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Abstrakt:
Tato diplomová práce si klade za cíl podat obraz jazykové situace s ohledem na mateřský jazyk žáků v
České škole bez hranic v Paříži (dále jen ČŠBH Paříž). Skládá se ze dvou částí – teoretické a praktické.
V první části definujeme pojmy, jako jsou mateřský jazyk, rodný jazyk, první jazyk a druhý (cizí) jazyk.
V této diplomové práci se zabýváme se také bilingvismem a vícejazyčností, které jsou podstatné pro
vymezení cílové skupiny žáků ČŠBH Paříž. Pomocí dotazníkového šetření provedeného na vzorku žáků
a rodičů vymezíme specifika česko-francouzského bilingvismu u žáků ČŠBH Paříž.
Ve druhé části budeme analyzovat vzdělávací materiály – učebnice, se kterými pracují učitelé v ČŠBH,
a v závěru se dostaneme k předmětu našeho praktického výzkumu, kterým je nastínit konkrétní postupy
výuky a navrhnout výukové materiály, jaké lze využívat v hodinách českého jazyka s ohledem na
jazykovou realitu u žáků druhého stupně České školy bez hranic v Paříži.
Klíčová slova: mateřský jazyk, bilingvismus, kurikulum, Česká škola bez hranic, výukové materiály,
učebnice
Abstract:
The aim of this Master thesis is to present language situation in relation to mother tongue of students of
Czech school without borders (abbreviated as CSBH Paris). The thesis is divides into two parts theoretical and practical. In the first part, we define terms such as mother tongue, the first language and
the second (foreign) language.
This thesis deal with bilingualism and multilingualism, which are important for determination of the
target group of pupils of the CSBH Paris. With use of questionnaires applied on students and parents we
can determine specific czech-french bilingualism of students of CSBH Paris.
In the second part we analyze educational materials - textbooks that are used by teachers at CSBH Paris,
and at the end we get to the subject of your practical research, outline specific teaching methods and
design teaching materials that can be used in Czech language classes with regard to linguistic reality of
pupils in the second grade of the Czech School without borders Paris.

Key words: mother tongue, bilingualism, curriculum, Czech school without borders, teaching materials,
textbooks
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2 ÚVOD
Cílem diplomové práce je vytvoření konceptu výukových materiálů z předmětu český jazyk pro potřeby
České školy bez hranic Paříž (dále jen ČŠBH Paříž). Jedná se především o návrh koncepce nové učebnice
a modelové kapitoly, která by vyhovovala specifikům výuky bilingvních česko-francouzských žáků
v zahraničí. ČŠBH Paříž byla založena v roce 2009 na základě inciativy české lékařky Lucie
Slavíkové-Boucher, jejíž původní snahou byla výchova k bilingvismu u jejích dvou dětí, které se narodily
a dlouhodobě žijí ve Francii. Samotnému založení pak předcházela nejen myšlenka a realizace
společných setkávání dětí českých emigrantů v Paříži, ale zejména touha tomuto typu výchovy
poskytnout institucionální zázemí a podporu. Té se dostalo vznikem spolku Česká škola bez hranic,
zaštiťujícího výchovu a vzdělání v českém jazyce v mnoha zemích světa, včetně zmíněné školy v Paříži.
Diplomová práce je rozdělena na dvě části. První část vychází z dosavadních poznatků o bilingvismu,
bilingvní výchově a příslušných vzdělávacích institucích – zejména Českých školách bez hranic. Detailně
se zaměříme na popis vzdělávacích principů ČŠBH Paříž, která nás nejvíce zajímá díky osobní zkušenosti
v rámci roční praktické stáže. V této části dále provedeme analýzu časové dotace výuky českého jazyka
a vzdělávacího časově-tematického plánu. Nejdůležitějším výstupem této části bude definice důležitých
teoretických pojmů souvisejících s výukou v ČŠBH Paříž, seznámení se se vzdělávacími institucemi, ve
kterých probíhá výuka v češtině, a posléze konkrétní vhled do fungování vzdělávacího programu ČŠBH
Paříž. Na závěr této části představíme výsledky dotazníkového šetření, které jsme realizovali během
praktické stáže ve školním roce 2017/18 a jehož respondenti jsou z řad žáků a rodičů z ČŠBH Paříž. Tato
analýza nám poskytne základní informace o jazykové situaci žáků v ČŠBH a o jejich vztahu k České
republice a kultuře.
Ve druhé části se po úvodním zhodnocení praktické stáže v ČŠBH Paříž, ve které popíšeme přímé
fungování této školy z pozice stážisty a učitelky 2. stupně, zaměříme na analýzu výukových materiálů.
Další analýza totiž kriticky zhodnotí učebnice, dle nichž se v současnosti vyučuje v ČŠBH Paříž.
Zaměříme se především na nedostatky těchto výukových materiálů, které byly vytvořeny primárně pro
odlišnou cílovou skupinu studentů a pro bilingvní žáky nejsou dostačující.
Na základě zmíněných analýz vyhodnotíme parametry, podle kterých by měla být sestavena nová
učebnice na míru pro ČŠBH Paříž. Tato učebnice by svou podobou vycházela vstříc potřebám učitelů i
žáků ČŠBH Paříž a respektovala nejen specifika vzdělávacího programu a nižší časovou dotaci, ale i
8

moderní přístupy k výuce. Výstupem této části je návrh obsahové „struktury“ nové učebnice a vytvoření
konkrétní modelové kapitoly dle námi navržených charakteristik. V poslední kapitole okomentujeme
tyto materiály a podrobněji se zaměříme na možná další využití některých navrhovaných cvičení a aktivit.
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3 MATEŘSKÝ JAZYK, BILINGVISMUS
Z významu pojmu mateřský jazyk vyplývá, že se jedná o jazyk, který je primárně předáván matkou.
V tomto aspektu tkví problematičnost termínu. Nemusí se totiž vždy jednat o jazyk matky, ale dle
Štefánika (2000, s. 132) to může být např. jazyk, který si jedinec osvojí od nejbližších příbuzných.
V širším pojetí autor nebere vůbec v potaz způsob osvojení, ale pojem mateřský jazyk připisuje jazyku,
který jednotlivec nejčastěji užívá, nebo ke kterému má nejbližší vztah.
Současní lingvisté zabývající se terminologií jazyků z hlediska osvojení definují mateřský jazyk jako
první jazyk, který si jedinec v životě osvojí. Jak uvádí např. Šebesta (2014, s. 9): „Jedná se o jazyk,
osvojený v raném dětství, neboť se užívá v rodině a/nebo zemi, kde dítě vyrůstá.“ V souvislosti s tímto
termínem dále uvádí synonymní pojem rodný jazyk. V opozici k těmto termínům dokládá definice
následně osvojených jazyků, tedy nerodilých jazyků, které označuje jako cizí jazyky. Zmíněné pojmy
nejvíce odráží to, že jazyk užívají rodiče dítěte, či fakt, že se jedná o jazyk, kterým se mluví v zemi, kde
se dítě narodilo, resp. kde vyrůstá, a dítě je tedy rodilým mluvčím tohoto jazyka (viz Šebesta 2014, s. 13).
Z tohoto důvodu zavádíme navíc termíny první jazyk1 (L1), tedy jazyk, který si dítě osvojí jako první,
a L2 neboli druhý jazyk, který se člověk učí až po osvojení jazyka prvního, přičemž tento jazyk je spojen
s konotacemi důležitosti pro příslušné společenství. (Šebesta 2014, s. 13)
V rámci této diplomové práce nás nejvíce zajímá specifický případ, kdy L1 je v konkurenci s dalším,
avšak stejně důležitým jazykem, tedy různé typy a stupně bilingvismu, přístupy bilingvní výchovy a
vzdělávání.
Samotný pojem bilingvismus má mnoho různých definic. Vycházíme z L. Bloomfielda (1993, s. 56):
„Bilingvismus je schopnost ovládat dva jazyky na úrovni rodilého mluvčího. Nelze samozřejmě definovat
stupeň dokonalosti, na kterém se z mluvčího stává bilingvní mluvčí, rozlišení je relativní. Velice výstižná
je i první část definice M. Lachouta (2017, s. 33): „Pod pojmem bilingvismus tak rozumíme schopnost
jedince používat alternativně dvou jazykových kódů, bez ohledu na aktuální komunikační situaci.“ Autor
pojmem jazykový kód poukazuje na bilingvismus, který se nemusí týkat dvou mluvených kódů, ale může
se jednat o schopnost zároveň ovládat na stejné úrovni např. znakový a mluvený jazykový systém.

1

První jazyk budeme dále označovat jako L1 (dle anglického first language)
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Definice zmíněných pojmů slouží k vymezení cílové skupiny žáků navštěvujících ČŠBH Paříž
i k pochopení směřování výuky v ČŠBH Paříž vzhledem ke specifickému jazykovému profilu uchazečů.
Bilingvismus je základním předpokladem studia, jemuž však musí předcházet bilingvní výchova, které
se věnuje následující kapitola.
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4 BILINGVNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

Bilingvní vzdělávání není možné bez podpory bilingvní výchovy v rámci rodiny, protože právě rodina
má největší podíl na tom, zda se jedinec stane bilingvním, či zda bude vychováván pouze monolingvně
(viz Lachout 2017, s. 33).
Existuje řada rad odborníků ohledně způsobu, jak vychovávat dítě, aby si osvojilo a aktivně užívalo dva
jazyky. Dle Sováka (cit. dle Růžičková 2008, s. 18) se jedná o metodu, kterou používají zejména
komunity jazykových menšin. Rodina mluví jazykem, který se odlišuje od jazyka společnosti, a dítě se
stává dvojjazyčným pouze díky sociálnímu kontaktu se svými vrstevníky, vzdělávacími institucemi
a úřady. Doma však rodina aktivně udržuje společný primární jazyk rodičů.
Nejčastější a nejpoužívanější metodou je tzv. Grammontova (Ronjatova) metoda, která spočívá
v důsledném rozdělení: jedna osoba – jeden jazyk. Tuto metodu poradil francouzský lingvista
M. Grammont svému kolegovi, který ji jako první cíleně využil k výchově svých dětí, jež si takto
postupně osvojily němčinu i francouzštinu. Metodu lze využít i ke komunikaci s dalšími členy rodiny,
kteří mohou mluvit jazyky odlišnými od jazyka rodičů. (Růžičková 2008, s. 18) Grammontovu
(Ronjatovu) metodu se snaží doporučovat a aktivně podporovat také všechny ČŠBH, kde míra
kompetence znalosti obou jazyků, a zejména českého jazyka, je důležitým předpokladem ke studiu, jak
bude zmíněno v následujících kapitolách.
Další důležitá metoda, kterou využili při výchově A. Fantini a E. Zeier, spočívá v tom, že se nejprve na
dítě mluví pouze jedním jazykem a druhý jazyk se implementuje až ve věku okolo jeho tří let, tedy až po
vytvoření základů prvního jazyka. (Růžičková 2008, s. 18)
Na závěr uvádíme ještě méně užívanou metodou, kterou je volba jazyka dle příslušné komunikační
situace, kdy výběr závisí na komunikačním místě, na kterém se účastníci nachází (doma, na veřejnosti),
na tématu, frekvenci styku s mluvčím, případně se odvíjí od počátečního slova dítěte, které je určující
pro další průběh rozhovoru.
V průběhu bilingvní výchovy se rodiče mohou potýkat s nejrůznějšími obtížemi, které zmiňuje Lucie
Scholl (2012, s. 54). Autorka např. poukazuje na vývojové fáze, během nichž dítě vědomě odmítá mluvit
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některým z jazyků. „V takové situaci se doporučuje dítě nechat, nevyvíjet na ně tlak, ale stále na něj
mluvit svým jazykem, i když ono odpovídá v druhém. Vhodné je také zařadit nějaký delší pobyt
u prarodičů, příbuzných nebo známých, kde je tento dočasně odmítaný jazyk jejich primárním jazykem
a jazykem okolní společnosti. Obvykle se po nějakém čase dítě opět samo rozmluví.“
Zda je užívaná metoda efektivní a bilingvní výchova dosáhne zdárného konce, tedy mluvčí je v dospělém
věku schopen aktivně užívat oba jazyky, závisí na mnoha faktorech. Za jeden z nejdůležitějších
považujeme respekt k jazyku partnera a oboustrannou snahu o rovnocenné postavení obou jazyků v
komunikaci v rodině. Bez těchto počátečních vstupů bilingvní výchova není možná. Pokud se přidá
vytrvalost a důslednost obou rodičů, významně se zvyšuje pravděpodobnost úspěšné bilingvní výchovy.
Podrobně se otázkou úspěšnosti v bilingvní výchově zabývá Mashled (cit. dle Scholl 2012, s. 48) a uvádí
následující kritéria úspěšného bilingvismu:
1. Matka i otec přistupují k bilingvismu vědomě a dodržují princip jedna osoba – jeden jazyk.
2. Jazyk, který není jazykem okolní společnosti, má v dané zemi vysokou prestiž.
3. Rodič, který hovoří jiným jazykem, než jaký je jazyk okolní společnosti, má ke svému jazyku a svým
kořenům silnou vazbu.
Pokud bilingvní výchova selhává, může to být opět z mnoha důvodů, např. kvůli nevědomosti rodičů,
vědomému neuplatňování vhodných metod, kvůli nízké prestiži jazyka v zemi nebo z důvodu slabé vazby
rodiče k vlastnímu rodnému jazyku, kultuře či snaze o maximální začlenění (asimilaci) do okolní
společnosti.
Nezbytné předpoklady k bilingvismu, mezi které patří i bilingvní výchova, by dále měla rozvíjet škola
specifickým přístupem ke dvojjazyčným žákům. Školy, které přímo pracují s bilingvními žáky, budou
zmíněny v následující kapitole.
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4.1

