 

získali zejména strategií slovní zásoby. Opět ovšem převažují poslechová cvičení. Například 

třetí cvičení v první lekci potěší kromě žáků s jazykových učebním stylem i žáky s logicko-

matematickým stylem učení, protože se jedná o logické spojování rozpůlených vět do celků.  

V učitelské příručce máme samozřejmě ke každému cvičení řešení a občas se objeví i tzv. 

kulturní poznámka, pro rozvoj již výše zmíněného kulturního přehledu, nebo návrh na aktivitu 

 
11 Překlad autorky  
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navíc, kterou učitel může a nemusí zakomponovat do výuky. Z praxe toto shledávám velmi 

užitečným, protože někdy jsou žáci odpočatější a jde jim práce rychle od ruky, ale někdy jim 

trvá déle, než za pomocí vhodných strategií dojdou ke kýženému cíli. Jinými slovy, pokud zbyde 

v hodině čas, tak učitel nemusí žádnou aktivitu vymýšlet, ale má ji předpřipravenou.  

Druhá kapitola nám také nabízí cvičení na rozvoj kreativního a abstraktního myšlení. Zde 

se slovní zásoba žáků rozšíří o to, že budou umět popsat rodinu. Ve druhé lekci mají žáci mimo 

jiné za úkol ukázat fotky své reálné rodiny anebo si mohou rodinu vymyslet. Tento typ cvičení 

je vhodný pro většinu druhů stylů učení se cizímu jazyku, nejvíce však jazykovému, zrakovému 

či prostorovému stylu. Žák s psychomotorickým stylem učení si zde může například představit 

rodinu a představit ji místo obrázků hraním rolí apod.  

Na konci kapitoly opět nalezneme opakovací část s tipy na strategie. Podobně jako první 

kapitole zde autorka uvedla např. i strategii repetice a komparace a strategii vybavování.  

Ve třetí kapitole se žákům dostane kulturního rozhledu v oblasti gastronomie. V příručce 

pro učitele najdeme v kromě vypsané slovní zásoby a jejího fonetického přepisu i to, čemu by 

se žáci měli naučit v komunikační sféře. Budou tedy hlavně dle klasifikace v teoretické části 

využívat strategií za účelem dosažení cíle či shluk strategií. V této kapitole se například budou 

žáci učit identifikovat předměty; v našem případě jídlo, dále umět o něco požádat či vyjádřit 

názor. Dále se také autorka příručky často odkazuje na poslední stránky, kde jsou 

kopírovatelné aktivity navíc a je možnost udělat žákům výuku rozmanitější.  

Cvičení v této kapitole jsou opět hlavně auditivně zaměřená, ale setkáme se zde poprvé i 

s hudebním projevem, což je perfektní pro žáky s hudebním učebním stylem. Rozložení 

kapitoly a jejích lekcí je stejné jako u předchozích dvou. Zajímavostí je, že tentokrát v části „Pro 

lepší učení…“ uvádí autorka tip, jak si lépe zapamatovat slovíčka. Radí žákům, ať si vyrobí 

kartičky se slovíčky a nakreslili si k nim ilustrace (Samson 29), jinými slovy se zde můžeme 

odkázat na metakognitivní strategii zpracovávání informací, kterou dělíme do tří fází 

plánování, monitorování a opakování. Žák pak použije i strategie jako – opakování a 

procvičování, psaní, překlad a v neposlední řadě také strategii vybavování či shluk strategií.   

Po absolvování této učebnice by měli žáci bez problémů zvládnout zkoušku DELF A1, a 

právě po třetí kapitole mají žáci k dispozici první část přípravných cvičení k této zkoušce. 

V příručce pro učitele jsou nám dány pouze výsledky cvičení.  
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Čtvrtá kapitola nabízí opět širokou škálu, konkrétně třináct, cvičení. Tematicky se zde 

autorka soustředí na volný čas zábavu, slovní zásoba je tedy žákům blízká a je pro ně užitečná. 

Ve většině cvičení se soustředíme na intonaci a často se ve cvičeních vyskytuje práce ve 

dvojicích, což ocení žáci s interpersonálním učebním stylem. Ve cvičeních nám opět převažují 

poslechová cvičení, konkrétně jich zde máme deset a jeden poslech komiksu v poslední lekci, 

jak je tomu zvykem již od poslední lekce v první kapitole.  

V části „Pro lepší učení …“ nám autorka opět nabízí tipy a strategie, tentokráte pro zlepšení 

intonace a výslovnosti.  

Jelikož je koncept páté a šesté kapitoly opět téměř totožný s těmi předchozími, popíšeme 

si pouze vybrané zajímavosti, které se od předchozích kapitol liší. V prvé řadě se liší 

samozřejmě tematickým zaměřením. V páté kapitole se soustředíme na slovní zásobu týkající 

se města a popisu plánku mapy apod. Tedy, žáci se preferencí učebního stylu jako je 

prostorový či psychosomatický a s kinestetickou percepční preferencí si mohou za pomocí 

strategie vybavování při odpolední cestě ze školy opakovat slovní zásobu, protože to pro ně 

bude nejsnadněji představitelné. Nicméně, nejvíce si, díky plánkům a mapkám, v této kapitole 

přijdou na své jistě žáci s vizuální percepční preferencí. Cvičení jsou opět rozmanitá a snaží se 

pokrýt širokou škálu různorodých aktivit od nonverbálních až po interakci mezi žáky spolu se 

zapojením shluků strategií.  

Objevují se zde cvičení na uplatnění strategií repetice, vybavování, všech řečových 

dovedností a v neposlední řadě také uplatnění pohotovostní strategie ve cvičení na obr. 2.  

 

Obr. 2: Kapitola 5, Lekce 3, Cvičení na užití strategií, str. 43  

V tomto cvičení má žák pohotově reagovat, tedy, použití strategie pohotovosti by se 

očekávalo. Nicméně, v tomto případě užití této strategie úzce souvisí s užitím strategie 

vybavování si již známých informací. 
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V části „Pro lepší učení…“ páté lekce autorka radí, aby se žáci soustředili na znalosti 

z předchozí kapitoly, tedy rytmus a intonaci. Radí, aby si při opakovali např. časování sloves 

nebo číslovky, a přitom luskali prsty, tancovali či zpívali. (Samson 47) Tyto aktivity podporují i 

např. intrapersonální styl učení, který je velmi zřídka brán v potaz přihlédneme-li k aktivitám 

v učebnici. Nejvíce však potěší žáky s hudebním, psychomotorickým, prostorovým a 

samozřejmě jazykovým učebním stylem.  

V šesté lekci se tematicky soustředíme na rozvrh hodin. Z osmnácti celkových cvičení 

máme dvanáct poslechových, nicméně, většina z poslechových cvičení je obohacena o cvičení 

na ústní projev. Také se nám opakuje typ cvičení vhodný pro žáky s logicko-matematickým 

stylem učení z druhé kapitoly; spojování polovin vět do celků.  

Zajímavé novum nás ovšem čeká v části „Pro lepší učení…“, kde autorka radí použít tzv. 

„carte mentale“, česky tedy paměťová mapa, která nám pomocí grafického zobrazení 

klíčových slov napomáhá spojit věci do souvislostí. Tyto mapy se používají zejména při učení, 

řešení problémů aj. (Samson 55) 

A protože jsme již prošli dalšími třemi kapitolami, následuje opět série přípravných cvičení 

ke zkoušce DELF.  

Sedmá kapitola obsahuje šestnáct cvičení a dle příručky pro učitele se žáci naučí: 

požadovat něco po někom, popsat svůj zevnějšek a popsat někoho. Drtivou většinou cvičení 

autorka opět potěší žáky s auditivní percepční preferencí, a to konkrétně ve dvanácti cvičeních 

výše zmíněného z celku.  

Častěji se objevují cvičení na trénovaní paměti. Nás tedy zajímá, že při tomto cvičení žáci 

volí shluk strategií z kategorie strategií klasifikovaných podle cíle. Dále je v první lekci také 

šanson. 