INSTITUCIONÁLNÍ VZDĚLÁNÍ ZAHRNUJÍCÍ VÝUKU BILINGVNÍCH ŽÁKŮ

Bilingvní institucionální vzdělání definuje Pedagogický slovník (Průcha, Walterová, Mareš 2009, s. 28)
jako „(…) výuku zaměřenou na to, aby si žáci vytvořili komunikační kompetenci v jiném jazyce, než je
jejich mateřský.“
Bilingvní vzdělávání má dlouholetou tradici zejména v zemích, kde koexistuje více oficiálních jazyků,
např. Lucembursko (viz Vrbenská 2018, s. 19). V České republice započalo bilingvní vzdělávání
v 90. letech, kdy výuka nejazykových předmětů v cizím jazyce byla spíše výjimečným případem na
několika vybraných školách. V současnosti zařazení bilingvních výukových programů do škol není
otázkou několika výsadních institucí, ale rozšiřuje se do řad státních a soukromých škol. 2
Vzdělávací instituce volí programy dle stanoveného cíle. Na jeho základě jsou rozvíjeny jazyky dle
požadovaných kvalit a cílů. Podle typu bilingvismu rozdělil a definoval sociolingvista Joshua A. Fishman
různé vzdělávací programy. (cit. dle Lachout, s. 118) Jedná se o tzv. přechodný bilingvismus (je užíván
tak dlouho, dokud znalosti dítěte nedosáhnou takové úrovně, aby mohlo být vzděláváno majoritním
jazykem), jednogramotný bilingvismus (oba jazyky jsou rozvíjeny jak v rovině produkce, tak v rovině
percepce, ale komplexní vzdělání jedince je rozvíjeno pouze v majoritním jazyce), parciální/částečný
(u minoritního jazyka je redukováno vzdělání v konkrétním jazyce pouze na oblast týkající se vztahu
k dané kultuře a komunitě) a nakonec kompletní bilingvismus (rozvíjí oba jazyky ve všech
dovednostech).
Vzdělávací program ČŠBH, které jsou naší zkoumanou institucí, se specializuje na výchovu a vzdělání
kompletně bilingvního žáka či parciálně bilingvního žáka. Vytváří protiváhu vzdělávacího programu
dané země, ale není v jeho kompetenci poskytovat výuku všech povinných předmětů v češtině. Úkolem
ČŠBH je umožnit vzdělávání z předmětu český jazyk a dalších několika předmětů v českém jazyce
(zejména dějepisu, vlastivědy a reálií). Škola dále poskytuje podporu bilingvní výchovy v rodinách
formou nejrůznějších doplňujících kulturních akcí začleňujících i další rodinné příslušníky a krajany
české komunity. Konkrétní vzdělávací cíle a postupy ČŠBH budou zmíněny v příštích kapitolách, kde se
detailně zaměříme na ČŠBH Paříž. V následující kapitole však nejprve definujeme, jakým způsobem

2http://clil.nuv.cz/uvod-do-clil/1-pojem-clil/1-2-clil-a-bilingvni-vyuka.html
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funguje vzdělávání v zahraničních školách a na kterých institucích je vzdělávacím jazykem (nebo jedním
z jazyků) čeština.
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5 VZDĚLÁVÁNÍ ČECHŮ V ZAHRANIČÍ
Existuje celá řada důvodů, kvůli kterým Češi opouští rodnou krajinu a rozhodují se pro život v zahraničí.
V současnosti je bezesporu nejčastějším důvodem odchod do zahraničí za účelem studia, lepšími
pracovními příležitostmi a případným založení rodiny.
Českých občanů žijících v zahraničí stále přibývá. Nelze získat přesný počet Čechů žijících v cizině, ale
na základě údajů místních ambasád Ministerstvo zahraničí odhaduje celkový počet Čechů v zahraničí na
2–2,5 milionu.3 Nejvíce občanů českého původu je v USA a v západní Evropě – v Německu, Velké
Británii a Irsku.
Jak uvádí Brouček (2011, s. 69) z hlediska práv a povinností, které mají Češi vůči svému rodné zemi,
velmi záleží na tom, zda je Čech žijící v zahraničí potomkem mnohdy i několikáté generace Čechů, tedy
je tzv. krajanem4 („Češi krajané, tj. ti, kteří nemají občanství, jsou potomky Čechů mnohdy i několikáté
generace, nemají ze zákona žádná práva a povinnosti k ČR. Morální povinnost k této skupině, která se
hlásí k českému národu, má však stát.“), nebo zda se jedná o občana České republiky, který se rozhodne
trvale či přechodně pobývat v cizině.
Dle školského zákona5 mají čeští občané, kteří přechodně žijí v cizině, veškeré povinnosti vůči České
republice, které jsou navýšeny o případné částečné povinnosti vůči aktuálnímu místu pobytu. Oproti
tomu čeští občané s trvalým pobytem v cizině mají povinnosti vůči přijímající zemi, ale zároveň jim
nezanikají povinnosti, které mají vůči České republice.
Nejvíce se této diplomové práce týká vzdělávací povinnost rodiče vůči dítěti i přesto, že místo pobytu je
mimo Českou republiku. Rodič by neměl zapomínat na školský zákon, který upravuje vzdělávání dětí
s českým občanstvím žijících v zahraničí dle následujících stupňů vzdělávání.

3

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/vyrocni_zpravy_a_dokumenty/poskytnute_informace/pocet_ceskych_krajan
u_v_zahranici.html
4

SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR.: Sociologická encyklopedie, online dostupné z:
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Krajan%C3%A9: krajan = v současné době ne zcela přesné pojmenování obyvatel čes. či
slov. původu usedlého dočasně či trvale v zahraničí
5

http://zakony.centrum.cz/skolsky-zakon/cast-3
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Dle zákona č. 561/2004 Sb.6, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) je předškolní vzdělání nepovinné pro státní občany ČR, kteří dlouhodobě pobývají
v cizině (déle než 90 dní) a ani zde není povinnost nahlašovat tuto okolnost tzv. spádové škole 7.
Co se týče základního vzdělání, dle školského zákona § 368 je rodič dítěte povinen zajistit plnění základní
školní docházky a) ve škole mimo území ČR, b) ve škole zřízené při konzulárním úřadu ČR nebo
diplomatické misi, c) v zahraniční škole na území České republiky, d) v Evropské škole v rámci Úmluvy
o statutu Evropských škol. Tuto povinnost rodič dokládá následujícím způsobem dle školského zákona
o povinné školní docházce9, který je rovněž k dispozici na stránkách Ministerstva zahraničních věcí 10:
v případě, že dítě započne plnit povinnou školní docházku v České republice, zákonný zástupce žáka je
povinen oznámit řediteli kmenové školy předpokládanou dobu plnění povinné školní docházky
v zahraničí, způsob plnění povinné školní docházky, adresu místa pobytu žáka a popřípadě i adresu
příslušné školy v zahraničí. Nadále pak dokládá plnění povinné školní docházky žáka kmenové škole.
Dle školského zákona platného od r. 201711 v případě, že dítě začne plnit docházku v zahraničí, rodič
může, tj. nemusí, zapsat dítě do spádové školy v ČR, kde pak skládá dílčí a závěrečné zkoušky.
V opačném případě, kdy rodič nezapíše dítě v kmenové škole, musí prokazovat výstupy vzdělání přímo
na ministerstvu.
Školský zákon nenařizuje a nezmiňuje střední vzdělání v českém jazyce pro české krajany v zahraničí.
Jak je uvedeno na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí v rubrice užitečných informací

6

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). [online].
[cit. 2017-10-29]. Dostupné z: http://aplikace.msmt.cz/Predpisy1/sb190-04.pdf.
7

Dle zákona č. 36 odst. 5 školského zákona je spádová škola základní škola zřízená obcí nebo svazkem obcí se sídlem
ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen
„spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.
8
http://zakony.centrum.cz/skolsky-zakon/cast-3
9

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/plneni-povinne-skolni-dochazky-v-zahranici-od-1-9-2017

10

https://www.mzv.cz/cesi_v_zahranici/cz/skolstvi_a_vzdelavani/vzdelavani_predskolni_zakladni_stredni/zakladni_vzdelav
ani.html
11

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/plneni-povinne-skolni-dochazky-v-zahranici-od-1-9-2017
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pro Čechy žijící v zahraničí12, Češi mohou studovat v rámci Evropských škol a českých sekcí, které jsou
součástí několika vybraných škol na světě.
Vzhledem k tomu, že není povinné, aby dítě navštěvovalo institucionální vzdělávání v českém jazyce, je
zcela na rodiči a jeho snaze zajistit, aby dítě aktivně užívalo jeho mateřský jazyk (češtinu). Tato snaha se
promítá do nejrůznějších podob bilingvní výchovy, která může být dále podpořena systematickým
vzděláváním v institucích, zajišťujících výuku v rodném jazyce emigranta a podporujících jeho
dvojjazyčnost. V následující kapitole se zaměříme na tyto instituce podrobněji.

12

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/plneni-povinne-skolni-dochazky-v-zahranici-od-1-9-2017
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6 ČESKÝ JAZYK NA ZAHRANIČNÍCH ŠKOLÁCH

Jak jsme zmínili v přechozí kapitole, základní vzdělání u dětí českých emigrantů probíhá většinou na
zahraničních základních školách. Je zde velmi početná skupina rodin, které chtějí, aby jejich potomci
neztratili české kořeny, dále se vzdělávali v českém jazyce, dobře znali českou kulturu a měli k ní vztah.
Existuje řada institucí a organizací poskytujících vzdělání zcela nebo částečně v českém jazyce.
Kromě nich také vznikají spolky a česká centra, která nabízí kurzy češtiny a snaží se co nejvíce
informovat o České republice, nabízet kulturní a vzdělávací program pro širokou veřejnost.
Zde uvádíme přehled některých vzdělávacích institucí v zahraničí se zaměřením na Francii.

6.1

EVROPSKÉ ŠKOLY

Evropské školy dle údajů na stránkách MŠMT13 jsou zřízeny zejména pro děti zaměstnanců Evropské
unie, které mají v těchto školách vzdělávání zdarma. Evropské školy mohou navštěvovat i děti
pracovníků soukromých společností, ve kterých je školné hrazeno těmito firmami. V případě volné
kapacity jsou školy otevřené i pro ostatní zájemce, jak zmiňuje Vrbenská (2018, s. 20).
České děti mají možnost navštěvovat českou sekci Evropské školy v Bruselu a Lucemburku. Vzhledem
k evropským institucím, které jsou v těchto městech zřízeny, je zde velké množství pracujících Čechů
a česká sekce Evropské školy plně nahrazuje jejich dětem povinnou školní docházku v češtině. Evropská
maturita získaná na některé ze sekcí Evropských škol je uznávána jako požadovaná vstupní kvalifikace
pro studium na vysoké škole v České republice. Většina žáků v zahraničí plní povinnou školní docházku
v jazyce země, ve které žije, a vzdělání v českém jazyce si doplňuje na české škole nad rámec své školní
docházky, většinou formou sobotního vyučování.

13

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/zakladni-informace-o-evropskych-skolach
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6.2

ČESKÉ SEKCE, LEKTORÁTY ČEŠTINY A KRAJANSKÉ SPOLKY

České sekce nabízí vzdělávací program pro mladé české studenty, kteří se věnují studiu francouzštiny.
V současnosti česká sekce funguje na dvou francouzských lyceích – v Nîmes (lycée Alphonse Daudet)
a v Dijonu (lycée Carnot). Mladí Češi zde absolvují tříleté studium, které odpovídá českému
gymnaziálnímu studiu. Učí se dle francouzských osnov a na závěr skládají francouzskou maturitu. Kromě
předmětů ve francouzském jazyce mají navíc hodiny českého jazyka a literatury a z českého jazyka
mohou skládat maturitní zkoušku, která je uznávaná v České republice na základě mezinárodních dohod.
Mnoho zajímavých informací o českých sekcích poskytují jejich webové stránky.14
Kromě českých sekcí je možné dále studovat češtinu na univerzitách, kam jsou vysíláni čeští lektoři
v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí.15 Ti vyučují nejen český jazyk, ale
starají se i o povědomí o české kultuře. Tento program funguje díky mezinárodní dohodě mezi Českou
republikou a partnerskou zemí (viz Vrbenská 2017, s. 21). V rámci stejného programu vysílá Dům
zahraniční spolupráce16 české lektory do tzv. krajanských spolků, jejichž cíl je velice podobný jako
u českých lektorátů na univerzitách, tedy vzdělávat a šířit český jazyk a kulturu za hranicemi.
V současnosti fungují krajanské spolky v českých komunitách v nejrůznějších destinacích, mj. v Brazílii,
Argentině, Austrálii, Novém Zélandě a dalších. (Vrbenská 2017, s. 22)
Tyto instituce a spolky zmiňujeme spíše okrajově, nejpodstatnější pro náš výzkum jsou ČŠBH, jejichž
fungováním se podrobněji zabýváme v následující kapitole.
6.3 České školy bez hranic17

Klíčovými institucemi pro tuto diplomovou práci jsou České školy bez hranic (ČŠBH). Jejich
zakladatelkou je Lucie Slavíková-Boucher, která v roce 2003 jako první přišla s myšlenkou koncepční
výuky češtiny v zahraničí, a později se stala zakladatelkou první ČŠBH v Paříži (ČŠBH Paříž).
V rozhovoru pro deník.cz popisuje okolnosti vzniku první české školy a původní záměr, který předcházel

14

http://dijon-nimes.eu/o-ceskych-sekcich-ve-francii/co-jsou-ceske-sekce/

15

https://www.dzs.cz/cz/programy-dzs/

16

https://www.dzs.cz

17

https://csbh.cz/
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samotnému vzniku škol, takto: „První škola vznikla v Paříži. Měla jsem tehdy velikou chuť udělat něco,
co by sloužilo České republice. A také syna, který se narodil v roce 1994, a já jsem chtěla, aby si
mateřštinu rozvíjel trochu koncepčně. Obrátila jsem se na České centrum a v jeho rámci jsem začala
organizovat setkání pro děti, jež se postupně měnila ve školu. Tento model pak převzaly ostatní země.
S vedením všech našich zařízení jsem jako předsedkyně občanského sdružení Česká škola bez hranic
prakticky denně ve styku.“18
Na základě pravidelných setkávání neziskového občanského sdružení Entract en France, jehož
předsedkyní je Lucie Slavíková-Boucher, v roce 2009 vznikla první ČŠBH, spolek registrovaný v České
republice, který zastřešuje činnost všech ČŠBH po celém světě. Po Londýně, Berlíně, Bruselu, Curychu,
Mnichově, Ženevě a Drážďanech se připojila další města a školy se postupně rozšířily i do dalších
kontinentů (vznikly školy v Sydney, Baltimore, Los Angeles a další) a i v současnosti jsou stále další
zakládány.
V roce 2012 získala Lucie Slavíková-Boucher cenu Gratias Agit 2012 za zásluhy v šíření dobrého jména
České republiky v zahraničí.19
České školy se řídí zásadami a principy zmíněnými na webu ČŠBH 20, které se pokusíme shrnout
v několika větách: Sdružení se snaží šířit znalost českého jazyka a reálií u primární skupiny dětí
od 18 měsíců do 15 let v rozsahu RVP21 MŠMT pro 1.–9. třídu základní školy. Nad rámec této výuky
mohou školy navíc nabízet doplňkové kurzy pro dospělé. Škola zajišťuje výuku základních předmětů,
kterými jsou český jazyk a literatura, dějepis a zeměpis českých zemí. Sdružení iniciuje a podporuje
společné projekty českých škol mezi sebou, ale i spolupráci s vnějšími institucemi a orgány vzdělávání
(MŠMT v ČR), s pedagogy a studenty. V neposlední řadě koordinuje společné postupy vůči
ministerstvům a orgánům státní správy ČR a zastupuje jednotlivé ČŠBH při jednání s veřejností.

18

https://www.denik.cz/z_domova/lekarka-chceme-aby-z-ceskych-deti-v-zahranici-nevyrostli-jen-turiste-20121115.html

19

https://docplayer.cz/6615625-Gratias-agit-mmxii-sylva-berkova-de-arredondo-lucie-slavikova-boucher-aja-vrzanova-

steindler-cena-ministra-zahranicnich-veci-ceske-republiky.html
20

http://www.csbh.cz/obcanske-sdruzeni
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rámcově vzdělávací plán, který budeme dále označovat jako RVP

21

Výuka v ČŠBH směřuje k výchově bilingvního žáka – dle webu ČŠBH22 se jedná o bilingvní děti, které
„Česká škola bez hranic vzdělává a vychovává a které představují pro svou rodnou zemi a zároveň i pro
zemi, ve které žijí, bohatý intelektuální, ekonomický a sociální potenciál. Tyto děti budou schopny, díky
svým jazykovým a kulturním znalostem, uchovat českou identitu v zahraničí a přispět ke vzájemnému
porozumění mezi národy.“23

6.2.1 PRINCIPY VZDĚLÁVÁNÍ A METODY VÝUKY V ČESKÝCH ŠKOLÁCH BEZ HRANIC

Hlavním cílem ČŠBH je poskytovat různé stupně vzdělání v českém jazyce. Námi zkoumaná ČŠBH
Paříž24 nabízí vzdělání od těch nejnižších předškolních stupňů (jesle) až do devátého ročníku základní
školy. V rámci školní docházky se klade největší důraz na správné osvojení mluveného jazyka, jeho
pravidel, ale i psané podoby. K jazykové výuce postupně přibývá na druhém stupni také výuka české
literatury, historie a zeměpisu.
Druhou stěžejní rolí ČŠBH je role pomocníka, jehož úkolem je aktivní sdružování a pomoc krajanům
v zahraničí formou nejrůznějších akcí pořádaných školou, také však díky spolupráci s dalšími českými
institucemi v zahraničí, jakými jsou české ambasády, Česká centra a další.
Základním principem výuky je působení na česko-francouzské rodiny směrem k výchově dětí
k bilingvismu a k tendenci rovnocenného postavení francouzštiny a češtiny uvnitř těchto smíšených
rodin. Vzájemným setkáváním, obohacováním a prolínáním obou kulturních principů dochází
k ucelenému předávání poznatků a kulturních hodnot, které by mělo zároveň žáky bavit, motivovat
k seberozvoji a nacházení smyslu ve studiu jejich mateřského jazyka.

22

http://www.csbh.cz/vice-o-bilingvismu

23

http://www.csbh.cz/co-je-csbh

24

http://archive.csbh.cz/pariz
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7 ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC PAŘÍŽ25
Česká škola bez hranic Paříž26 je první českou školou v zahraničí, které původně předcházela občasná
setkávání zejména českých matek a dětí za účelem společné výuky a komunikace v češtině. Vzhledem
k tomu, že výuka pravidelně probíhající pouze jednou za měsíc (jak tomu bylo posléze) nebyla
dostačující, společná setkávání se stávala pravidelnějšími a v roce 2009 získala oficiální platformu
občanského sdružení. ČŠBH Paříž se nachází v centru města – v 6. obvodu v ulici Bonaparte. Škola sídlí
v prostorách historické budovy, ve které sídlila prozatímní vláda Československé republiky před jejím
etablováním po konci 1. světové války. V domě pobýval Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš nebo
Rastislav Štefánik. Kromě ČŠBH se nachází v budově rovněž České centrum, konzulární služba a sídlo
českého konzula, informační servis pro české exportéry – Czech trade.

7.1

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČŠBH PAŘÍŽ A ČASOVÁ DOTACE VÝUKY

Vzdělávání dětí se řídí vzdělávacím programem27 Brána jazyků otevřená, který připravuje předškolní
žáky k výuce ve školním programu Do nitra jazyků. Předškolní výuka se soustředí na rozvoj slovní
zásoby, její upevňování a užití v českojazyčném komunikačním prostředí. Důraz je kladen také na
osvojení spisovného jazyka.
Cíle vzdělání žáků 2. stupně vychází z tzv. Bílé knihy28, která obecně definuje nejdůležitější hodnoty, na
něž by měl být během výuky kladen největší důraz. Konkrétněji jsou obsahy vzdělání zaznamenány
v RVP29, na jehož základě si škola vytváří vlastní školní vzdělávací plán – v našem případě hovoříme
o časově-tematickém plánu ČŠBH Paříž.
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http://archive.csbh.cz/pariz

26

https://plus.rozhlas.cz/lucie-slavikova-boucher-o-projektu-ceske-skoly-bez-hranic-6598929

27

http://www.csbh.cz/pariz/novinky/ukazka-aktualizovaneho-skolniho-vzdelavaciho-programu-csbh

28

http://www.nuv.cz/uploads/nuv/strategicke/Bila_kniha_2001.pdf

29

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy
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Výuka v ČŠBH Paříž se skládá z pravidelných časových bloků zahrnujících výuku nejmenších, tzv. jesle,
kam dochází nejmladší děti od 11 měsíců do 3 let spolu se svými rodiči nebo prarodiči. Děti se učí vnímat
a osvojovat si češtinu promocí výtvarných ukázek, písniček a mluveného slova – pohádky, říkanky.
Důležitou součástí jsou i pohybové a hudební aktivity (společné zpívání, hra na doprovodné hudební
nástroje). Pro děti od 3 do 6 let je zřízena dopolední a odpolední školka dle vzoru českých mateřských
škol. Dítě se učí mluvit a rozšiřuje si slovní zásobu v češtině, dále je velký důraz kladen na hravou formu,
tvořivost, pohybové i výtvarné aktivity. Důležitou součástí výuky je připomínání si nejrůznějších svátků
a českých tradic a jejich realizace za pomocí rodičů během společných setkání (výuky přístupné pro
rodiče). Jesle i školka probíhají vždy každou středu, výuka základní školy vždy každou sobotu. Na
prvním stupni děti absolvují pouze výuku českého jazyka a literatury, poté od druhého stupně přibývá
hodina dějepisu a zeměpisu českých zemí, pro 4. a 5. třídu je program nazván Můj český svět a pro
2. stupeň, tedy 6.–9. třídu, České země včera a dnes.
Kromě pravidelné výuky škola pořádá i další program nad rámec výuky, který zahrnuje kulturní akce,
workshopy, vánoční a velikonoční tvůrčí dílny, překladatelské a výtvarné soutěže. Každý rok škola
organizuje letní tábor v České republice, který je určen žákům (od 6 do 13 let) z celého světa učícím se
česky. Děti mají možnost strávit týden se svými vrstevníky v přírodě, kde je pro ně připraven
celotáborový program zaměřený na zážitkové aktivity, během nichž dochází k nenásilné formě výuky
češtiny, kterou celý týden komunikují s lektory i kamarády.
Mezi zmiňované aktivity, které škola organizuje, patří také tradiční mikulášská besídka, jarní Noc
s Andersenem, kterou škola pořádá ve spolupráci s českými knihovnami. Děti tráví noc z pátka na sobotu
ve škole, kde je pro ně připraven program, který se pojí k vybranému literárnímu dílu pro daný rok.
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8 ÚVOD DO PRAKTICKÉ ČÁSTI

V rámci následující praktické části představíme výsledky několika dílčích analýz. První analýzou je
dotazníkové šetření, které jsme realizovali ve školním roce 2017/18 na úzkém vzorku respondentů z řad
žáků a rodičů ČŠBH Paříž. Výsledná data nám pomohou pochopit distribuci jazyků u žáků ČŠBH Paříž,
k popisu česko-francouzského bilingvismu a mimo jiné i zjištění kontaktu dětí s Českou republikou a
kulturou.
Další analýzy se budou týkat zejména výukových materiálů, které využívá k výuce ČŠBH Paříž. Nejprve
krátce popíšeme praktickou stáž, během které jsme zjištovali informace o fungování výuky ve škole
formou observace, přímé účasti v roli učitele při výuce druhého stupně v ČŠBH Paříž a následného
záznamu. Poté se seznámíme s výukovými materiály –– učebnicemi, které využívají učitelé v ČŠBH
Paříž. Po této fázi se pokusíme učebnici a pracovní sešity kriticky zhodnotit, protože se domníváme, že
tyto materiály zcela neodpovídají stylu výuky v ČŠBH Paříž a jsou určeny pro odlišnou cílovou skupinu
žáků. Poté stanovíme parametry, podle kterých by nová učebnice mohla být navržena. Na základě těchto
parametrů navrhneme strukturu vzorové kapitoly, podle níž vytvoříme modelovou kapitolu učebnice
obsahující učivo ze syntaxe pro žáky druhého stupně. Přínosem této části bude konkrétní výstup v
podobně výukových materiálů, které budou moci učitelé využívat k předmětu český jazyk v ČŠBH Paříž.
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9 JAZYKOVÁ KOMPETENCE U ŽÁKŮ ČSBH PAŘÍŽ – DOTAZNÍKOVÉ
ŠETŘENÍ

V této kapitole se zaměříme na popis bilingvismu a jazyků užívaných v různých komunikačních
prostředích u žáků ČŠBH Paříž. K získání výzkumných dat volíme metodu dotazníkového šetření, které
proběhlo v ČŠBH Paříž ve školním roce 2017/2018, ve kterém navštěvovalo školu 70 dětí. K získání
informací ze dvou zdrojů byly vytvořeny dva dotazníky – první pro žáky, druhý pro rodiče žáků ČŠBH
Paříž. Koncepce obou dotazníků směřuje k cíli ozřejmit bilingvní kompetence u žáků ČSBH Paříž,
poukázat na jazyky užívané v rodině a četnost kontaktů s Českou republikou, zájem dětí o českou kulturu
a postoj k ní.
Oba dotazníky byly distribuovány ve fyzické podobě, dotazování dětí proběhlo v rámci výuky českého
jazyka, rodičům byl dotazník předán k vyplnění doma. Všichni rodiče či zákonní zástupci respondentů
mladších osmnácti let byli seznámeni s podmínkami dotazníkového průzkumu. Srozumění s nimi
stvrzovali vyplněním formuláře Informovaný souhlas, jehož vzor je rovněž v příloze (kap. 13). Výsledky
vyplývající z tohoto výzkumu mohou být zkreslené vlivem dotazování respondentů, určité míry
subjektivity v odpovědích a následném neověřování skutečnosti. Dotazníkové šetření vytváří spíše
rámcový obraz jazykové situace u žáků ČŠBH Paříž.

9.1

DOTAZNÍK PRO ŽÁKY (DÁLE JEN DOTAZNÍK 1)

Celkem se podařilo získat 22 vyplněných dotazníků od žáků ČSBH Paříž, což je 33 procent z celkového
počtu 70 žáků školy ve školním roce 2017/2018. Osloveni byli žáci od druhého ročníku do devátého,
tedy od 8 do 15 let. Z praktických důvodů porozumění dotazníku jsme záměrně netestovali mladší žáky.
Průměrný věk respondentů je 11 let.
Dotazník obsahuje celkem 21 otázek, z nichž 5 otázek je uzavřených, 5 polouzavřených, zbylé otázky
jsou otevřené.
Širší vzorek respondentů nebylo možné získat zejména kvůli následujícím důvodům:
•

nízkému věku žáka,

•

nepřítomnosti v době realizace výzkumu,
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•

dalším faktorům: neodevzdání dotazníku, odevzdání prázdného dotazníku atd.

Dotazník 1, jehož kompletní verze je v příloze (kap. 13), je rozdělen na dvě části. První část je nazvána
Jazyková kompetence. Otázky v této části cílí zejména ke zjištění jazykové situace v rodině dítěte
a k tomu, jakým způsobem a jak často je dítě v kontaktu s Českou republikou. Druhá část – Vzdělání
v českém jazyce a postoj k české kultuře se týká především vztahu dítěte k výuce ČŠBH Paříž, zájmu
o českou kulturu a o české reálie.
Otázky jsou formulovány s ohledem na věk respondentů zjednodušeně a co nejsrozumitelněji. Pro účely
tohoto výzkumu se více zaměříme na otázky, které se týkají používaného jazyka v různých
komunikačních situacích a na celkovou jazykovou situaci u žáků v ČŠBH Paříž. Odpovědi na otevřené
otázky se subjektivním charakterem odpovědí spíše shrneme. První otázka zjištuje diferenci občanství
u žáků ČŠBH Paříž.
Otázka č. 1: Jaké je tvoje státní občanství?
Graf č. 1: občanství
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Z grafické analýzy (graf č. 1) odpovědí respondentů vyplývá, že respondenti mají buď české (32 %),
nebo francouzské občanství (59 %), pouze malé množství má obojí občanství (5 %), přestože dětem
náleží dvojí kulturní a jazykové zázemí. Další otázka mapuje vztah k vlastnímu občanství a kulturní
přináležitosti. Většina respondetů si uvědomuje příslušnost k jednomu ze zmíněných národů a vnímá ji
následujícím způsobem, který mapuje otázka č. 2.: Cítím se být více…
Z grafického zobrazení (graf č. 2) vyplývá, že většina respondentů vnímá dvojí kulturní identitu, případně
rovnocennost obou občanství. Přibližně stejný počet žáků pocitově volí pouze jedno občanství nebo
kulturní přináležitost, kterou vnímá jako důležitější.
Uvědomování si přináležitosti k učitému národu (národům) je podstatné i pro vztah k jazyku a motivaci
ke studiu jazyka, který není majoritním ve společnosti, ve které jedinec žije. ČŠBH Paříž se snaží v žácích
posílit vědomí české národní identity, která pro mnoho z nich (jak se ukázalo i v průzkumu) nemusí být
vůbec samozřejmá, zvláště pokud jsou s českým jazykem a kulturou v minimálním kontaktu.