Část „Pro lepší učení…“ nám tentokrát radí, abychom si představili slovíčka v hlavě a spojili 

si je s barvou, gestem nebo zvukem, popř. si je nakreslit nebo vytvořit symboly. (Samson 65) 

Osmá a devátá kapitola se soustředí na slovní zásobu oblečení, svátků a popisu domova. 

Zajímavostí je, že v osmé kapitole můžeme registrovat zatím nejmenší počet poslechových 

cvičení, je jich zde pouze osm z celkových třinácti. V deváté kapitole je takový poměr podobný, 

poslechových cvičení je devět z celkových čtrnácti.  

Koncept jednotlivých lekcí v obou kapitolách je opět téměř totožný jako v předchozích 

kapitolách.  Obě části „Pro lepší učení…“ se soustředí na aplikaci substituční, metakognitivní 

nebo kompenzační strategie. Autorka nám zde radí, že pokud si nemůžeme vzpomenout na 
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slovíčko, máme využít slovníku anebo se zeptat vyučujícího. Dále podporuje strategii repetice 

tím, že radí žákům si slovíčko vždy několikrát zopakovat, a to v různém kontextu. (Samson 73) 

V deváté lekci radí žákům s pochopením dlouhých textů. Radí, že pokud neznáme všechna 

slovíčka v dlouhém textu, rozhodně nemáme klesat na mysli a domyslet si slovíčka z kontextu 

či za pomocí obrázků (pokud taková možnost je).  

Po deváté kapitole opět následuje dvoustrana přípravných cvičení ke zkoušce DELF. 

V desáté kapitole s obsahem patnácti cvičení se dle příručky pro učitele žáci naučí, jak vyjádřit 

svoje pocity, jak popsat svůj fyzický stav a v neposlední řadě také požadovat něco po někom.  

Z 15 celkových cvičení máme 8 poslechových plus poslech komiksu v poslední lekci, tedy opět 

více než polovina cvičení potěší žáky s auditivní percepční preferencí. V první lekci se opakují 

cvičení vhodná pro logicko-matematický učební styl – spojování rozdělených vět do celků, 

anebo hraní rolí, což je vhodné pro žáky s psychomotorických učebním stylem. Část „Pro lepší 

učení…“ nám tentokrát radí, jak si natrénovat psaní slov. Konkrétně tedy, žák má pozorovat 

slovíčko po dobu 10 vteřin, přečíst si ho nahlas a pokud má pocit, že si slovíčko pamatuje, má 

ho zakrýt a napsat na list papíru. Nakonec si pomocí strategie komparace porovnat slovo, které 

napsal s původním slovíčkem např. v učebnici a pokud je v něm chyba, má proces opakovat. 

(Samson 91) Zde se tedy soustředíme na strategii repetice či opakování a procvičování.  

Předposlední, jedenáctá, kapitola se vrací k tématu jídla. Tedy, z příručky pro učitele se 

dozvíme, že se žák naučí mluvit o jídle, objednat si ho a dále se také naučí hodiny. Dále 

samozřejmě pokročí v gramatice, mj. dělivým členem. Z obsažených třinácti cvičení máme 

opět v převaze poslechové cvičení, je jich osm a jeden poslech komiksu ze čtvrté lekce. Již na 

první pohled je vidět, že cvičení jsou již složitější, texty na porozumění jsou delší a častěji se 

objevují cviční na ústní projev. A protože žáci často pracují s texty, ať už tak, že jim mají za úkol 

porozumět anebo je sami napsat, v části „Pro lepší učení…“ se autorka nyní soustředí na tipy 

ohledně toho, jak si lépe procvičit psaní. Radí, aby si několikrát přepsali nejčastěji se vyskytující 

grafické formy jako jsou např. „eau“, „ain“, „oi“ apod. a poté je našli ve slovech, která již znají, 

např. demain, pain.  

Poslední kapitola učebnice není o moc jiná než předchozí, liší se jen tematicky, autorka zvolila 

téma z každodenního života; počasí. Kapitola obsahuje 14 cvičení a nejméně poslechových 

cvičení, máme jich zde pouze 7. Část „Pro lepší učení…“ v opakovací části již není zaměřená na 

využití jiné strategie, než strategie klasifikované podle cíle – opakování a procvičování.  Po 

poslední kapitole následuje také poslední dvoustrana přípravných cvičení pro zkoušku DELF.  
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V závěru učebnice najdeme přehledy komunikačních frází, fonetiky, gramatiky a slovní zásoby, 

se kterými jsme se potýkali při analýze učebnice. Gramatická část a slovníček jsou v závěru 

neobsáhlejšími kapitolami. Fonetická pravidla jsou seprána pouze na 1 stránce.  

 

Na základě analýzy jsme vybrali 3 cvičení k podrobnější analýze. Cvičení jsou různorodá, 

abychom pokryli co nejširší spektrum cílových skupin, pro které by mohla tato cvičení být 

vhodná, resp. cvičení, která jsou v učebnici nejfrekventovanější. 

 

3.1.2 Vybraná cvičení k hlubší analýze (Amis et compagnie 1)  

Obecně budeme jednotlivá cvičení charakterizovat z několika hledisek. Prvním hlediskem 

bude to, pro jaký ze 7 učebních stylů učení (podle Mareše) je cvičení nejvhodnější a proč a 

poté se zaměříme na strategie. U strategií se budeme soustředit na a) strategie učení podle 

cíle, b) strategie učení řečových dovedností a c) strategie učení z hlediska procesu zpracování 

informací, viz. kapitola 2.2 o strategiích.  

Prvním cvičením je poslechové cvičení, které zároveň vyzívá k zapojení vizuálního vnímání 

a následně zapojení strategií mluvení a v neposlední řadě sociální strategie z hlediska procesu 

zpracování informací. Toto cvičení se nachází v úvodní kapitole a smyslem tohoto cvičení je 

hlavně cvičení komunikace, aby se žáci rozmluvili a nebáli se konverzovat v cizím jazyce.  

 

Obr. 3: 1. cvičení k podrobné analýze (Samson 2) 

Scanned with CamScanner
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Zadání nám zde říká: Dobře se dívej a poslouchej! Poté hraj scénky!12 Tedy, z hlediska stylů 

učení je tento typ cvičení kromě jazykového stylu vhodný zejména pro logicko-matematický 

styl, protože musí logicky přiřadit to, co slyší k psané podobě a dále aplikovat ve scénkách. 

Dále pak styly interpersonální, protože dle druhé části zadání žák interaguje se svými 

spolužáky, a psychomotorický, protože při konverzacích je zapotřebí gestikulace a pohybu po 

třídě. Tyto dva styly spolu v tomto případě úzce souvisí.  

Z hlediska strategií: a) nejvíce zde žák využije strategie komunikační, díky interakci se 

spolužáky, dále pak strategii vybavování, protože si budou muset vybavit co slyšeli a četli a 

následně aplikovat při dialogu, s čímž se pojí rovněž i strategie opakování a procvičování.  

b) žáci budou kromě strategie překladu a psaní aplikovat všechny strategie řečových 

dovedností, tedy poslech, čtení a mluvení a strategii slovní zásoby.  

c) kognitivní strategie je samozřejmostí, protože žáci přímo pracují s učebními materiály, 

Sociálně-afektivní učební strategie zde žáci používají, aby buď společně vyřešili nějaký úkol 

nebo problém s porozuměním (sociální strategie), nebo aby kontrolovali vlastní pocity jako 

strach, frustraci nebo demotivaci (afektivní strategie).13 

  

 
12 Překlad autorky  
13 SMASAL, Marc a Štěpánka LAŇOVÁ. Autonomie studenta a učební strategie: Strategie 

podporují učení [online]. červen 2017 [cit. 2019-10-06]. Dostupné z: 

https://www.goethe.de/ins/cz/cs/spr/mag/20997418.html 
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Druhým cvičením zaměřené zejména na orientaci v obrazové příloze, poslech a ústní projev. 

Toto cvičení se nachází v 5. kapitole učebnice, kdy již žáci něco z jazyka umí, a tak to mohou 

aplikovat, proto by toto cvičení nemohlo být např. v úvodní kapitole.  