Graf č. 2: vztah k vlastnímu občanství
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Vzhledem k nízkému věku některých respondentů jsme do dotazníku zahrnuli také možnost „nemám
jasno“, kterou jeden respondent zvolil. Domníváme se totiž, že tato otázka pro některé z nejmenších
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respondentů nebyla jednoduše uchopitelná a nemusí na ni znát odpověď, jak se potvrdilo v případě
jednoho žáka.
Třetí otázka se týká jazyků, kterými děti mluví v různých komunikačních prostředích. Ty jsme
vyhodnotili na základě otázek 4, 5, 6 a 7, ze kterých vyplynula volba jazyka mluvčího podle místa, situace
a s ohledem na další komunikační partnery v dané situaci.
Graf č. 3: komunikační prostředí – rodina
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V rodině a domácím prostředí, viz graf č. 3, čeština vstupuje do konkurence s francouzštinou. Jak je
patrné, při komunikaci s rodinnými příslušníky převažuje dominantní jazyk společnosti, přestože mezi
rodiči je jeden z partnerů Čech. Odpověď na tuto otázku nemusela být pro respondent snadná, neboť
volba jazyka může záviset na mnoha dalších faktorech, které do rodinné komunikace vstupují, jako např.
téma konverzace, přítomnost dalších osob atd.
V komunikačním prostředí školy bez výjimky převažuje dominantní jazyk školy, tedy čeština v ČŠBH
Paříž a francouzština na francouzských školách. Během volnočasových aktivit většina respondentů
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zvolila francouzštinu, méně častá je čeština, u jednoho respondenta figuruje také angličtina, jak
znázorňuje následující graf č. 4.

Graf č. 4: komunikační prostředí – volnočasové aktivity
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Další otázky zkoumaly mimo jiné vztah dítěte k ČŠBH Paříž. Několikrát se opakují pozitivní odpovědi,
že škola pomáhá poznávat českou kulturu, žáci mají možnost učit se novým poznatkům, setkávat se s
kamarády, mohou poté pokračovat ve studiích v České republice a uplatnit se na jejím trhu práce, zazněly
také pragmatické důvody spojené s odpadnutím povinnosti jezdit do ČR na rozdílové zkoušky. Mimo
jiné byl v odpovědích znaznamenán i pozitivní ohlas na kvalitní a přátelské učitele. Na druhou stranu
žáci sdělují i nevýhody v odpovědích na otázku „Se kterými negativními aspekty je spojena výuka v
ČŠBH“. Na tomto místě se opakuje převážně stejná odpověď týkající se velké časové náročnosti studia,
případně fakt, že sobotní výuka ubírá dětem volný čas. Děti se v určitém ohledu mohou cítit
znevýhodněné oproti svým vstevníkům.
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V dotazníku jsou zahrnuty rovněž otázky, které cílí přímo na konkrétní znalosti české kultury. V poslední
otázce mají žáci uvést osobnosti, které považují za nejvýznamnější v české kulturní historii. Děti často
jmenují Václava Havla, Karla Čapka, Františka Kupku, ale i sportovce: Emila Zátopka, Ester Ledeckou.
V řadě odpovědí byly uvedeny osobnosti související se vznikem republiky: TGM, čeští legionáři a další.

9.2

DOTAZNÍK PRO RODIČE (DÁLE JEN DOTAZNÍK 2)

Celkem se podařilo získat 20 vyplněných dotazníků od rodičů žáků ČSBH. Tento dotazník se skládá
z 11 otázek, které jsou zejména otevřené, kromě jedné otázky, která je uzavřená. Nejpodstatnější pro
výzkum bilingvismu jsou otázky týkající se L1 dítěte.
Graf č. 5: první jazyk
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Z grafu č. 5 je patrné, že prvním jazykem, kterým dítě začalo mluvit, byla čeština (45 %) nebo
francouzština (30 %), téměř ve stejném zastoupení. Častější distribuce češtiny jako L1 podporuje spíše
spekulativní argument: většina dětí navštěvujících ČŠBH Paříž je z rodin, ve kterých je matka Češka,
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otec Francouz a častější je kontakt dítěte do 3 let s matkou než s otcem. Další argument zkoumaný
v otázce č. 8. se týká pravidelného čtení českých pohádek, které potvrdili téměř všichni respondenti
kromě dvou, kteří čtou pohádky dětem pouze výjimečně. Ostatní respondenti čtou pravidelně svým
dětem pohádky v češtině nebo v kombinaci s francouzskými pohádkami.
U 20 % respondentů dochází k situaci, že rodina má více dětí, avšak každé dítě má jiný L1.
Rodiče v dotazníku popisují také míšení jazyků, ke kterému často dochází. Z odpovědí jsme zjistili, že
k míšení jazyků dochází na několika jazykových úrovních. Jsme si však vědomi možného zkreslení,
vzhledem k tomu, že jsme výpovědi rodičů již více neověřovali. Míšení jazyků vzniká:
1) Na pragmatické/komunikační úrovni: např. takovým způsobem, že rodič položí otázku v češtině, ale
dítě na ni odpoví francouzsky.
2) Na lexikální úrovni: dítě vytvoří větu, ve které se promítají oba jazyky. Respondeti uvádí příklady
z běžné rodinné komunikace, nejčastěji ze společného stolování: Je veux le pain avec le med. (Chci
chleba s medem.30) nebo Já nemám ráda ten poisson. (Já nemám ráda tu rybu.31). K těmto situacím
dochází nejčastěji, když si mluvčí nemohou vzpomenout na slovo v jazyce, ve kterém začnou mluvit,
nebo pokud neexistuje vhodný ekvivalent, např. vodník, buchta atd.
3) Na morfologické úrovni: vytvářejí vlastní složeniny např. kapka = fr. goutte → goutka, používání
sloves ve tvaru, který je vlastní vždy opačnému jazyku (zde respondent neuvedl příklad).
4) Na gramatické úrovni: dítě používá gramatické konstrukce druhého jazyka
V dalších otázkách jsme zjišťovali přítomnost přízvuku u dětských mluvčích. Odpovědi však byly značně
rozkolísané a subjektivní, proto se domníváme, že by toto téma zasluhovalo samostatný výzkum.
Z výše uvedeného dotazníkového šetření (Dotazník 1 a 2) vyplývá, že většina dětí studujících v ČŠBH
Paříž se narodila ve Francii a má pouze jedno občanství, zhruba polovina však vnímá dvojí kulturní
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překlad AJ
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překlad AJ
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příslušnost, ostatní spíše volí jedno občanství jako dominantnější. Co se týká komunikačních jazyků,
významná část respondentů po narození začala mluvit česky, až posléze převzala dominantní roli
komunikačního jazyka francouzština, která se stává hlavním jazykem u většiny respondentů jak
v prostředí rodiny, tak během volnočasových aktivit a samozřejmě během výuky ve francouzské škole.
Podle výsledků dotazníkového šetření se bilingvismus prokázal na několika zmíněných úrovních od
morfologické po pragmatickou. Kontaktem a míšením námi zkoumaných jazyků vzniká celá řada
zajímavých a zcela nových vyjadřovacích prostředků, které rovněž zasluhují širší výzkum.
Pro účely našeho šetření můžeme vyvodit první závěry, podle kterých lze navrhnout nové výukové
materiály pro ČŠBH Paříž. Vzhledem ke zmíněnému propojení českého a francouzského jazyka a k jisté
ztrátě komunikačních příležitostí s česky hovořícími mluvčími, by měly materiály klást důraz na
přirozenou komunikaci v češtině a aktuálnost mluveného českého jazyka tak, aby děti po příjezdu do
České republiky rozuměly svým vrstevníkům.
Nejen z tohoto důvodu je nutné propojení výukových obsahů českých a francouzských reálií, českého
a francouzského prostředí k umožnění plynulého přechodu z jednoho jazykového prostředí do druhého.
Se zmíněnými aspekty neodmyslitelně souvisí také reflexe bilingvního myšlení cílové skupiny žáků, kteří
se tím odlišují od monolingvních žáků, pro něž je vytvořena většina výukových materiálů, které ČŠBH
Paříž používá.
V následující kapitole se zaměříme na výukové materiály, a to zejména na učebnice pro ČŠBH Paříž, a
provedeme jejich analýzu. Tato analýza nám poskytne další styčné body pro tvorbu nových výukových
materiálů – učebnic, které mohou vzniknout dle navržené struktury.
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10 ZHODNOCENÍ PRAXE V ČESKÉ ŠKOLE BEZ HRANIC PAŘÍŽ

Dotazníkové šetření probíhalo v rámci praktické stáže v ČŠBH v Paříži v roce 2017/18, která trvala po
dobu dvou semestrů. Během této doby jsme pozorovali různá specifika výuky v ČŠBH Paříž.
Ve zmíněném školním roce bylo zapsáno 70 žáků a výuku zajišťovalo pět stálých kmenových učitelů.
Dále na škole působili tři stážisté a několik dobrovolníků. Všichni tito pracovníci jsou české národnosti
a profesionální učitelé či studenti učitelství, kteří ve škole dbají na dodržování pravidla komunikovat ve
výhradně česky a vést k tomu žáky. Dodržení tohoto pravidla může být pro některé žáky problematické,
a to vzhledem k tomu, že si nejsou svojí češtinou zcela jisti a plynulé, bezchybné vyjadřování jim dělá
potíže.
Jak již bylo zmíněno, výuka probíhá ve dvou výukových dnech. Středa je věnována předškolní výuce
a výuce nejmenších – tedy jeslím. V sobotu následuje výuka prvního a druhého stupně. Během těchto
dní mohou probíhat i další doplňující kurzy češtiny pro žáky, kteří se učí češtinu jako cizí jazyk.
S přihlédnutím k tomu, že se jedná o výuku „nad rámec“ povinné školní docházky, kterou žáci absolvují
ve francouzských školách, všichni učitelé se snaží o co nejzajímavější hodiny, jejichž přípravy je stojí
velké úsilí, množství času a energie. Podle mého názoru právě v tomto tkví jedinečnost ČŠBH – ve
vedení školy, učitelé skvěle motivují žáky, podporují je a snaží se jim ukazovat smysl studia a vzdělávání
v českém jazyce. Velkou snahou všech je právě samotný proces výuky, který by měl žáky bavit. ČŠBH
Paříž se v tomto ohledu nestává pouze vzdělávací institucí, ale i místem přátelského setkání, společného
sdílení v rámci české komunity v Paříži.
Co se týká hodnocení a testování probíhá vždy formou známek, které žáci získávají v průběhu pololetí.
Důležité jsou ale zejména závěrečné pololetní testy, které žáci absolvují ze všech předmětů. Z těchto
testů získávají známku na škále od zcela ovládá do vůbec neovládá. Vysvědčení žák dostane formou
slovního hodnocení. Podrobněji se tématem hodnocení a sebehodnocení zabýváme v kapitole 7.
Počet žáků ve třídách je o mnoho nižší než v tradičních základních školách v ČR, často funguje škola na
principu malotřídky, tedy spojením několika ročníků většinou po dvou, max. po třech ročnících. V roce
2017/18 byl spojený druhý a třetí ročník, čtvrtý a pátý a zbylé ročníky (šestý + sedmý + osmý).
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Výuka probíhá každý den dle časově-tematického plánu, viz teoretická část, kap. 6. Protože výuka
druhého stupně, který nás nejvíce zajímá, probíhá pouze o víkendech, měla by se uskutečňovat v co
nejstručnější možné formě s množstvím odkazů na samostatnou práci a projekty. Důležitou součástí
výuky jsou také akce, které škola pořádá nad rámec výuky. Jedná se nejrůznější výtvarné a literární
workshopy, besídky pro rodiče, předvánoční a velikonoční dílny, tradiční každoroční Noc s Andersenem,
během které děti přespávají ve škole, nebo letní tábory v České republice.
V následující kapitole obecně uvedeme učebnice jakožto jeden z klíčových didaktických nástrojů,
následně představíme a kriticky rozebereme učebnice, podle kterých vyučuje ČŠBH Paříž.
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11 UČEBNICE V KONTEXTU VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

Teorie a analýza tvorby učebnice je rozsáhlým pedagogickým oborem zejména v zahraničí. U nás se
teorií učebnic zabývá J. Průcha, J. Maňák, T. Škachová a další. Mikk (Maňák 2007, s. 12) uvádí, že
učebnice jsou základní učební pomůckou a ovlivňují vzdělávání ve školách na všech stupních. Její hlavní
funkcí je funkce didaktická, jak je zmíněno v Pedagogickém slovníku (Průcha a kol. 2001, s. 13),
učebnice je knižní publikace uzpůsobená k didaktické komunikaci.
Kromě této základní funkce uvádí Mikk (Maňák 2007, s. 12) další funkce učebnice, z nichž
nejpodstatnější jsou:
1) způsob prezentace informací: výběr a systematické, cílené sestavení učebnicových textů,
2) motivace žáků ke studiu a schopnost je vést v učebních aktivitách,
3) sebehodnocení – dobrá učebnice by měla podpořit žáka v sebehodnocení.
Role učebnice ve vyučovacím procesu je zcela neopomenutelná, protože žáci pracují s učebnicí až 60 %
času z výukové jednotky (Johnsen 1993, s. 165–166, Laws, Horsley 1992), přestože její využití při výuce
závisí do značné míry na určení učitele. Maňák (2007, s. 15) uvádí, že více než 90 % vyučovacího času
učitelé strukturují v závislosti na učebnici. Stejně důležitým zdrojem jsou učebnice pro domácí úkoly.
Styl práce s učebnicí se však výrazně liší, Chall a kol. (1991, s. 82) uvádí tři základní styly práce
s učebnicí. Zaprvé je to přímá výuka z učebnice, během které učitel nejprve vysvětlí neznámá slova,
a posléze výuka probíhá na základě práce s učebnicí, která převládá. Dalším stylem je tzv. zaměření na
dovednosti práce s textem. Učitel nepracuje přímo s textem, ale na začátku předloží základní otázky
vztažené k textu a teprve poté se žáci učí strukturovat text, psát resumé atd. Třetím stylem, který autor
uvádí, je výuka z více zdrojů, při které učitel využívá učebnici pouze jako jednu z mnoha alternativ
výukových materiálů vedle audiovizuálních materiálů a dalších doplňujících složek výuky.
Vytvořit kvalitní učebnici není snadné a obvykle se na ní podílí kolektiv autorů. (Maňák 2007, s. 12)
Výslednou podobu učebnice ovliňuje také grafik, vydavatelé, recenzenti a další osoby. Často dochází
k vytvoření určitého námětu a struktury, které jsou dále posuzovány vydavatelstvím. Podle návrhů
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externích rezenzentů vypracovává autor vzorové kapitoly, které jsou posuzovány, a na základě posudků
jsou vypracovány konkrétní texty.
Vzhledem k nedostatku teoretických studií a naprostému nedostatku výukových materiálů a specifických
učebnic pro ČŠBH Paříž v následujících kapitolách kriticky zhodnotíme současné učebnice a navrhneme
strukturu a vzorovou kapitolu učebních materiálů pro ČŠBH Paříž.
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12 ANALÝZA UČEBNIC K VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA PRO DRUHÝ STUPEŇ
V ČŠBH PAŘÍŽ

ČŠBH Paříž používá v současnosti učební materiály od nakladatelství Fraus, které jsou určeny pro
cílovou skupinu žáků základních škol v České republice. Pro výuku v ČŠBH Paříž jsou tedy z mnoha
hledisek nevyhovující, jedním z důvodů je již zmíněná nižší dotace hodin češtiny týdně v ČŠBH Paříž,
dále zaměření na cílovou skupinu žáků základních škol v ČR, nikoliv na bilingvní žáky žijící v zahraničí.
Škola využívá zejména tyto učební materiály:
1) učebnice Český jazyk pro základní školy a víceletá gymnázia, nakladatelství Fraus 2005,
2) pracovní sešity z téže výukové edice.