 

Obr. 4: 2. cvičení k podrobné analýze (Samson 42) 

V zadání se žák dozví: „Pozorně poslouchej a poznamenej si písmena, jak jsou za sebou! Máš 

na to dva poslechy!“14 

Z hlediska stylů je toto cvičení nejvhodnější pro jazykový a zrakový učební styl, protože se žák 

musí zorientovat v obrázku a později v mapce, dále logicko-matematický styl, protože žák také 

logicky přiřazuje písmena k poslechu a obrázkům. Dá se říct, že psychomotoričtí jedinci si zde 

také přijdou na své v druhé části cvičení, ukazováním do mapky. 

Později máme ve cvičení druhý úkol; lokalizovat budovy v mapce, která se objevila 

v předchozím cvičení.15 V tomto případě je již za potřebí si definovat, které strategie žák 

použije: a) strategie vybavování, protože by slovíčka již měl znát anebo použije strategii 

kompenzační/substituční a pomůže si domyslet si slovíčko díky obrázku, dále dle b) zejména 

strategie poslechu, čtení, psaní, slovní zásoby a následně mluvení. 

c) strategie kognitivní (stejný případ jako u prvního cvičení), dále metakognitivní (3 fáze 

metakognitivní strategie žák využije určování písmen a následně při určování míst v mapě), 

eventuálně podle příručky pro učitele, která navrhuje v druhé části cvičení rozdělit studenty 

do dvojic; využití sociální strategie.  

  

 
14 Překlad autorky  
15 Překlad autorky  
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Třetí cvičení je typem cvičení, které se objevuje hlavně v závěrečných kapitolách učebnice, 

avšak velmi frekventovaně. Smysl tohoto cvičení spočívá hlavně v tom, že se žáci naučí 

samostatně procvičovat slovní zásobu a spojit si vizuální podnět se slovní zásobou.  

  

Obr. 5: 3. cvičení k podrobné analýze (Samson 102) 

Toto cvičení je velmi podobné cvičením, kdy se spojují poloviny vět do celků. Dle stylů učení je 

tedy toto cvičení vhodné hlavně pro jazykový, zrakový a logicko-matematický učební styl. Žák 

si musí logicky vytvořit korelaci mezi obrázkem a slovíčkem po něm požadovaným a vytvořit 

tak celistvou větu dávající smysl. V zadání se píše: „Dívej se a pokračuj tím, že určíš předpověď 

počasí!“16 Co se strategií týče: a) z hlediska cíle využijeme rozhodně strategii substituční 

(nahrazování obrázků za slova) a strategii slovní zásoby, dále pak strategii vybavování a 

komunikační, protože se soustředíme na ústní projev, což nás vede v b) k využití strategie 

mluvení, kterému předchází čtení a v části c) kognitivní a metakognitivní strategie, při ústním 

projevu pak sociální strategie. 

  

 
16 Překlad autorky  
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3.1.3  Výsledky analýzy 3 nefrekventovanějších typů cvičení (Amis et compagnie 1)  

Styl Cvičení 1 Cvičení 2 Cvičení 3 

Jazykový Ano Ano Ano 

Logicko-matematický Ano Ano Ano 

Zrakový Ne Ano Ano 

Psychomotorický Ano Ano Ne 

Hudební Ne Ne Ne 

Interpersonální Ano Ne Ano 

Metakognitivní Ne Ano Ne 

Tabulka č. 1 

Strategie podle cíle Cvičení 1 Cvičení 2 Cvičení 3 

Vybavování Ano Ne Ano 

Opakování a procvičování Ano Ano Ne 

Komunikační Ano Ano Ano 

Substituční Ne Ne Ano 

Tabulka č. 2 

Strategie podle 

řečových dovedností 
Cvičení 1 Cvičení 2 Cvičení 3 

Poslech Ano Ano Ne 

Čtení Ano Ano Ano 

Psaní Ne Ne Ne 

Mluvení Ano Ano Ano 

Překlad Ne Ano Ne 

Slovní zásoba Ano Ano Ano 

Tabulka č. 3 

Strategie podle 

zpracování informací 
Cvičení 1 Cvičení 2 Cvičení 3 

Kognitivní Ano Ano Ano 

Metakognitivní Ne Ano Ano 

Afektivní Ano Ne Ne 

Sociální Ano Ano Ano 

Tabulka č. 417  

 
17 Tabulky č. 1–4 tvorbou autorky  
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Touto učebnicí bezpochyby potěšíme z hlediska stylů žáky všech typů. Nejméně vhodná by 

učebnice byla pro žáka s meta-kognitivním stylem učení, protože jednotlivá cvičení jsou 

založená na interakci s okolím a často také na spolupráci se spolužáky nebo projevem ať už 

verbálním nebo non-verbálním. Jazykový učební styl je nejvhodnějším kandidátem 

na jakékoliv jazykové učebnice, ale tato učebnice je vhodná pro všechny styly. Na základě 

analýzy jednotlivých kapitol je zřejmé, že autorka zohlednila různorodost žáků, a to se odráží 

na cvičeních. Co se týče percepčních preferencí, zde jsou v popředí vizuální a auditivní 

podněty. 

V následujícím grafu jasně vidíme, že počet poslechových cvičení, které vždy zahrnují i 

poslech komiksu ve čtvrté lekci dané kapitoly, jasně převažuje.  Z grafu je jasně znatelné, že 

zpočátku učebnice byl počet poslechových cvičení vyšší než na konci.  Největší zastoupení 

poslechových cvičení je v první kapitole, a naopak nejmenší zastoupení mají poslechové 

aktivity v 10. kapitole. Ze 178 celkových cvičení bylo 122 cvičeních poslechových + 12 komiksů.  

 

 

 

Graf č. 2: Poměr počtu poslechových cvičení k celkovému počtu cvičení v jednotlivých 

kapitolách18 

 

Z hlediska strategií učebnice pokryla rozhodně všechny strategie z hlediska řečových 

dovedností, nejvíce však poslech (viz graf 2). Z hlediska cílů žáci nejvíce využijí strategie 

 
18 Tvorba autorky  
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vybavování, opakování a procvičování a všechny komunikační strategie. Co se týče strategií 

podle procesu zpracování informací, zde s velkou převahou žáci použijí kognitivní, 

metakognitivní a sociální strategie. Méně pak afektivní strategii.  
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3.2 Charakteristika učebnice a příručky pro učitele Le français ENTRE NOUS 1 

Učebnice a příručka pro učitele Le français ENTRE NOUS 1 je od českého nakladatelství 

Fraus a autorkou je dlouholetá učitelka francouzštiny na několika českých univerzitách Sylva 

Nováková a kolektiv.  

 Co se týče prvního dojmu z učebnice, můžeme konstatovat, že vizuální podněty opět 

přitáhnou čtenářovu pozornost jako první. Obálka učebnice je barevná a můžeme na ní nalézt 

mimo jiné např. fotografii s Eiffelovou věží. Zadní část desek učebnice nám nabízí výčet 

doplňkového materiálu k učebnici, kde již autorka tzv. jde s dobou a v nabídce je i interaktivní 

učebnice. Dále je pak na vnitřní straně obálky učebnice mapa Francie s hlavními městy 

regionů.  

Zaměříme-li se na příručku pro učitele, najdeme zde v úvodu důležitá slova autorek. Ty 

nám vysvětlují, že učebnice je pro začátečníky (autorky počítají s žáky ve věku 12 až 13 let). 

Poukazuje také na užití nového pravopisu, který se od roku 1990 postupně inovuje ve všech 

didaktických materiálech francouzštiny. Co je zajímavé, že autorky také avizují, že se 

v učebních materiálech z této sady budou odkazovat na anglický jazyk, protože pro žáky je 

angličtina první cizí jazyk, a tak pro ně již některá pravidla mohou být známa, jen je aplikovat 

v jiném jazyce. Dalším důvodem je dle autorek podobnost v lexikální sféře francouzského 

jazyka, která je z historicko-geografických důvodů markantně ovlivněna anglickým jazykem 

anebo naopak. Dále autorka avizuje, že budou od počátku učebnice žáci seznamováni 

s reáliemi a francouzskou kulturou. Jako poslední část úvodního slova se dozvídáme, že 

autorky měly za cíl, aby byl žák při práci s tímto materiálem co nejsamostatnější, proto také 

nahrávky v učebnici může snadno nalézt na internetu apod.  

Než se autorky v příručce pro učitele začnou věnovat obsahu, odkazují nás na učebnici, kde 

je tzv. motivační prvek (jedna z technik zvyšování motivace žáků k učení a aktivitě 

v hodinách19). V našem případě se jedná o seznam 10 důvodů, proč se učit francouzsky. 

V příručce pro učitele na stranách 5 až 8 autorky nastiňují obsah lekcí. Obsah vždy člení do 

několika okruhů: téma/lexikum, komunikace, gramatika, reálie a kultura a v neposlední řadě 

se také soustředí na tzv. průřezová témata. Do průřezových témat autorky řadí: Osobnostní a 

sociální výchovu, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a 

 
19 GOŠOVÁ, Věra. Motivační prvek [online]. 2011 [cit. 2019-10-14]. Dostupné z: 

https://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogický_lexikon/M/Motivačn%C3%AD_prvek 
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globálních souvislostech, multikulturní výchova, environmentální výchova a mediální výchova. 

(Nováková a kol., Le français entre nous 1 příručka učitele 5) 

Autorky tedy zohledňují mezipředmětové vztahy a v příručce pro učitele tedy popisují, jak 

se předmět francouzština jako druhý cizí jazyk prolíná do jiných studijních okruhů. Např. 

zmiňují, že pro rozvoj a utváření klíčových kompetencí využíváme různé výchovné a vzdělávací 

strategie. (Nováková a kol., Le français entre nous 1 příručka učitele 9). Toto tvrzení je pro nás 

velmi důležité s ohledem na to, že budeme učebnici a příručku učitele analyzovat právě 

z hlediska strategií učení, ale také z hlediska stylů učení.  Na dalších stránkách autorky popisují 

návrhy na využití průřezových témat.  

Dále je popisováno osvojování jazykových prostředků, které soubor tohoto didaktického 

materiálu rozvíjí, jako jsou: výslovnost, slovní zásoba, mluvnice a pravopis a rozvoj řečových 

dovedností jako jsou: poslech s porozuměním, ústní projev, čtení s porozuměním a písemný 

projev. Cílem učebnice je, stejně jako u přechozí učebnice, vyváženě rozvíjet všechny jazykové 

kompetence (CO, CE, PO, PE), viz. kapitola 3.1.  

 

3.2.1 Popis obsahu a analýza didaktického materiálu učebnice a příručky pro učitele Le 

français ENTRE NOUS 1 

Učebnice Le français ENTRE NOUS 1 je výrazně kratší než předchozí učebnice, kterou jsme 

analyzovali. Celkem má učebnice 80 stran, přičemž didaktický materiál se rozpíná od strany 8 

až do strany 68. Rozdělena je do 7 samostatných lekcí a ty nejsou, na rozdíl od přechozí 

zkoumané učebnice, nijak dál členěny, pouze na cvičení. 

V první lekci s názvem Bienvenue dans le monde francophone je obsaženo celkem 10 

cvičení z čehož je 5 cvičení na poslech a v závěru lekce nás čeká písnička, což rozhodně ocení 

žák s hudebním stylem učení. V příručce pro učitele najdeme kromě výsledků cvičení 

z učebnice také cíle této lekce, co se žák naučí apod.  

Celá učebnice je mimo jiné graficky velmi dobře ztvárněná a výjimkou není ani tato lekce. 

První cvičení je pouze v češtině a žák zde má za úkol odpovědět na otázky ohledně jeho či 

jejího vztahu k frankofonnímu světu, tedy zde využijeme hlavně strategii mluvení a 

komunikační strategii a jako pomocný či motivační prvek v příručce pro učitele označují 

autorky mapku světa s vyznačeným frankofonním územím. 
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 Dále se žák dostává ke komparaci slovní zásoby v několika evropských jazycích. 

V následujících cvičeních žáci budou žáci hlavně trénovat poslechovou strategii při cvičeních, 

která jsou auditivně zaměřená. Nicméně, cvičení na naučení se číslům potěší žáky 

s psychomotorických učebním stylem a kinestetickou percepční preferencí. V tomto cvičení 

mají žáci za úkol házet kostkou a určovat čísla.   

Na závěr každé lekce žáky čeká tabulka s názvem „už umím“, tedy, žáci použijí strategii 

vybavování a opakování a procvičování a na základě resumé v bodech v této tabulce si zopakují 

obsah první lekce.  

 

Obr. 6: Sekce „už umím“ (Nováková a kol., Le français entre nous 1 14) 

Druhá lekce s názvem Bonjour, c’est moi, nám již napovídá, že se žáci naučí představovat 

sami sebe, ale i druhé. Také se naučí určit národnost, bydliště, telefonní číslo, požádat o 

zopakování informace. Vyplnit jednoduchý formulář a říci a napsat nějaké informace o své 

osobě. (Nováková a kol., Le français entre nous 1 15).  

Toto je vše vypsané v tabulce 

s názvem „co se naučíš“, která je 

od druhé lekce na začátku každé 

lekce. Žák si tak může udělat 

představu o tom, co ho v lekci 

čeká. 

Obr. 7: Sekce „co se naučíš“ 

(Nováková a kol., Le français 

entre nous 1 15) 
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Lekce obsahuje celkem 14 cvičení, z čehož máme 6 cvičení poslechových + je na závěr lekce 

opět šanson, tedy také poslech. Ve druhé lekci je rovněž hojný počet cvičení na rozvoj 

gramatiky. Gramatická pravidla jsou graficky přehledně oddělená do zelených tabulek, tedy i 

vizuální hlediska je učebnice výborně koncipovaná. Ve druhé lekci je valná většina cvičení na 

ústní projev, a to jak samostatný, tak ve dvojicích. Rozvíjí se tak zejména komunikační strategie 

a nejvhodnější je aktivita ve dvojicích pro žáky a interpersonálním učebním stylem.  

Na závěr lekce najdeme tabulku „už umím“, kde si žáci opět za využití strategie opakování 

a procvičování a strategie vybavování zopakují učivo z dané lekce.  

 

Ve třetí lekci bude hlavním tématem rodina a její členové. Z hlediska komunikačních 

dovedností (tedy cvičení, kdy žáci využijí strategii klasifikovanou podle cíle; komunikační), se 

žáci naučí představit členy rodiny (jméno, věk, povolání). Dále pak popsat osobu, počty do 69, 

vyjádřit umístění v prostoru a pojmenovat některá zvířata a samozřejmě pokračování 

v gramatice.  

Z celkových 13 cvičení jsou pouze 4 cvičení poslechová, tedy žáci s auditivní percepční 

preferencí nemají takovou převahu cvičení jako tomu bylo pravidlem u přechozí učebnice. Je 

vidno, že autorky braly v potaz široké spektrum stylů žáků a také, že mají různé percepční 

preference.  V této lekci převažují cvičení na rozvoj komunikační strategie a strategie mluvení.  

Nicméně, opět můžeme na konci lekce najít šanson a v souvislosti s ním autorky v příručce 

pro učitele poukazují na mezipředmětový vztah s hudební výchovou a sekci „už umím“.  

V této sekci si mohou žáci za pomoci strategie opakování a procvičování znovu vybavit 

látku v dané lekce.  

 

Čtvrtá lekce s názvem Ma vie chaque jour, s obsahem 14 cvičení nás dle učitelské příručky 

a tématu lekce obohatí o slovní zásobu např. školních pomůcek, denního režimu, hodin, dnů 

v týdnu a barev. Na základě těchto lexikálních znalostí se za pomoci komunikační strategie 

rozvinou i komunikativní dovednosti typu: žák se naučí popsat svůj den a denní režim, dále 

pak určit časové údaje apod. V příručce pro učitele autorky rovněž poukazují na 

mezipředmětové vztahy, v této lekci je to například výtvarná výchova (kvůli slovní zásobě na 

téma barvy) anebo občanská výchova, kde se také probírá denní režim. Kromě tabulky „co se 

naučíš“ je na první straně lekce také rada od autorek.  
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Poněvadž jsme již zmínili mezipředmětové vztahy a autorky na začátku avizovaly, že se 

budou odkazovat např. na angličtinu, ve čtvrté lekci se autorky odkazují také na český jazyk.  