Kolektiv autorů zvolil jednotnou strukturu celé řady učebnic. Učebnice jsou zpracovány v souladu s RVP
pro základní vzdělávání, který v kapitolách tematicky kopíruje32.
Co se týká struktury učebnice Český jazyk pro základní školy a víceletá gymnázia 6, každá kapitola se
dělí vždy na shrnující barevné rámečky a tabulky obsahující výklad či připomenutí již známého učiva
a na zbývající plochu, kterou zaujímají především cvičení nejrůznějšího typu, viz následující ukázka.
Většina cvičení je založena na principu doplňování (písmene, slova), viz obr. 1.

32

https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani
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Obr. 1: ukázka z učebnice Český jazyk pro základní školy a víceletá gymnázia 6

Cvičení jsou zaměřena na různé výukové etapy, od primárních až po kontrolní (viz Veselý 1965–66,
s. 150–159). Novější vydání už poněkud méně, přesto však stále obsahují drilová cvičení, kterých je
velké množství ve starších vydáních učebnic a pracovních sešitů. Stejně tak se liší vizuální podoba dle
vydání. Narozdíl od starší řady učebnic (r. 2005) – černobílých, kterou ČŠBH Paříž také využívá, jsou
moderní edice doplněny barevnými ilustracemi a fotografiemi. Pro oživení a doplnění pobírané látky se
na každé straně v pravém sloupci nachází další doplňující informace, úkoly a otázky navíc k aktivizaci
žáků po vyplnění důležitých cvičení.
Nyní uvedeme výhody a nevýhody výuky u námi zmíněných učebnic a také důvody, proč tyto učebnice
nejsou vhodné a dostačující pro výuku v ČŠBH Paříž. Učebnice svým obsahem poskytuje velkou šíři
a zásobárnu aktivit a splňuje veškeré předpoklady učebnice, která se svým obsahem i strukturou hodí
k výuce dle vzdělávacích osnov na běžných základních školách v České republice. Jistými prvky se snaží
být „moderní“ učebnicí – obsahuje barvené fotografie, kresby, komiksy, snaží se o mezipředmětové
souvislosti, avšak strukturně je zpracována do značné míry ustrnule vzhledem k velkému množství
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opakujícího se typu cvičení zaměřených na dril gramatických jevů. Další nevýhodu spatřujeme v absenci
širšího kontextu k některým aktivitám, nedostatku přesahu do jiných předmětů a dalších humanitních
disciplín a malého prostoru pro vlastní produkci a kreativitu (např. projekty, hry).
K výuce v ČŠBH vzhledem k mnohonásobně nižší časové dotaci jsou učebnice příliš rozsáhlé
a podrobné. Učitel může z každé kapitoly využít pouze určitý výsek dle vlastního uvážení. Žáci ČŠBH
Paříž, pokud jsou nuceni systematicky s těmito učebnicemi pracovat, jsou od počátku odrazeni
množstvím stejného či podobného typu cvičení (zejména pokud se pracuje se starším vydáním), ztrácí
orientaci v tom, které učivo je pro ně podstatné, které méně, dále pak nadměrným množstvím
gramatických jevů, které nelze probrat v daných časových podmínkách, a absencí souvislostí mezi
jednotlivými celky.
Jak by tedy měly vypadat výukové pomůcky na míru ČŠBH Paříž? Nové výukové materiály a zpravidla
učebnice a pracovní sešity pro potřeby ČŠBH Paříž by měly brát v potaz nižší počet hodin, které stráví
žáci ve škole, a nabízet širší rozměr výuky a vzdělání v českém jazyce jak v rodinném prostředí, tak
i o prázdninách, na výletě či u příbuzných v České republice, také ale motivovat k výuce např. i další
rodinné příslušníky, kteří česky nemluví.
Se zmíněnými aspekty souvisí redukce „drilových“ a jednosměrně orientovaných cvičení konkrétních
gramatických celků výměnou za úlohy zaměřené na kreativní a tvůrčí činnost, které jsou klíčové nejen
pro výuku v ČŠBH Paříž, ale přidávají i další rozměr fungování školy jakožto otevřeného celku, do
kterého jsou zapojeni nejen žáci, ale i rodiče, dobrovolníci, stážisté, učitelé, a stává se tak místem
setkávání české komunity v zahraničí. Učebnice by měla v žácích rozvíjet schopnost spolupracovat,
podílet se na přípravě výuky, projektech, aktivně používat český jazyk a další komunikační dovednosti,
které by měla učebnice více podpořit.
Postupovat dle logické návaznosti učebnic Český jazyk pro základní školy a gymnázia má svůj smysl
pro žáky základních škol, u kterých se předpokládá splnění celého druhého stupně. Ovšem málokterý
žák ČŠBH Paříž absolvuje kompletní docházku druhého stupně (návrat do Čech, časová náročnost studia
na dvou školách zároveň atd.). Chronologická návaznost učebnic jedné řady v tomto případě postrádá
smysl a navrhujeme používat pouze jednu či maximálně dvě učebnice spojené pro několik ročníků se
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cvičeními a aktivitami odstupňovanými dle obtížnosti. Ty mohou doplňovat další materiály, pracovní
sešity, pracovní listy učitele atd.
Další nevýhodu současných učebnic spatřujeme v obsahu, který je určen zejména pro výuku žáků
s češtinou jakožto jediným mateřským jazykem (L1), zrcadlí tedy pouze vnímání světa monolingvního
žáka a není dostatečně komplexní pro žáky bilingvní.
Dalším bodem jsou reálie, neboť učebnice zaměřená pro žáky základních škol v České republice
pochopitelně nezohledňuje výuku českých reálií do takové šíře, kterou by potřebovali žáci, kteří
v českém prostředí nežijí. V námi navrhovaných materiálech by měly být více propojeny české reálie
s reáliemi země, ve které žáci žijí, tedy více reflektovat vztahy mezi českými a francouzskými kulturními,
politickými, literární vazbami, stejně tak jako souvislosti mezi českým a francouzským jazykem.
Pracovní sešity od nakladatelství Fraus33 se koncepčně příliš neliší od učebnic. Nalezneme v nich ještě
širší spektrum cvičení k prohloubení probraného učiva. K výuce v ČŠBH Paříž bychom je volili pouze
jako fakultativní materiál dle uvážení učitele.
Kromě výše zmíněných hlavních vyučovacích podkladů, které ponecháme v této diplomové práci
stranou, učitelé využívají řadu dalších doplňujících materiálů dle svého individuálního výběru.

33

KRAUSOVÁ, Zdeňka a kol. (2012): Český jazyk 6: pracovní sešit, Plzeň: Nakladatelství Fraus
KRAUSOVÁ, Zdeňka a kol. (2013): Český jazyk 7: pracovní sešit, Plzeň: Nakladatelství Fraus
KRAUSOVÁ, Zdeňka a kol. (2014): Český jazyk 8: pracovní sešit, Plzeň: Nakladatelství Fraus
KRAUSOVÁ, Zdeňka a kol. (2015): Český jazyk 9: pracovní sešit, Plzeň: Nakladatelství Fraus
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13 PARAMETRY NOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

Jak vyplývá z dotazníkového šetření, kritické analýzy dosavadní učebnice i observace a přímé účasti na
výuce v ČŠBH Paříž, je nutné se u nových výukových materiálů soustředit na následující parametry,
podle kterých by nové učebnice splňovaly požadavky výuky ve specifických podmínkách ČŠBH.
Prvním parametrem je požadavek na reflexi bilingvního prostředí, které je cílové skupině žáků ČŠBH
Paříž vlastní. Učebnice by svým obsahem měla odrážet jazykovou výbavu žáků, tedy nejen vyučovat
češtině a podporovat v nich české uvědomění, ale pokud se to nabízí, klást ji také do souvislostí
s francouzštinou a francouzským kulturním prostředím, ve kterém žáci žijí.
S reflexí českého jazyka v kontrastu s francouzským jazykem se pojí také další bod, kterým je důraz na
aktuálnost a propojenost obsahů českých a francouzských reálií tak, aby žáci byli schopni bez potíží se
dorozumět a fungovat v obou prostředích.
Učební materiály by měly žáky podporovat ve schopnosti kreativního myšlení a utváření si vlastního
názoru. Dále by měly napomáhat individuálnímu projevu a spolupráci ve skupině, při hrách, projektech
nebo celoškolních aktivitách.
Kvůli specifickému režimu výuky otvírá učebnice další prostor pro samostatnou práci formou domácích
úkolů, prázdninových projektů mimo školní prostředí.
Posledním bodem, který by měla dobrá učebnice splňovat, je vedení žáka k reflexi svých výkonů
a pochopení učiva, sebehodnocení a hodnocení celého procesu výuky, které by mělo být důležitou
součástí výukové jednotky.
Cílem následující kapitoly, ale i hlavním cílem této diplomové práce, je vytvořit dle těchto zmíněných
návrhů kapitolu učebnice, která by se stala součástí širšího celku komplexní učebnice pro žáky ČŠBH
Paříž. V této diplomové práci navrhneme jednu konkrétní kapitolu, jejímž obsahem je učivo ze syntaxe
pro druhý stupeň. V následující kapitole se detailně zaměříme na její plánovaný obsah.
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14 OBSAH VZOROVÉ KAPITOLY – SYNTAX PRO DRUHÝ STUPEŇ

V modelové kapitole určené žákům ČŠBH se zaměříme zejména na učivo z oblasti syntaxe pro druhý
stupeň základní školy, které prochází napříč 6.–9. ročníkem vedle dalších gramatických témat
(tvarosloví, morfologie, zvuková stránka jazyka atd.).
Syntax na druhém stupni můžeme rozdělit na několik tematických celků. Prvním tématem šestého
ročníku jsou základní větné členy. Dle Balabánové (2012, s. 18) si žáci upevňují základní větné členy
podmět a přísudek.34 Žáci by měli umět prakticky rozpoznat podmět nevyjádřený a několikanásobný
a nově se také setkávají s rozdělením přísudku podle slovnědruhové platnosti: tedy rozlišují přísudek na
slovesný, jmenný se sponou a beze spony. Ve spojistosti s tímto rozdělením se dále dozvídají o sponových
slovesech (být, bývat, stát a stávat se), která jsou součástí přísudků jmenných se sponou. Na pomezí
syntaxe a pravopisu se učí o psaní i/y ve shodě podmětu s přísudkem.
Zcela novým učivem jsou rozvíjející větné členy. Žáci se setkávají s pojmy závislý, řídící a rozvíjející
větný člen. Každému větnému členu je věnována zvláštní pozornost. Osvojují si pojem věta jednoduchá
a učí se analyzovat její složky a graficky jednoduchou větu zaznamenat. Dalším učivem je teorie souvětí,
žáci se učí rozlišit větu hlavní a vedlejší, rozpoznat typické spojovací výrazy a s tím související psaní
interpunkce. Součástí této kapitoly je grafické znázornění souvětí.35
V sedmém ročníku se pozornost věnuje již zmíněným tématům do větší hloubky. Novým učivem je
problematika jednočlenných a dvojčlenných vět a větných ekvivalentů. Oceňujeme, že učebnice Český
jazyk 7 (Krausová a kol. 2013) uvádí a vysvětluje i větné ekvivalenty, které, pokud nejsou jasně
definovány, mohou být žáky mylně řazeny mezi jednočlenné věty. Takto neúplně definuje větné
ekvivalenty učebnice Český jazyk (Hošnová 2006, s. 13), která určuje větné ekvivalenty jako konstrukce,
které mají za určitých podmínek stejnou platnost jako věty.

34HOŠNOVÁ

(2006, s. 113) v učebnici Český jazyk pro šestý ročník definuje podmět jako větný člen, o kterém přísudek

něco vypovídá, něco o něm tvrdí. Bývá vyjádřen podstatným jménem, zájmenem nebo číslovkou v 1. pádě a ptáme se na něj
kdo?, co? Přísudek je větný člen, který něco tvrdí (vypovídá) o nějaké skutečnosti, vyjádřené zpravidla podmětem.
35

KRAUSOVÁ, Zdeňka a kol. (2012): Český jazyk 6. Plzeň : Fraus
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V osmém a devátém ročníku dochází k prohloubení učiva o souvětí. Zvláštní a detailnější vhled je
věnován jednotlivým typům vedlejších vět, významovým poměrům mezi větami a spojkám, které jsou
specifické pro jednotlivé vztahy (formální poměry) mezi hlavními a vedlejšími větami. Důležitá
pozornost je věnována pravopisu v syntaktických konstrukcích (shoda podmětu a přísudku), interpunkci
v souvětí a grafickému zobrazení souvětí. Žáci jsou vedeni k aplikaci získaných poznatků při práci
s konkrétními texty.
Vzhledem k rozsáhlosti učiva o syntaxi pro druhý stupeň, vzorová kapitola obsahuje pouze výsek
z rozsáhlého celku. Začíná opakováním učiva o podmětu a přísudku, rozvíjejícími větnými členy,
grafickým znázorněním věty jednoduché a končí definicí věty jednočlenné, dvojčlenné a větného
ekvivalentu. Následně navrhneme vzorovou strukturu kapitoly, podle které vytvoříme obsah učebnicové
kapitoly.
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15 STRUKTURA VZOROVÉ KAPITOLY UČEBNICE PRO ČŠBH PAŘÍŽ

V této kapitole se pokusíme nastínit, které části by měla vzorová kapitola obsahovat dle fází výuky cizích
jazyků (viz Choděra 2013, s. 134), podle nějž výuka prochází několika fázemi vyučovacího procesu.
První fází je tzv. expozice učiva, během které dojde k seznámení se s probíraným tématem. Poté dochází
k fixaci učiva (u učitele i žáka jde o nácvik na úrovni návyků) a následné implementaci učiva (u učitele
i žáka jde o nácvik do úrovně sekundárních dovedností), během které žáci pracují na cvičeních
a aktivitách (viz následující podkapitola), a nakonec závěrečná fáze – tzv. kontrola. Tyto fáze slouží
spíše k orientaci mezi jednotlivými druhy aktivit, případně k ujasnění, zda se jedná o expozici nového
učiva, nebo již práci se známým učivem. Jak uvádí Choděra (2013, s. 135) zmíněné fáze v čisté podobě
neexistují. Na úrovni zmíněných fází strukturujeme učebnici na tzv. výkladovou část, ve které dochází
k expozici učiva v nejrůznější podobě (výklad učitele, žáků, referát na téma). Ve druhé a třetí části fixační
a implementační se zaměřujeme na tzv. cvičení, projekty, hry, během kterých žáci opakuji a prohlubují
znalosti z první fáze, a nakonec uvádíme i fázi kontrolní, která se zabývá testováním a sebehodnocením.
Vzhledem k výše zmíněným specifikům výuky v ČŠBH Paříž nelze všechny etapy realizovat během
školního vyučování. Nyní se podrobněji zaměříme na jednotlivé fáze výukového procesu.