 

 

Obr. 8: Komentář autorek (Nováková a kol., Le français entre nous 1 31) 

 

Autorky tak docílí toho, že si studenti nebudou pomáhat např. kompenzační strategií, když 

nebudou nějaké slovíčko vědět, ale opravdu se nad významem zamyslí a nebudou plést 

významy v jednotlivých jazycích.  

  V této lekci autorky myslely na všechny styly žáků až na hudební učební styl, protože 

v této lekci není šanson. Naopak zde máme v předposledním cvičení báseň anebo jazykolam, 

který najdeme ve cvičení s názvem „malá cvičení pro tvůj jazyk“, aby byla cvičení v kapitolách 

rozmanitá.  

 

Obr. 9: Malá cvičení pro tvůj jazyk (Nováková a kol., Le français entre nous 1 38) 

 

Lekce pátá s názvem Oui, j’aime ça je počtem cvičení nejkratší, nicméně velmi obsáhlá. 

V tabulce „co se naučíš“ se dozvíme, že se žáci naučí mluvit o tom, co dělají ve volném čase, 

co umí a neumí dělat. Dále vyjádřit, které činnosti upřednostňují anebo které mají rádi.  
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V této lekci je 10 celkových cvičení a z nich 6 poslechových + šanson, nicméně, v této 

lekci přichází doposud nezmiňovaný typ úlohy v podobě projektu, a proto také autorky 

v příručce pro učitele zmiňují mediální výchovu jako průřezové téma této lekce. Žáci mají za 

úkol vytvořit plakát se svými oblíbenými aktivitami. Zadání projektu je ve francouzštině a jako 

podpůrný nebo inspirativní materiál mohou žáci využít obrázků již hotových projektů, které 

autorky zakomponovaly do zadání v učebnici.  

Předposlední lekce s názvem Bon anniversaire! žákům nabízí až 12 cvičení. Samotný 

název lekce již napovídá, co bude jejím obsahem. Žáci se v této lekci naučí data, názvy měsíců, 

domluvit si čas a místo nějaké schůzky nebo dokonce oslavy narozenin. Naučí se také napsat 

blahopřání a v neposlední řadě také napočítat do 100. V této lekci je zajímavé zejména to, že 

obsahuje velké množství postranních poznámek autorek v učebnici. Tyto poznámky slouží 

žákům jako informace navíc čí zajímavosti, které jim opět přiblíží jazyk.  

V této lekci totiž najdeme slovní zásobu na téma ekologie a jako zajímavost autorky 

uvádí, že francouzské slovíčko la poubelle za svůj název vděčí francouzskému prefektovi E.-R. 

Poubellovi, který v 19. století nařídil ukládání odpadků do zvláštních nádob. (Nováková a kol., 

Le français entre nous 1 51).  

Po šesté lekci následuje pětistránkový projekt, který mají žáci za úkol. Protože již žáci 

učebnici až na jednu lekci umí, je tak možné využít strategie opakování a znovu vybavování a 

použít znalosti v projektu, v čemž žákům pomůže i tabulka s názvem „co už umíš a využiješ 

k přípravě projektu“. Projekt s názvem Une journée an plein air se rozkládá na šesti stránkách 

a obsahuje celkem 8 cvičení a 2 poslechová cvičení na procvičení jazykových znalostí.  

Na úvodní straně najdeme tabulku „co budeš dělat“ a ta nám avizuje aktivity obsažené 

v sekci projet. Úkolem žáků bude vyhledat informace a za pomoci využití strategií zpracování 

informací informace zpracovat. Tedy, budou vyhledávat informace na internetu o počasí, 

jízdních řádech vlaků, autobusů a hovořit o nich. Dále si pak připraví příruční zavazadlo a 

popíšou jej, budou popisovat a pozorovat věci kolem sebe, popř. je fotografovat, což se jim 

bude hodit do závěrečného úkolu, čímž je vytvoření plakátu s výše zmíněným informacemi.  

Poslední lekce je velmi prakticky pojata a mnohé nám již napoví její název Bientôt les 

vacances, který indikuje blížící se prázdniny, což je pro žáky velmi atraktivní téma.  

Dle příručky pro učitele se žáci budou v této kapitole soustředit na rozvoj 

komunikačních dovedností, např. umět mluvit o letních prázdninách, jednoduše popsat plán 

akce, slušně o něco požádat, napsat jednoduchý pozdrav z prázdnin a rozumět některým 
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francouzským výrazům při práci na počítači. Jako hlavní průřezové téma zde autorky uvádějí 

výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech a do mezipředmětových vztahů 

řadí hlavně souvislost se zeměpisem, dějepisem a občanskou naukou.  

Poslední lekce obsahuje 11 cvičení a tři poslechová cvičení včetně šansonu v závěru 

lekce, což opět ocení žáci s hudebním učebním stylem. Zároveň obsahuje několik gramatických 

tabulek a krátké pasáže o reáliích, které se autorky rovněž snažily zakomponovat do učebnice 

jako součást všeobecného přehledu o frankofonním světě. Na závěr lekce je cvičení s názvem 

„malá cvičení pro tvůj jazyk“, které nás doprovázelo na konci každé lekce, tedy celkem se 

v učebnice objevilo sedmkrát. Toto cvičení vždy obsahuje jazykolam nebo jen rčení, které se 

obtížně čte, a tak si žáci mohou za pomocí strategie opakování cvičit výslovnost.  

 

Obr. č. 10: (Nováková a kol., Le français entre nous 1 68) 

 

Na základě výše popsané analýzy jsme vybrali 3 cvičení k podrobnější analýze. Cvičení jsou 

různorodá, abychom pokryli co nejširší spektrum cílových skupin, pro které by mohla tato 

cvičení být vhodná, resp. cvičení, která jsou v učebnici nejfrekventovanější. 
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3.2.2  Vybraná cvičení k hlubší analýze (Le français ENTRE NOUS 1)  

 

Postup bude stejný jako u analýzy první učebnice. Tedy, jednotlivá cvičení budeme 

charakterizovat z několika hledisek. Prvním hlediskem bude to, pro jaký ze 7 učebních stylů 

učení (podle Mareše) je cvičení nejvhodnější a proč a poté se zaměříme na strategie. U 

strategií se budeme soustředit na a) strategie učení podle cíle, b) strategie učení řečových 

dovedností a c) strategie učení z hlediska procesu zpracování informací, viz. kapitola 2.3 o 

strategiích. 

První cvičení, které si podrobněji rozebereme, se nachází ve druhé lekci, konkrétně na 

straně 19, a hlavním smyslem tohoto cvičení je procvičení si gramatických jevů a slovní zásoby 

z dané lekce.  Tomuto cvičení ve druhé lekci již předcházelo několik gramatických tabulek a 

dle příručky pro učitele bude zásadní právě procvičování správné vyslovování gramatických 

koncovek. Ve cvičení budou žáci doplňovat do věty chybějící části, budou tvořit správný tvar 

slovesa či adjektiva. Bilingvní zadání žákům dává úkol: Doplň.  

 

Obr. č. 11: 1. cvičení k podrobné analýze (Nováková a kol., Le français entre nous 1 19) 

 

 Tento typ cvičení je vhodný zejména pro žáky s jazykovým učebním stylem, dále pak pro 

logicko-matematický styl, protože zde žák může využít např. dedukce, ale hlavně logické 

zamyšlení se nad úlohou. V případě, že toto cvičení budou žáci praktikovat následně i 

perorálně, je tato aktivita vhodná pro žáky s interpersonálním učebním stylem.  