15.1 EXPOZICE UČIVA

K expozici učiva může docházet různými způsoby, nejčastější podobou je výklad, který je nejstarší
a nejužívanější metodou prezentace didaktické informace (dle Průchy 2009, s. 66). Expozice učiva může,
ale nemusí probíhat touto formou, nicméně domníváme se, že by nová učebnice měla vytvářet nejen
rámcový přehled základních pojmů, ale v určitých případech i podrobnější výkladový popis, který může
sloužit k samostudiu učiva, které z časových důvodů nemůže být detailně vysvětleno během výuky.
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15.2 CVIČENÍ

Druhá fáze spočívá ve fixaci učiva. Jak uvádí Choděra (2013, s. 135) cvičení představují spojovací článek
mezi prezentací učiva a ověřením úspěšnosti vyučování na závěr edukačního cyklu. Veškerý výklad
i cvičení se soustředí na samotný proces získávání znalostí různou formou. Základní dělení rozlišuje
cvičení jazyková a řečová podle jejich směřování. Dalším typem cvičení je tzv. simulace, která patří do
širšího rámce didaktických her. (Choděra 2013, s. 136)
Cvičení a aktivity mohou probíhat v hodině, rovněž však v rámci domácí samostatné práce, viz Veselý
(1965–66, s. 150–159), který dokonce ve své typologii rozděluje jazyková cvičení na školní a domácí,
podle prostředí, ve kterém dochází k jejich realizaci. Domácí aktivity jsou podrobněji rozepsány
v následující kapitole.
Zvláštním druhem cvičení jsou drilová, která jsou principiálně založena na imitaci a opakování, ale často
tato cvičení ve skutečnosti slouží k mechanickému, bezduchému učení se jazyku, které je současnou
didaktikou odmítáno. (Choděra 2013, s. 137) Stejně tak v učebnici pro žáky ČŠBH Paříž je naším
záměrem redukovat počet tzv. drilových cvičení na minimum a v navržených aktivitách dávat větší důraz
na uplatnění žákovy kreativity.

15.3 DOMÁCÍ ÚKOLY

Domácí úkoly tvoří podstatnou složku studia na ČSBH Paříž. Jak již bylo zmíněno, na každý předmět
má učitel na druhém stupni pouze 45 minut týdně (tj. na český jazyk, literaturu, sloh a dějepis), žáci jsou
zvyklí na větší objem domácích úkolů a samostatné práce. Výuka v ČŠBH Paříž je orientována podle
francouzského školského systému, ve kterém po každých šesti týdnech následují dvoutýdenní prázdniny.
I během tohoto období je podstatné, aby žákům bylo zadáno dostatečné množství domácí práce či
projektů časově náročnějšího rázu. Projekty jsou vhodnou aktivitou také na letní dvouměsíční prázdniny,
které velké množství žáků tráví v České republice.
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15.4 PROJEKTY A HRY VE VÝUCE

Projektová výuka a hry tvoří důležitou součást moderního vyučování, které je jedním ze základů výuky
v ČŠBH. Tzv. projektové výuky a práce na studentských projektech patří do stylu „západního
vzdělávání“ již od začátku 20. století a ve 20. letech 20. století byla i velmi oblíbenou pedagogickou
metodou v Československu, jak uvádí Škarková (2019, s. 14). Projektová výuka se významně rozvíjela
v tzv. Platónských školách, kterých bylo ve 20. letech v Americe více než 54, kde nebyly projekty
využívány pouze v rozsahu malých skupin, ale i v rámci celé školy. (Dvořáková 2009, s. 27)
Projekty mohou mít odlišnou podobu dle různých kritérií, např. místa zpracování, rozsahu učební látky,
počtu zapojených žáků atd. Hodnota projektové výuky spočívá dle Dvořákové (2009, s. 25) zejména
v žákově postoji k úkolu, jeho odpovědnosti za splnění úkolu a v míře jeho samostatnosti. Více než
samotný výsledek je důležitý proces zpracování projektu. Dle Kratochvílové (2011, s. 73) projekt
vnímáme jako komplexní úkol (problém) spjatý s životní realitou, s nímž se žák/student identifikuje
a přebírá za něj odpovědnost. Získáváním teoretických i praktických poznatků se snaží dosáhnout
výsledného žádoucího produktu (výstupu) projektu, pro jehož obhajobu a hodnocení má argumenty, které
vycházejí z nově získané zkušenosti.
Nejpodstatnější rozdíly mezi klasickým vyučováním a projektovou výukou vnímáme v rolích žáka
a učitele a ve způsobu učení. Dle Kilpatricka (1918, s. 34) se žáci ve vzdělávacím procesu sami rozhodují
o tom, co bude jeho náplní. Žák se stává aktivním aktérem a výběrčím tématu a způsob zpracování
a výsledek je zcela nebo do značné míry ponechán na něm. Role učitele spočívá spíše ve funkci
pozorovatele, poradce či průvodce než aktivního tvůrce, jako je tomu v tradiční škole. Jak uvádí
Kilpatrick (1918, s. 34) i vlastní provedení projektů se zaměřuje na práci žáků, učitel funguje pouze jako
průvodce.
Pro ČŠBH Paříž představují projekty způsob sebevyjádření, ale také možnost setkání zejména při
projektech většího formátu, na jejichž expozici se podílí rodiče žáků a komunita Čechů v Paříži. Tyto
projekty se mohou každoročně opakovat, viz např. Noc s Andersenem, jejíž obsah vytváří stážisté spolu
s žáky, anebo veřejná čtení české literatury (Čtení s Havlem).
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Nové výukové materiály mohou nabízet inspiraci případně poukázat na „místa“ ve výuce, která by mohla
být zpracována formou projektu. Konkrétní podoba pak záleží na žácích.
Kromě projektů chceme poukázat také na aplikaci her do výuky jazyka. Jak uvádí Čáp (2007, s. 284)36,
existují různá pojetí her a jejich funkcí pro život jedince. Moderní přístupy výuky jazyků se bez
implantace aspektu hravosti, zábavy a zdravé soutěživosti prakticky neobejdou. Hry se stávají
neodmyslitelnou součástí výuky a funkčními jednotkami vzdělávacího procesu. Neslouží již však pouze
jako prostředek odpočinku a odreagování, ale i samotného učení. Mají totiž celou řadu dalších přínosů,
ať už ve formování osobnosti (viz Hartl, Hartlová 2015, s. 196), stmelování kolektivu (Čáp, Mareš 2001,
s. 285) či rozvoji fantazie a kreativity při řešení různých problémů.
Ze zmíněných důvodů tedy jednoznačně prosazujeme praktikování didaktických her v rámci výuky
v ČŠBH Paříž, nejsou však prioritou výukového procesu a vzhledem k šíři tohoto tématu jsou spíše
okrajovou záležitostí učebnice pro ČŠBH Paříž. Bylo by příhodno věnovat samostatný výzkum vytvoření
didaktických her a soutěží na míru pro ČŠBH, jistě by je tyto školy v zahraničí využily.

36

ČÁP, Jan a MAREŠ, Jiří (2007, s. 284) „Psychologové, pedagogové i představitelé jiných oborů se pokoušeli hlouběji
pochopit a vysvětlit hry, vytvářeli různé teorie her. V průběhu svého vývoje byla hra chápána jako projev přebytku energie;
jako nácvik, sebeutváření, příprava pro produktivní život dospělého; jako projev vrozených motivačních tendencí člověka,
jako prostředek odreagování napětí. Každá z těchto teorií vystihla některý dílčí aspekt hry.“
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16 HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ

Hodnocení ve školním prostředí je jednou z možností zpětné vazby. Dle Kratochvílové (2011, s. 20) se
hodnocení velmi úzce váže na to, jakým způsobem učitel pojímá žáka a výuku, ale i celkovou koncepci
vzdělávání. Hodnocení v ČŠBH má zcela odlišnou podobu od hodnocení na základních školách v České
republice. Hodnocení je prováděno v průběhu celého hodnotícího období v různých verbálních
i neverbálních podobách. Učitel si všímá aktivity jednotlivých žáků a posuzuje jejich domácí přípravu.
Žáci jsou průběžně hodnoceni formou číselných známek, stejně jako v České republice, a to zejména na
druhém stupni. Na prvním stupni se jedná spíše o grafické hodnocení formou smajlíků, zelených puntíků
a jiných symbolů dle volby každého učitele. Sumativní hodnocení za každé pololetí bere v potaz celkovou
práci každého žáka za dané pololetí a také výsledek závěrečného testu. Výstupem je tzv. osvědčení, které
obsahuje slovní hodnocení od všech učitelů. V rozsahu jedné až dvou stran je popsána aktivita žáka,
doporučení pro zlepšení či případné problémy, které žák vykazuje v konkrétních předmětech. Celkové
působení žáka je pak shrnuto na čtyřstupňové škále: zcela ovládá – téměř ovládá – částečně ovládá – jen
velmi málo ovládá – dosud neovládá probrané učivo. Touto formou se ČŠBH Paříž snaží informovat
žáky i rodiče o konkrétních nedostatcích a silných stránkách dítěte a směřuje k eliminaci porovnávání
číselných výsledků žáků mezi sebou. Toto hodnocení dále vede k lepší orientaci na samotný proces studia
oproti orientaci na výsledek v podobě výborného prospěchu. Nevýhodou slovního hodnocení je mnohem
větší časová zátěž pro učitele.
Hodnocení žáka by mělo být vyváženo sebehodnocením. (Kratochvílová 2011, s. 21) Sebehodnocení je
prostředkem, ale i cílem vzdělávání. Jak upozorňuje Kratochvílová, může být náročné nalézt dostatečný
čas pro sebehodnocení žáků. Zpravidla by k němu měl učitel vytvořit prostor např. na konci týdne či
měsíce či kapitoly v učebnici, kdy se nalezne chvíle ke zhodnocení nejen vlastní práce, ale i vztahů ve
třídě, pocitů z výuky. Žáci mohou popsat, co je ve výuce bavilo a co nikoliv.
Závěrečné testování v ČSBH Paříž probíhá vždy v posledním měsíci pololetí formou závěrečných
shrnujících testů z každého předmětu, které vytváří každý učitel sám. Test je hodnocen procenty, které
odpovídají škále od zcela ovládá k vůbec neovládá. V našem výzkumu se testování příliš věnovat
nebudeme, učebnice může v rámci učitelské příručky navíc obsahovat i vzorové testy a náměty testových
otázek.
49

17 VZOROVÁ KAPITOLA V UČEBNICI Z ČESKÉHO JAZYKA PRO 2.
STUPEŇ
V této kapitole, představujeme 5 témat ze syntaxe pro druhý stupeň, pro která navrhneme vždy
výkladovou část, část fixační a implementační a malý prostor na závěr každého tématu, který je věnován
sebehodnocení. Pojímáme učivo hravou formou, k čemuž přispívá i zařazení ilustrací průvodců –
chlapečka Honzíka, jeho tatínka, paní učitelky a psa Žolíka. Jejich role spočívá ve vytváření návaznosti
jednotlivých celků a větší zábavnosti při vyučování.
Vzhledem k rozsáhlé šíři tématu syntaxe pro druhý stupeň, vzorová kaptiola pojímá pouze určitý výsek
a výběr cvičení. Pokud by kapitola měla být součástí učebnicového celku, bylo by zapotřebí ji podrobněji
rozpracovat, aby obsáhla celou šíři učiva pro celý druhý stupeň – tedy i rozbor souvětí, kterému se v této
práci nevěnujeme.
Takto navržená témata může prozatím učitel ČŠBH Paříž používat jako pracovní listy, které lze dále
obohacovat o vlastní nápady a aktivity.
Předpokládáme, že cílovou skupinou žáků jsou studenti ČŠBH Paříž, kteří absolvovali první stupeň.
Výborně rozumí, dokáží souvisle mluvit česky, ovládají učivo prvního stupně. Ze syntaxe by měly
ovládat následující jevy dle RVP pro druhý stupeň37: implicitní chápání pojetí věty, psaní velkých písmen
na začátku věty, znaménka na konci věty, druhy vět dle postoje mluvčího (oznamovací, tázací, přací),
slovní druhy a parcelace věty na úrovni slovních druhů, základní skladební dvojice a pravopis ve shodě
přísudku s podmětem. Na úrovni páté třídy dochází k zhuštění látky v oblasti syntaxe, která se stává
náročnější na druhém stupni. Kromě základní skladební dvojice je dále probírán podmět nevyjádřený,
přísudek jmenný se sponou a některé postupně rozvíjející větné členy.
V následujících materiálech, které jsou koncipovány jako 5 celků z učiva o syntaxi pro 2. stupeň,
představujeme určitý výsek, který začíná opakováním učiva o základní skladební dvojici, na které
navazují rozvíjející větné členy, grafické zobrazení věty jednoduché a teorie věty jednočlenné,
dvojčlenné a větného ekvivalentu. Tímto tyto materiály končí, je zde možnost navázání teorií souvětí,
která by vytvářela 6. téma. V dosavadní podobě neobsahují klíč s řešením.

37

http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf
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TÉMA Č. 1: Základní skladební dvojice – podmět a přísudek

1. PODMĚT A PŘÍSUDEK

Jak se utváří dvojice podmět a přísudek, základní skladební
dvojice: podmět a přísudek, přísudek a podmět? Mám v tom
zmatek, a to jsme si o tom povídali ve škole… Naštěstí za
chvíli zvoní a konečně si půjdu hrát na hřiště. To je mnohem
zajímavější než hodiny ve škole!

Podmět je základní větný člen. Se základem přísudku tvoří základní skladební dvojici.
Přísudek je základní větný člen. Se základem podmětu tvoří základní skladební dvojici.
Přísudkem nebo jeho součástí je sloveso v určitém tvaru.
Vyjadřuje, co podmět dělá (Jakub zpívá), co se s podmětem děje (žáci zpozorněli), jaký je podmět
(Petr byl vážný).
Podmětu a přísudku se také říká řídící větné členy.

Podívej se na obrázek
1. Kdo/co dělá nějakou aktivitu? Najdi co nejvíce podmětů.
2. Co dělají? To nám vyjadřuje přísudek.
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3. Stala se ti někdy nějaká zajímavá příhoda na hřišti? Napiš krátký text o tom, co se stalo Honzíkovi,
když přišel na hřiště. Podtrhni podměty a přísudky.

Honzíku, kde jsi byl tak dlouho! Vždyť už je devět hodin.
Máš hotové domácí úkoly? A co jste probírali ve škole?
Za domácí úkol jsi měl najít základní skladební dvojice ve
větách. Pojď, podíváme se na to spolu.
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1. Cvičení: Přečti si následující věty a najdi základní skladební dvojice.

příklad: Jakub píše domácí úkoly.

(Po)
(Ps)
Jakub ======= píše

1. Sestra mi pomáhala v domě i na zahradě.
2. Ze stanů se ozýval dětský smích.
3. Týdny ubíhaly a Jana stále nepomýšlela na návrat domů.
4. Kaštany na dvoře shodily téměř všechno listí.
5. Ze země vykukovaly první sněženky.
6. V létě vládl kolem jezera živý ruch.
7. Lidé vypravěčům rádi naslouchají.
8. Soutěžící nepoznal, komu ten hlas patří.
9. Na stavbě nové školy práce rychle pokračovala.
10. Chlapci z naší třídy se přihlásili do literárního kurzu.
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Vyhledat podmět může být někdy docela
fuška… Schválně, jestli víš Honzíku,
kterými slovními druhy může být vyjádřen?
Nejčastěji to bývá podstatné jméno, např.
Pavel kreslí. Někdy to ale může být
složitější a podmětem mohou být i jiné
slovní druhy, podívej se na tabulku :

Podmětem mohou být následující slovní druhy, zkus ke každému slovnímu druhu vymyslet jeden
příklad.
1. zájmeno:
2. číslovka:
3. sloveso v infinitivu:
4. neohebný slovní druh:

2.Cvičení: Podtrhni podměty a urči, kterým slovním druhem jsou vyjádřeny.
1. Vyprávět tajemné příběhy je velmi těžké.
2. Někteří přišli do školy pozdě.
3. Třetí se někde ztratil v lese.
4. Její ano mi stále znělo v hlavě.
5. Já jsem to neudělal.
6. Petra přinesla krásné květiny.
7. Dva už dorazili do Lucemburských zahrad.
8. Zvítězit by bylo skvělé.
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Chrrr pššššš!

Crrrrrr!

Zaspal jsem a někam se mi
ztratila levá bota… Nedá
se nic dělat, musím běžet
do školy.

Haf haf!!!
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2. NEVYJÁDŘENÝ PODMĚT

Odjeli jsme na prázdniny do České republiky.
Ráno jsem zapomněl domácí úkol doma.
Rádi vaříme a pečeme dobrá jídla.

Kam se ztratil podmět v těchto
větách? Nesnědl ho také náš
pes??

Nikam se neztratil, jenom není přímo
vyjádřen, proto jej nazýváme podmět
nevyjádřený. Můžeme si za něj dostadit
zájmeno (např. my), které budeme psát do
závorky. Podívej se na následující cvičení:
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1. Cvičení: Určete podmět nevyjádřený ve větách.
1.

Jsem připravena na výlet.

2.

Kráčeli jsme lesní cestou.

3.

Budeme muset vyprat prádlo.

4.

Večer neměla čas.

5.

Už nikdy nepřijde.
To byl dneska den, ztratil jsem nejen botu, ale i podmět ve
větě. Naštěstí to není tak hrozné. Ze školy si sice nic
nepamatuji, ale naštěstí mi tatínek vše vysvětlí.

Kdepak vysvětlování, dnes musíš včas spát. Zítra
tě sám probudím, pro jistotu si nařídím dva budíky.
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Crrr!! Crrr!! Crrr! Haf a haf.
Honzík vstal a běžel do školy. Dneska přišel včas a dokonce měl obě boty a čepici a rukavice, které mu tatínek
nachystal.

3. HOLÝ A NĚKOLIKANÁSOBNÝ PODMĚT

Děti, včera jsme se učili o podmětu nevyjádřeném. Co
si o něm pamatujete? Podmět může být holý nebo
několikanásobný.
Víte jaký je mezi nimi rozdíl? Zkuste o tom se ve
dvojici přemýšlet a vymyslet příklady holého a
několikanásobného podmětu.

holý podmět =
několikanásobý podmět =
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1. Přečtěte si text.
Tak se pejsek s kočičkou sebrali a šli dát radu panu Čapkovi, který nevěděl, co o nich na ty vánoce dětem
napsat.
„Já už vím,“ povídá pejsek cestou, „já už vím, co mu poradím! Řeknu mu, aby napsal povídání o tom,
že ty jsi zakletá princezna a já že jsem zakletý princ.“ – „Jakýpak zakletý princ,“ smála se mu kočička,
„když máš blechy!“
„To princové nemají, kdopak ti tohle bude věřit, princové nemají blechy, ty mají jen psi.“
„Však ty taky nejsi žádná zakletá princezna,“ řekl pejsek, „však jsem zrovna tuhle viděl, že jsi se drbala.“
„Proč bych se nedrbala,“ řekla kočka, „když mě to štípalo! Ale kdybych chtěla, mohla bych třeba panu
Čapkovi říci, že já jsem zakletá princezna a ty blechy že jsou zakleté komorné.“ – „A já bych mohl
říci,“ chlubil se pejsek, „že ty moje blechy, to že jsou zakletí rytíři, a že jich mám celé vojsko.“ – „Nu,
víš, pejsku, tohle nebudeme povídat,“ usoudila kočka, „ten pan Čapek by nám to ještě možná uvěřil, ale
ty děti by to jistě nevěřily a řekly by, že to špatně napsal.
Poradíme mu raději něco šikovnějšího, co by nám bylo dobré, když si s námi dětičky chtějí hrát. To víš,
někdy to bývá trápení, jak nás ty dětičky tahají. Tak ať něco o tom pan Čapek dětem napíše, a my z toho
budeme mít užitek.“ – „Ba, to je pravda,“ řekl pejsek, „od některých dětí jsem zkusil moc, až jsem raději
utek.“
Převzato a upraveno z ČAPEK, Josef: Povídání o pejskovi a kočičce: jak spolu hopodařili a ještě o všelijakých jiných věcech.
Praha: Euromedia, 2018. Pikola (Euromedia)
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2. Cvičení:
1. Najděte a podtrhněte v textu všechny podměty a přísudky.
2. Označte podměty několikanásobné.
3. Najděte podměty nevyjádřené.
4. Zkuste nahradit podmět vyjádřený podmětem nevyjádřeným.
5. Víte, kdo napsal pohádku Povídání o Pejskovi a kočičce? Připravte o něm krátkou prezentaci.

3. Čtení: Přečti si následující báseň.

Přezato a upraveno z : VRCHLICKÝ, Jaroslav (2012) : Začarovaný Tatrmánek, Praha: Albatros

4. Cvičení:
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1. Najděte v básni podměty a přísudky, označte základní skladební dvojice.
2. Je v básni nějaký podmět nevyjádřený? Jaký?
3. Víte, co znamenají slova ubožák, křepčení, lstivý?
4. Nakreslete, jak podle vás vypadá Tatrmánek.
5 Najděte autora této básně a zjistěte o něm 3 informace.
5. DOMÁCÍ ÚKOL:
Existuje ve francouzštině také podmět a přísudek? Jak se jim říká? Můžeme se setkat
i s podmětem nevyjádřeným? Pokus se nalézt příklady z francouzštiny.

Hodnocení tématu č. 1:
Ohodnoť sám sebe na škále 1–5 (úplně ovládám – do značné míry ovládám – téměř ovládám – spíše
neovládám – vůbec neovládám).

1. Dokážu ve větě vyhledat podmět a přísudek.
2. Umím zakreslit základní skladební dvojici.
3. Dokážu identifikovat podmět nevyjádený a nahradit jej podmětem vyjádřeným a naopak.
4. Vím, jak se liší podmět holý a několikanásobný, dokážu rozvíjet holý podmět.
5. Chápu, jak se liší základní skladební dvojice v češtině a ve francouzštině.
6. Zamysli se nad tím, jak ses při výuce cítil/a, co tě napadlo, co ti přišlo zajímavé, co naopak
nudné atd.

TÉMA Č. 2: ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY
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Minule jsme si povídali o základních větných členech,
které jsou ve větě nejdůležitějšími nositeli významu.
Ve větách je ale spousta dalších slov (větných členů),
které můžeme označit jako tzv. rozvíjející větné
členy neboli závislé větné členy.

1. PŘEDMĚT

Honzíku, podívej, ten míč přinesl tvůj kamarád Petr, prý
si ho hodil do okna a rozbil ho.
Když

on

mi

Jirka

přihrál na hlavičku a
už to bylo…

Když on mi Jirka
přihrál na hlavičku a
už to bylo…
Když on mi Jirka
přihrál na hlavičku a
už to bylo…
Máš domácí vězení! A za trest si budeš celé odpoledne procvičovat
češtinu. Ukaž mi sešit. Podíváme se, co jste se dnes učili
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Předmět rozvíjí přísudek a určíme ho tak, že se na něj zeptáme všemi pádovými otázkami
kromě 1. a 5. pádu. např. Markéta našla v parku ztraceného psa. (Koho, co (4.p.) našla
Markéta?)
I předmět může být vyjádřen různými slovními druhy, nejčastěji:
podstatným jménem: pozoroval mraky
zájmenem: napiš mu
přídavným jménem: ošetřovat nemocné
1.Cvičení: Urči předmět v následujících větách a napiš, kterým slovním druhem je vyjádřen.
1. Honza vyprávěl vtip.
2. Nerozumím matematice.
3. Učíme se francouzštinu a angličtinu.
4. Vítr hýbal větvemi.
5. Chlapec kýval nohama.
6. Mluvíš o něm nehezky.
7. Zítra píšeme závěrečný test.
8. Nemrač se na ostatní.
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2.Cvičení: Vyhledej v textu předměty.

převzato z FOGLAR, Jaroslav (1990): Záhada hlavolamu in Dobrodružství v temných uličkách. Praha: Olympia

2. PŘÍVLASTEK SHODNÝ A NESHODNÝ

Už jsem zase o něco chytřejší a znám první rozvíjející větný
člen – předmět.
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To ale zdaleka není všechno, Honzíku, podívej co nás
čeká dneska. Přívlastek. V tabulce vidíš, co nám o něm
říkají odborníci. Nejlépe vše pochopíš na následujících
cvičeních.

Přívlastek nejčastěji rozvíjí podstatné jméno (nebo zájmeno, číslovku, infinitiv) a shoduje se v čísle,
rodě a pádě, to je přívlastek shodný, anebo se neshoduje a jedná se o přívlastek neshodný.
Přívlastek shodný: Jan si koupil nové tričko.
Přívlastek neshodný: Vypočítal těžký příklad z matematiky.
Nejčastěji se vyjadřuje přídavným jménem, např. moudrý muž, ale může i jinými slovními druhy
Zájmenem: náš učitel
Číslovkou: druhá šance
Podstatným jménem: chyba v testu

1. Cvičení: Vymysli ke slovu vhodné přívlastky shodné a neshodné.

Přívlastek shodný

Přívlastek neshodný

kalhoty
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2. Cvičení: Změň přívlastek shodný na neshodný a naopak.
1. grilované maso
2. bratr Jakuba
3. nealkoholické pití
4. zahradní oslava
5. psí bouda
6. dům ze dřeva
3. Cvičení: Uveď přívlastky následujících mluvnických kategorií.
(přídavné jméno) ………… zahrada
(zájmeno)………………sešit
(číslovka)………………stanice
dopis………………... (podstatné jméno)
touha ………………(infinitiv)
cesta………………...(příslovce)
4. Cvičení: Znáš přívlastek shodný ve francouzštině? Uveď příklad.
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3. PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ

Kudy, kam a jak mám projít do tvého
pokoje? Tady je takový nepořádek! Honzíku, pojď si sem uklidit.

Kudy, odkud, jak? Takovými otázkami se ptáme na
příslovečná určení, že jo, tatí?
Přesně tak, Honzíku, a víš jaká máme příslovečná určení?
Kudy,
jak? Takovými otázkami se ptáme na
Víš, jak se jim
říkáodkud,
ve francouzštině?
příslovečná určení, že jo, tatí?

Přesně tak, Honzíku, a víš jaká máme příslovečná určení?
Víš, jak se jim říká ve francouzštině?

Příslovečné určení
Pu místa = ptáme se řídícím větným členem + kde, kudy, odkud, kam
např.: Kde je dnes Míša? Ve škole.
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Pu času = ptáme se řídícím větným členem + dokdy, kdy, jak dlouho
např.: Kdy přijde Míša domů? Večer.
Pu způsobu = ptáme se řídícím větným členem + jak, jakým způsobem
např.: Jak se dnes Míša cítí? Skvěle.
1. Cvičení: Urči následující příslovečná určení.
•

Vrátil se domů. ______________________________________________________

•

Stoupněte si stranou. ______________________________________________________

•

Uvidíme se zítra. __________________________________________________________

•

Jeli jsme krátce. _____________________________________________________

•

Známe se přes tři měsíce. _____________________________________

•

Naučil se to během letních kurzů. _____________________________________________

•

Chodil svižně. ______________________________________________

•

Mluvila jako kniha. _______________________________________________________

-

2. Cvičení: Rozlušti následující přesmyčky a použij je ve větách jako PU způsobu.
Čanekeně

poulam

yzehk

emil

com

emilv

a) Najdi ke slovům francouzské ekvivalenty a vytvoř s nimi věty.
3. Cvičení – hra: Máte k dispozici herní plán (v příloze, kap. 14), musíš projít ze startu až k cíli a po cestě
správně určit všechna příslovečná určení.
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3. DOPLNĚK

Jedeme do finále Honzíku, čeká nás poslední rozvíjející
větný člen, který je zároveň nejobtížnější… Podívej se na
tabulku:

Doplněk je větný člen, který je závislý na slovese (přísudku) a zároveň se vztahuje k jménu (nejčastěji
podmětu nebo předmětu).
Nejčastěji je vyjádřen:
Podstatným jménem: Vybrali si ho za vedoucího.
Přídavným jménem: Vrátila se z dovolené spokojená.
Číslovkou: Doběhl jako první.
Zájmenem: Zůstali doma samy.
Infinitivem: Viděl jsem ho ležet v posteli celé dopoledne.