Z hlediska percepční preference bychom toto cvičení zařadili jako vhodné zejména pro 

žáky s vizuální percepční preferencí.  
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Strategie, které žáci nejčastěji využijí jsou dle kategorie a) zejména strategiemi vybavování 

a opakování a procvičování, popř. strategie komunikační.  

b) dle klasifikace podle řečových dovedností bychom zařadili téměř všechny strategie až na 

strategii poslechu a přímého překladu. Nikde není explicitně řečeno, že žáci mají nebo nemají 

za úkol ve cvičení využít strategie překladu, nicméně je zřejmé, že aby docílili správného užití 

gramatiky, často také záměrně využijí strategie překládání do svého mateřského jazyka.  

c) v tomto případě využijeme zejména kognitivní a metakognitivní strategie zpracování 

informací.  

Druhé cvičení se nachází ve čtvrté lekci, konkrétně na straně 35 a jeho účelem je hlavně 

procvičení si slovní zásoby a gramatických jevů. Nicméně, toto cvičení se od ostatních cvičení 

v učebnici liší tím, že je k němu připojená i tabulka s opravdu povrchním vysvětlením 

francouzské syntaxe.  

 

Obr. č. 12: 2. cvičení k podrobné analýze (Nováková a kol., Le français entre nous 1 35) 

 

Zadání autorky rozdělily do několika částí.  V první části, která je vhodná pro žáky s auditivní 

percepční preferencí, budou žáci poslouchat a využívat strategie opakování a procvičování a 

v neposlední řadě také poslechu a mluvení. V druhé části mají žáci za úkol najít správný 

obrázek na základě poslechu. Tedy, tento typ úlohy ocení hlavně žáci s jazykovým učebním 

stylem, dále pak logicko-matematicky zaměřený žák a také žák s preferencí zrakového či 
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prostorového učebního stylu. Dále, při aktivitě „Najdi správný obrázek“ potěšíme hlavně žáky 

s kinestetickou percepční preferencí, která nás odkáže na to, že je tato aktivita vhodná také 

pro žáky s psychomotorickým učební stylem.  

V příručce pro učitele autorky uvádí i aktivitu, která žákům pomůže procvičit gramatiku 

v tabulce pod cvičením. Žáci mají dle příručky z uvedených vět vyvodit pravidlo, že v tomto 

případě věta nezačíná podmětem, ale příslovečným určením a že neměnný výraz il y a může 

stát i na začátku věty. (Nováková a kol., Le français entre nous 1 příručka učitele 47) Tato 

aktivita by pak byla vhodná zejména pro žáky s logicko-matematickým učebním stylem.  

Z hlediska strategií a) využijí žáci v tomto cvičení hlavně strategie vybavování, opakování a 

procvičování, popř. komunikační strategii, pokud by se učitel rozhodl tuto aktivitu zadat do 

skupin.  

b) žáci využijí hlavně strategii poslechu, čtení, mluvení a slovní zásoby, a naopak strategii psaní 

zde mohou naprosto vynechat, protože budou v obrázku pouze ukazovat, nikoliv zapisovat, co 

vidí. Z hlediska c) žáci využijí hlavně kognitivní a metakognitivní strategii, popř. sociální.  

 Třetím cvičením z našeho výběru najdeme v šesté lekci, konkrétně na straně 53. Hlavní 

myšlenkou tohoto cvičení je procvičení komunikačních a kooperačních schopností žáků při 

skupinové práci. Je to v podstatě alternativa velmi často se objevujících cvičení na určování 

pravdivých či nepravdivých tvrzení na základě poslechu nebo textu.  

 

Obr. č. 13: 3. cvičení k podrobné analýze (Nováková a kol., Le français entre nous 1 53) 

Zadání je pouze v češtině, nicméně hra samotná má probíhat ve francouzštině. 

Z hlediska učebních stylů je tato aktivita zacílená na široké spektrum žáků. Je vhodná pro 
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jazykový styl, logicko-matematický a dále pak psychomotorický, protože se žáci budou při 

aktivitě pohybovat a v neposlední řadě také pro interpersonální styl.  

Co se týče strategií, zde samozřejmě nelze předvídat, jak přesně se bude postup hraní hry 

vyvíjet, nicméně z hlediska a) žáci využijí zejména komunikační strategie. Při tvoření výroků 

pak využijí strategie vybavování a opakování a procvičování. b) řečové dovednosti je možno 

využít všechny, záleží však na žácích. Samozřejmostí je užití strategie mluvení, slovní zásoby, 

poslechu (svých spolužáků) a při přípravě výroků využijí strategii psaní a čtení. Z hlediska c) 

použijí žáci zejména sociální strategii, kognitivní i metakognitivní strategii a popř. i afektivní 

strategii, protože tento typ aktivity může vyvolat i emoce, které bude třeba korigovat.  
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3.2.3 Výsledky analýzy 3 nefrekventovanějších typů cvičení (Le français ENTRE NOUS 1)  

Styl Cvičení 1 Cvičení 2 Cvičení 3 

Jazykový Ano Ano Ano 

Logicko-matematický Ano Ano Ano 

Zrakový Ne Ano Ne 

Psychomotorický Ne Ano Ano 

Hudební Ne Ne Ne 

Interpersonální Ano Ne Ano 

Metakognitivní Ne Ne Ne 

Tabulka č. 5 

Strategie podle cíle Cvičení 1 Cvičení 2 Cvičení 3 

Vybavování Ano Ano Ano 

Opakování a procvičování Ano Ano Ano 

Komunikační Ano Ne Ano 

Substituční Ne Ne Ne 

Tabulka č. 6 

Strategie podle 

řečových dovedností 
Cvičení 1 Cvičení 2 Cvičení 3 

Poslech Ne Ano Ano 

Čtení Ano Ano Ano 

Psaní Ano Ne Ano 

Mluvení Ano Ano Ano 

Překlad Ano Ne Ne 

Slovní zásoba Ano Ano Ano 

Tabulka č. 7 

Strategie podle 

zpracování informací 
Cvičení 1 Cvičení 2 Cvičení 3 

Kognitivní Ano Ano Ano 

Metakognitivní Ano  Ano Ano 

Afektivní Ne Ne Ano 

Sociální Ne Ano Ano 

Tabulka č. 820  

 
20 Tabulky č. 5-8 tvorbou autorky 
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Druhá učebnice je na rozdíl od první učebnice bilingvní, a tak je logicky začátečníkům 

bližší.  Celkově učebnice obsahuje 84 cvičení, což je oproti první analyzované učebnice opravdu 

velký rozdíl. Nicméně, musíme brát také v potaz to, že některá cvičení obsahují až 4 aktivity a 

v této učebnici je navíc několikastránková projektová část s četnými aktivitami. Navíc jsme se 

v učebnici mohli setkat se zajímavostí v podobě postranních poznámek, kterých v učebnici 

bylo celkem 35. V níže uvedeném grafu můžeme pozorovat, že počet cvičení v lekcích byl velmi 

rovnoměrný.  

 

Graf č. 3: Poměr cvičení v učebnici č. 2  

Nejvhodnější z hlediska stylů je zejména pro jazykový učební styl, dále se často 

objevovala cvičení vhodná pro logicko-matematický učební styl anebo interpersonální učební 

styl. Nesmíme také opomenout hudební učební styl, protože jak jsme již dříve zmiňovali, na 

konci každé lekce je píseň.  

Z hlediska strategií podle cíle se nejčastěji objevovalo využití strategie opakování a 

procvičování, což je vlastně účel každé učebnice – jazyk řádně procvičovat. Dále žáci 

frekventovaně využijí všechny strategie řečových dovedností, zejména pak slovní zásobu a 

mluvení a poslech. Na rozdíl od předchozí učebnice jsou cvičení variabilnější, a tak nejsou 

poslechová cvičení v takové převaze. Z hlediska zpracování informací žáci nejčastěji využijí 

kognitivní, metakognitivní strategie a sociální strategie, naopak afektivní strategie téměř 

vůbec. 
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4 Závěr  

V této práci jsme analyzovali učebnice francouzského jazyka na úrovni A1 dle SERR. 

Učebnice jsme analyzovali z hlediska učebních stylů na pozadí moderní pedagogiky a strategií 

učení se cizímu jazyku rovněž na pozadí moderní pedagogiky.  

V teoretické části jsme se obeznámili prvně se styly učení na pozadí moderní pedagogiky 

a zjistili jsme, že se dají klasifikovat podle několika parametrů. Nicméně, my jsme se soustředili 

na klasifikaci sedmi učebních stylů podle Jiřího Mareše a jeho klasifikaci učebních stylů jsme 

rovněž použili v analytické části. Hlavním styly jsou tedy pak jazykový, logicko-matematický, 

zrakový či prostorový, psychomotorický, hudební, interpersonální a v neposlední řadě také 

meta-kognitivní. Dále jsme se seznámili se strategiemi učení se cizímu jazyku. Dozvěděli jsme 

se, že strategie opět dělíme dle daných kritérií a v analytické části jsme se soustředili zejména 

na strategie učení klasifikované podle cíle, podle řečových dovedností a v neposlední řadě také 

strategie klasifikované dle zpracování informací. Hlavní strategie jsou zejména strategie 

opakování a procvičování, strategie vybavování, strategie poslechu, čtení, psaní, mluvení a 

překladu a z hlediska zpracování informací jsou to pak strategie kognitivní, metakognitivní, 

afektivní a sociální.  

Teoretický výčet informací v první části práce byl naprosto nezbytný k následné analýze, 

která spočívala v tom, že jsme hledali odpověď na hlavní otázku této práce. Hlavní otázkou 

bylo to, zda se v učebnicích nachází všechny nebo alespoň většina učebních stylů a zároveň 

které strategie učení žáci nejčastěji využijí při řešení úloh v učebnicích, se kterými pracují ve 

škole.  

Postupovali jsme tak, že jsme si prvně na základě dostupnosti a doporučení vybrali dvě 

učebnice francouzského jazyka Amis et compagnie 1 a Le français ENTRE NOUS 1, jednu od 

francouzského nakladatelství a jednu od českého. Dále jsme povrchně prolistovali učebnici a 

příručku pro učitele a následně podrobně popsali jejich obsah, který je spolu samozřejmě 

provázaný. Na základě observační analýzy jsme vybrali 3 cvičení z každé učebnice, která se 

nejčastěji objevovala v dané učebnici a zanalyzovali jsme je hlouběji, tzn. soustředili jsme se 

primárně na to, pro jaký učební styl se nejlépe hodí a které strategie žák využije při řešení dané 

úlohy. Pro lepší pochopení měl čtenář k dispozici vždy i obrazovou přílohu dané úlohy.  

Výsledkem analýzy bylo zjištění, učebnice Amis et compagnie 1, která byla kompletně ve 

francouzském jazyce, je velmi vhodná pro všechny učební styly, avšak nejméně vhodná je pro 
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metakognitivní a hudební učební styl. Z hlediska strategií bylo velmi zřetelné, že žáci nejvíce 

využijí strategii poslechu z důvodu četnosti poslechových úloh.  

Druhá učebnice Le français ENTRE NOUS 1, která byla bilingvní, tedy obsahovala zadání 

úloh jak v českém, tak ve francouzském jazyce, je také vhodná pro většinu stylů učení, ale 

stejně jako tomu bylo u první učebnice, velmi zřídka zde najdeme učební úlohy, které by 

vyhovovali metakognitivnímu učebnímu stylu. Nicméně, na rozdíl od první učebnice v této 

učebnici potěšíme i žáky s hudebním učebním stylem. Z hlediska strategií se nejčastěji 

objevovala strategie opakování a procvičování a také strategie mluvení a čtení či slovní zásoby.  

Z naší analýzy tedy vyplývá, že učebnice byly potvrzeny jako vhodný didaktický materiál a 

autoři či autorky učebnic rozhodně zohledňují různorodost žáků a do učebních materiálů 

aplikují širokou škálu různorodých cvičení pro uspokojení potřeb žáků s variabilními 

preferencemi. Výsledek analýzy pro nás byl obohacující, avšak není překvapením, že jsou 

učebnice vhodným didaktickým materiálem, poněvadž obě vlastní doložku MŠMT. 
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Résumé  
 

Dans mon mémoire de licence, je me suis principalement concentré sur les styles et 

stratégies d'apprentissage des langues étrangères, en particulier le français, qu'un étudiant 

peut utiliser en fonction de ses prédispositions ou selon ses préférences. Avec l'aide de la 

littérature professionnelle, principalement des auteurs Lojova et Vlckova, nous sommes 

progressivement nous familiarisés avec différents types de ces styles et stratégies. 

 Dans la première partie, nous nous sommes familiarisés avec les connaissances 

théoriques de la littérature, d’abord avec les styles d’apprentissage en arrière-plan de la 

pédagogie moderne, puis en détail avec les stratégies d’apprentissage en arrière-plan de la 

pédagogie moderne. 

Dans la deuxième partie de ce mémoire, nous examinons les styles et les stratégies que 

nous pouvons trouver dans les manuels français où nous nous sommes concentrés sur la 

diversité des exercices dans les manuels en ce qui concerne le développement de styles 

individuels, mais principalement des stratégies ou des stratégies nécessaires pour résoudre 

certain exercice. La question principale de ce travail était donc de savoir quels styles et 

stratégies apparaissent le plus souvent dans le matériel didactique choisi et donc de savoir si 

les auteurs des manuels ont pris en compte divers élèves et si elles ont adapté le matériel 

didactique utilisé dans les écoles. 

Le style est plutôt une manifestation individuelle d’un individu, c’est un moyen 

d’acquérir des connaissances et consiste des compétences, une expérience, des capacités, des 

attitudes, une motivation interne à l’apprentissage et des prédispositions héritées. 

Le style d'apprentissage est une méthode de travail cohérente dans laquelle les causes 

sous-jacentes du comportement se manifestent. Nous nous sommes concentrés sur les styles 

d’abord, car ils n’ont pas une classification aussi large et spécifique que les stratégies 

d’apprentissage des langues étrangères, mais leur sont étroitement liés. Bien sûr, les styles 

d'apprentissage sont influencés par les prédispositions biologiques, la psyché et 

l'environnement, et nous devons donc souvent inventer notre propre expérience pour 

déterminer ce qui nous convient le plus.  

Ce mémoire de licence utilise principalement la division des styles selon le psychologue 

tchèque et auteur de l'ouvrage Styles d'apprentissage pour les élèves et les étudiants, le 

professeur Jiří Mares, dans lequel il divise les élèves en 7 styles d'apprentissage et décrit leur 



pensée, leurs besoins et leurs préférences. Le premier type est un style d’apprentissage d’une 

langue dans lequel l’élève pense les mots, préfère la lecture, l’écriture, la discussion et les jeux 

de mots, et les besoins qui s’y rapportent sont la lecture, l’écriture ou le débat avec ses 

camarades. Le second est un style d’apprentissage mathématique-logique qui signifie 

déduction ou dérivation. En outre, un tel élève préfère les jeux logiques, les questions à 

réfléchir, etc. Il aime particulièrement les découvrir et y penser. Le troisième style 

d'enseignement est visuel ou spatial, qui pense à travers l'imagination et la représentation. 

Favorise le dessin, l’esquisse et la conception. La vidéo ou les films contribuent le mieux à son 

développement. Le quatrième est un style d'apprentissage psychomoteur dans lequel l'élève 

pense à travers la sensation ou la perception du corps. Parce qu'un élève ayant ce style 

d'apprentissage préfère le contact physique, le mouvement et les gestes, des activités telles 

que le jeu de rôle, le théâtre ou toute autre forme d'activité physique sont appropriées. Le 

cinquième est un style d’apprentissage musical où l’élève réfléchit à la mélodie et au rythme 

; par conséquent il aime des activités telles que chanter, applaudir, chanter ou écouter de la 

musique en tant que telle lui convienne. Le sixième est un style d’apprentissage interpersonnel 

où l’élève a besoin d’interaction avec les autres, aime jouer à des jeux sociaux et collectifs, 

aime planifier et organiser. Le dernier style d'apprentissage est ce que l'on appelle le 

métacognitif ou l'intrapersonnel, où l'élève aime passer du temps avec lui-même et penser ou 

méditer. Ce type d'élève, ou plutôt son style d'apprentissage, est très alternatif et subjectif. 

Les styles d'apprentissage doivent être inclus dans le processus d'enseignement lors de 

l'utilisation du matériel pédagogique, ou au moins dans une certaine mesure, se chevaucher 

afin que nous puissions travailler avec eux pour atteindre l'objectif souhaité. Si nous n'avons 

pas d'enseignant pour nous guider, il existe également des manuels d'autodidacte qui doivent 

savoir remplacer les enseignants si nous choisissons cette voie. 

Ensuite, nous a traité avec des stratégies d'apprentissage. Ceux-ci ne diffèrent pas 

beaucoup des styles d'apprentissage mentionnés précédemment, mais leur importance 

diffère. L’acquisition de stratégies d’apprentissage appropriées est l’un des principaux 

objectifs de l’enseignement primaire et secondaire dans les programmes scolaires actuels. Les 

stratégies d'apprentissage sont considérées non seulement comme un élément central de la 

compétence clé pour l'apprentissage, mais également comme faisant partie d'autres 

compétences. 



Les stratégies d'apprentissage ont été définies comme des ensembles d'activités, 

d'étapes, de plans, de procédures de routine utilisées par les apprenants pour faciliter la 

récupération, la mémorisation, la modernisation et l'utilisation d'informations. En général, les 

stratégies peuvent être appelées techniques d’acquisition d’informations que nous 

connaissons consciemment et par lesquelles nous apprenons et améliorons avec succès nos 

compétences dans une langue étrangère donnée. 

Chacun de nous a un objectif précis dans la résolution des exercices du langage, que ce 

soit pour terminer l’exercice ou, par exemple, pour améliorer le niveau de langue. Nous 

mettons ensuite les stratégies individuelles sur un continuum en fonction de la manière dont 

elles nous aident à atteindre notre objectif. Mais cet acte est absolument conscient et 

délibéré. Mais les exercices linguistiques nécessitent généralement l’utilisation de plusieurs 

stratégies. 

La plupart des experts considèrent que les stratégies doivent généralement être 

enseignées. Le concept de stratégie est donc pédagogiquement significatif. Contrairement au 

style d'apprentissage et au style cognitif, qu‘il est difficile de changer. 

Nous avons également traité du diagnostic des stratégies d'apprentissage. Grâce aux 

diagnostics d'apprentissage, nous pouvons déterminer les préférences d'un élève 

conformément à la méthodologie de recherche. Les méthodes et techniques individuelles 

montrent des succès différents dans la collecte d'informations sur les stratégies, qui sont 

principalement liées à la nature évidente ou cachée des stratégies examinées. Nous 

diagnostiquons des stratégies directement ou indirectement. 

Afin de diagnostiquer les stratégies, il est nécessaire de disposer d'une classification 

prédéterminée des stratégies, comme nous pouvons voir dans la section visée sur les styles 

d'apprentissage et de la classification des styles d'apprentissage du professeur Mares.  

Nous classons donc les stratégies comme suit: stratégies d'apprentissage par objectif 

(stratégies de récupération, stratégies de répétition, stratégies de communication, stratégies 

de couverture), stratégies d'apprentissage en fonction du processus de traitement de 

l'information (stratégies cognitives, stratégies métacognitives, stratégies affectives, stratégies 

sociales) et finalement stratégies d'apprentissage basées sur les compétences d'élocution 

(stratégies d'écoute, stratégies de lecture, stratégies d'écriture, stratégies de parole, stratégies 

de vocabulaire, stratégies de traduction).  

 



Le plus important de tous est cependant l'utilisation de matériel didactique approprié. 

Nous arrivons ici au sujet de notre intérêt, un manuel. Dans la partie analytique, nous avons 

choisi 2 ensembles de manuels d’analyse. L'un d'une maison d'édition française et l'autre 

d'une maison d'édition tchèque. Ce sont des manuels pour débutants, à savoir Amis et 

compagnie 1 et Le français ENTRE NOUS 1. 

Cependant, le matériel didactique ne suffit pas, il est nécessaire d'appliquer la stratégie 

correctement. Le principal facteur dans l'application pédagogique des stratégies est 

certainement l'enseignant. La tâche de l'enseignant consiste principalement à enseigner aux 

étudiants comment appliquer les stratégies de manière autonome. En tant que tuteurs, il est 

important d'encourager les étudiants à réfléchir aux raisons pour lesquelles ils choisissent une 

stratégie donnée, tout en leur laissant suffisamment de place pour définir les stratégies et les 

raisons de leur utilisation dans le temps. Il est donc bon d'encourager les élèves à adopter des 

stratégies et à les utiliser en dehors du cadre scolaire. 

Ensuite, on récapitule l’analyse des manuels. Les manuels les plus couramment utilisés ne 

sont pas nécessairement les meilleurs. Nous nous sommes donc concentrés sur la conception 

des manuels et sur la question de savoir si le nombre de exercices d’apprentissage est 

équilibré en termes de développement de stratégies ou quel style d’élève devrait être adapté 

au manuel en fonction des hypothèses théoriques. En d’autres termes, à travers une analyse 

primaire du manuel et du guide de l’enseignant, nous avons découvert quels exercices étaient 

les plus fréquents et comment ils bénéficiaient aux styles et aux stratégies des élèves et des 

enseignants. Nous avons décrit et classé les styles selon la classification des styles de Mares 

et stratégies selon la classification de stratégies ci-dessus. 

Sur la base de la recherche quantitative que j'ai menée et du résultat de cette recherche, 

j'ai ensuite sélectionné les 3 exercices les plus fréquents de chaque manuel, que j'ai analysés 

plus en profondeur sur la base de critères prédéterminés. Cette analyse secondaire est conçue 

pour donner au lecteur une idée claire de la façon dont les exercices sont analysés et ainsi 

mieux comprendre les résultats de la recherche quantitative dans les manuels. 

L’analyse du premier manuel (Amis et compagnie 1) nous a montré que le style 

d’apprentissage des langues est le candidat le plus approprié pour n’importe quel manuel, 

mais que ce manuel convient à tous les styles. Sur la base de l'analyse des chapitres 

individuels, il est clair que l'auteur a pris en compte la diversité des élèves et cela se reflète 

dans les exercices. En ce qui concerne les préférences perceptuelles, les stimuli visuels et 



auditifs sont au premier plan. Le plus approprié en termes de styles concerne en particulier le 

style d’apprentissage de la langue. En outre, il existe souvent des exercices adaptés au style 

d’apprentissage logico-mathématique ou au style d’apprentissage interpersonnel. 

L’analyse du deuxième manuel Le français ENTRE NOUS a révélé que le plus approprié en 

termes de styles est le style d’apprentissage des langues.  

Parmi les stratégies par objectif, la plus fréquente était l’utilisation de stratégies de 

répétition et de pratique, ce qui est l’objet de chaque manuel : pratiquer correctement la 

langue. En outre, les élèves utilisent toutes les compétences de la parole, en particulier le 

vocabulaire et production orale et l’écoute. 

Enfin, nous dirons que le manuel Amis et compagnie 1 qui est entièrement en français, 

convient très bien à tous les styles d’apprentissage, mais est moins approprié au style 

d’apprentissage métacognitif et musical. En ce qui concerne les stratégies, il était très clair 

que les élèves utiliseraient probablement la stratégie d'écoute en raison de la fréquence des 

exercices d'écoute.  

Le deuxième manuel Le français ENTRE NOUS 1, qui était bilingue et qui comprenait des 

devoirs en tchèque et en français, convient également à la plupart des styles d'apprentissage, 

mais, comme ce fut le cas avec le premier manuel, nous trouvons rarement des exercices qui 

conviendrait à un style d'apprentissage métacognitif. En ce qui concerne les stratégies, les 

stratégies les plus fréquentes étaient la répétition et la pratique, ainsi que les stratégies de 

production orale et de lecture, ainsi que le vocabulaire. 

Notre analyse montre donc que les manuels scolaires ont été confirmés en tant que 

matériel didactique approprié et que les auteurs des manuels prennent compte à la diversité 

des élèves et appliquent une grande variété d’exercices aux besoins des élèves avec des 

préférences variables. 

 

 

 