1. Cvičení: Podtržená slova ve větách jsou doplňky. Na kterých výrazech závisejí?

Monika byla zvolena předsedkyní. Vyučila jsem se kuchařkou. Jeho bratr se umístil jako třetí. Maminku
jsem nikdy neviděla smutnou. Viděla jsem orla kroužit nad polem. Pivo je vždycky lepší vychlazené.

2. Aktivita: Podívejte se na ukázku z pohádky Princezna Koloběžka. Jak musela princezna přijet do
zámku k princi? Napiš 4 věty s doplňky.
69

3. Cvičení: Najděte v textu doplňky.
Zdenička ráno vstala veselá a celá rozesmátá a chystala se za panem králem. Na levé straně si upletla
z vlasů cop, vlasy na pravé straně nechala rozpuštěné. Oblékla si nejlepší košili a přes ni potrhanou
rybářskou síť. Na jednu nohu si obula střevíček a druhou měla bosou. Pak vyjela za králem na koloběžce,
bosou nohou se vezla, obutou odstrkovala.
Převzato a upraveno z HOŠNOVÁ a kol. (2008) : Český jazyk pro základní školy 7. Praha: SPN

Hodnocení tématu č. 2:
Ohodnoť sám sebe na škále 1–5 (úplně ovládám – do značné míry ovládám – téměř ovládám – spíše
neovládám – vůbec neovládám).
1. Umím v textu vyhledat a odlišit přívlastek shodný a neshodný.
2. Rozpoznám předmět a určím jeho pád.
3. Umím rozeznat 3 druhy příslovečného určení a vyhledat je v textu.
4. Seznámil jsem se s doplňkem. Dokážu jej vyhledat ve větách a textech.
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TÉMA Č. 3: GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ JEDNODUCHÉ VĚTY
Honzíku, teď všechno, co jsme se učili o základní skladební
dvojici a rozvíjejících větných členem použijeme ke
grafickému znázornění jednoduché věty.

Ale tatínku, Co to je graf jednoduché
věty?

Není to zase tak složité, podívej, graf nám jasně názorně

.

zachycuje vztahy a funkci slov ve větě. Podívejme se spolu na
příklad následující věty, kterou zkusíme graficky znázornit.
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☻ Moje maminka mi před týdnem koupila nové tričko.
1) Najdeme podmět a přísudek (základní skladební dvojici) a vztah mezi nimi zakreslíme takto:
(Po)
(Přís)
maminka ======== koupila
2) Podíváme se nejprve na podmět a na větné členy, které jej rozvíjí. Je to přívlastek shodný moje,
uděláme tedy svislou čáru směřující dolů a tento člen zde zapíšeme, popíšeme jeho funkci zkratkou
(Pksh). Můžete si všimnout, že závsilé členy zapisujeme vždy pod řídící větné členy. Mezi řídící a závsilý
větný člen nakreslíme svislou čáru, kterou je spojíme. Někdy namísto svislé čáry můžete vidět šipku.

(Po)
(Přís)
maminka ======== koupila

moje (PK sh)

3) Najdeme větné členy, které rozvíjí přísudek, a zaneseme je do grafu. U předmětu (Pt)
nezapomeneme určit také jeho pád.

(Po)
(Přís)
maminka ======== koupila

moje (PK sh)

mi (předmět, 3. p.)

4) Všimněte si, že předmět šaty je dále rozvinut přívlastkem.
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šaty (předmět, 4. p.)

(Po)
maminka ========

moje (PK sh)

(Přís)
koupila

mi (předmět, 3. p.)

šaty (předmět 4 p.)

nové (Pk sh)

1. Cvičení: Pokus se dle předchozího výkladu vytvořit grafická zobrazení následujících vět.
1. V červnu zrají rané třešně.
2. Na naší vesnici se rozkládá smrkový les.
3. Diváci napjatě sledovali fotbalový zápas.
4. Ze zimní oblohy se sype šedý sníh.
5. K Vánocům jsem dostala mnoho krásných dárků.

2. Cvičení:
1.Vymysli se spolužáky ve skupině k následujícím grafům vhodné příklady vět. Zamysli se, zda by šla
vytvořit i francouzská věta dle těchto grafů.
2. Pracuj ve dvojici. Jeden z vás načrtne graf a druhý vymyslí vhodnou větu.

73

a)

b)

c)
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d)

Hodnocení tématu č. 3:
Ohodnoť sám sebe na škále 1–5 (úplně ovládám – do značné míry ovládám – téměř ovládám – spíše
neovládám – vůbec neovládám).
1. Znám zkratky základních a rozvíjejících členů.
2. Umím graficky zaznamenat základní skladební dvojici.
3. Umím vytvořit graf věty jednoduché.
4. Umím ke grafu navrhnout konkrétní věty.
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TÉMA Č. 4: VĚTA JEDNOČLENNÁ, DVOJČLENNÁ, VĚTNÝ EKVIVALENT

Věta dvojčlenná – obsahuje podmět + přísudek
Například:

Věta jednočlenná – neobsahuje …………………
Často vyjadřuje: stavy a děje, základem je sloveso ve 3. os. jed. č., například: Hřmí. Stýská se mi.
Další příklady:

Větný ekvivalent = výpověď, základem je jiný výraz než sloveso
Např.: infinitiv: Zastavit! Sednout!
jméno: Vchod. Válka s mloky. Václavské náměstí. (nápisy, tituly, názvy)
příslovce, citoslovce, částice: Velmi dobře. Brrrr! Ano.
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1. Přečti si následující text.
Je vedro k zalknutí. Sluneční paprsky se odrážejí od rytířských brnění. Heroldi troubí první tóny.
Pozor! Připravit! Rytíři se uprostřed louky stavějí proti sobě. Diega oslnilo slunce a zatmělo se mu před
očima. Také oř pana z Luneville je zřejmě oslněn a vzpíná se. Rozumí každému hnutí svého rytíře.
Převzato a upraveno z www.diktaty.cz

2. Cvičení:
1. Najdi v textu 2 větné ekvivalenty.
2. Najdi 2 věty jednočlenné.
3. Najdi a vypiš ze druhé věty základní skladební dvojici.
4. Víš, kdo je to rytíř? Co znamená slovo oř?

Hodnocení tématu č. 4:
1. Rozumím rozdílu mezi větnou jednočlennou, dvojčlennou a větným ekvivalentem.
2. Chápu, který slovní druh může být na místě větného ekvivalentu.
3. Vím, z jaké části se skládá věta jednočlenná a jakým slovním druhem je tato část vyjádřena.

¨
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TÉMA Č. 5: SHRNUJÍCÍ ROZBORY

Na závěr si vše ještě jednou
procvičíme

Rozbor č. 1:
Čti úryvek z knihy.
Milá Anne,
nevím, jestli mám radši Loiru nebo Seinu, ale „tuffeau“, bílý kámen, z něhož
jsou tu postaveny města a zámky, je tak tajemný. Brigitte, u níž trávíme víkend, je
nesmírně hrdá na to, že pochází z Tours – tvrdí, že právě tady se mluví nejčistší francouzštinou, nejhezčím
a nejspisovnějším přízvukem. Vědělas, že ve francouzštině existuje aspoň sedm způsobů, jak vyslovit
„e“? Předvedla mi to. Moc rozdílů jsem tedy neslyšela, ale prý je to velmi důležité. Ne kvůli „e“ ale
kvůli bílému vínu se na břehy Loiry vrátím ráda kdykoliv. Hotová báseň!
L.
převzato a upraveno z DELAFLOTTE MEHDEVI, Anne a HORŇÁKOVÁ-CIVADE, Lenka (2019): Praha-Paříž, Praha: Argo

Cvičení:
1. Vypiš z textu všechny přívlastky.
2. Některé přívlastky jsou ve tvaru superlativu (3. stupeň přídavného jména), uveď k těmto slovům
1. a 2. stupeň.
3. Jak se liší výslovnost českého a francouzského „e“, o kterém píše autorka v textu?
4. Víš, kde se nachází město Tours? Kolik má obyvatel? Zkus ho porovnat se stejně velkým českým
městem.
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Rozbor č. 2:
Čti následující text:
Vladimír Škoda
Vladimír Škoda se narodil 22. 11. 1942 v Praze. Od dětství měl velký vztah ke kresbě, matematice
a fyzice. Po základní škole nastoupil jako učeň soustružník-frézař. V té době se opět intenzivně začal
věnovat malbě, po dokončení školy v roce 1960 si podal přihlášku na Akademii výtvarného umění (dále
AVU), nebyl však přijat.
Následovaly dva roky vojny mezi lety 1961 a 1963. Krátce po návratu získal pozici jevištního technika
v divadle DISK, kde měl možnost dále rozvíjet svou uměleckou tvorbu. Poté se opakovaně hlásil na
AVU, nebyl však přijat. S vědomím, že o jeho tvorbu v ČSSR nemá nikdo zájem, se rozhodl emigrovat
do Paříže. Svého cíle dosáhl v létě 1968.
Po roce stráveném v Grenoblu se Vladimír stal posluchačem École nationale supérieure des beaux-arts
v Paříži. Později se stal profesorem a učil na několika francouzských univerzitách. Vladimírova díla byla
a jsou vystavovaná v mnoha zemích světa. Po revoluci se s několika výstavami symbolicky navrátil do
své vlasti.
převzato a upraveno z https://www.pametnaroda.cz/cs/skoda-vladimir-20161220-0
Cvičení k textu:
1) Přečtěte si text a vyhledejte věty jednoduché a souvětí.
2) V souvětích určete počet vět.
3) Zobraz graficky tyto jednoduché věty:
a) Od dětství měl velký vztah ke kresbě, matematice a fyzice.
b) Po roce stráveném v Grenoblu se Vladimír stal posluchačem École nationale supérieure
des beaux-arts v Paříži.
c) Po revoluci se s několika výstavami symbolicky navrátil do své vlasti.
4) Zobraz graficky souvětí z celého textu.
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Rozbor č. 3:
Podívej se na obrázky:
Jak se liší francouzská patisserie od české cukrárny? Popiš rozdíly do 10 vět, používej přívlastky shodné
a neshodné, které označ.

Hledání souvislostí:
1. Uvažuj, jak se liší české a francouzské pečivo. Jakou má chuť český chléb narozdíl od francouzského?
2. Co znamená slovo moulin v češtině? S jakými profesemi se můžeme setkat ve výrobě pečiva
a cukrovinek?
3. Zkoušel/a jsi někdy sám/sama upéct chleba? Pokus se o to o víkendu nebo o prázdninách za pomoci
někoho dospělého, a poté prezentuj fotografie ve třídě.
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18 KOMENTÁŘ K VZOROVÉ KAPITOLE

V předcházející kapitole jsme připravili 5 vybraných témat v podobě pěti kapitol z učiva o syntaxi pro
druhý stupeň. Každé téma obsahuje fázi expozice učiva formou monologu postav či dialogu Honzíka s
dalšími průvodci – tatínkem a paní učitelkou. Dále následuje přehledná tabulkou s výkladovou částí
učiva. Pro druhou fázi výukového procesu je nabídnuto několik cvičení a aktivit k fixaci a implementaci
učiva. Cvičení a aktivity slouží jako určité vodítko pro učitele, neposkytují veškerý možný soubor, ale
mohou být doplněny dalšími aktivitami dle výběru učitele. Témata jsou často zjednodušena a jejich šíře
je nastavena pouze na základní úroveň a přizpůsobena krátkým výukovým jednotkám 45 minut.
První téma je zaměřeno na opakování podmětu a přísudku vytváření základní skladební dvojice. V
kapitole je věnována pozornost také distribuci podmětu – vyjádřenému/nevyjádřenému, holému a
několikanásobnému. Detailněji není v materiálech probírán přísudek holý, rozvitý a několikanásobný
přísudek, který by měl být dále rozpracován stejně tak jako jmenný přísudek se sponou. V této kapitole
se rovněž snažíme o propojení učiva českého jazyka s francouzským jazykem a chceme, aby žáci byli
schopni komparace francouzské a české terminologie, aby dokázali vyhledat společné prvky i odlišnosti
ve struktuře vět v obou jazycích.
Druhé téma se týká rozvíjejících větných členů, uvádíme pouze základní – tedy předmět, přívlatek, tři
příslovečná určení. V prvním cvičení podkapitoly Přívlastek žáci vymýšlí přívlastky shodné a neshodné
k různým slovům. Při procvičování by si měli uvědomit různou slovnědruhovou platnost přívlastku, který
je však nejčastěji vyjádřen adjektivem. Toto cvičení učitel může modifikovat, vytvořit kartičky se
substantivy, které rozvěsí po třídě, poté rozdá dětem kartičky s přívlastky shodnými a neshodnými.
Úkolem dětí je připojovat pomocí magnetů přívlastky ke vhodným substantivům a vytvářet věty. Učitel
může využít této pohybové hry k aktivizaci žáků. Dalším krokem může být i vytvoření vlastního příběhu
za použití co neširšího rejstříku přívlastků. Poslední cvičení v této podkapitole cílí k propojení znalostí
o přívlastku shodném a neshodném v češtině s tzv. étpithète ve francouzštině. Žáci mohou vymýšlet
různé příklady přívlastků ve francouzštině a diskutovat o jejich pozici, která se na rozdíl od češtiny liší
– většina přívlastků shodných je v postpozici.
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Dle možností by žáci ČŠBH Paříž měli být seznámeni dále ještě s příslovečným učením podmínky,
příčiny a míry. Domníváme se, že v úzkém rozsahu výukových hodin, není možné se více věnovat dalším
typům příslovečného určení. Stejně tak učivo o doplňku vnímáme spíše jako okrajové a náročnější pro
naši cílovou skupinu. Není záměrem se mu zcela vyhnout, ale jistě bude příhodné jej vztahovat k doplňku
ve francouzštině.
Třetí téma nabízí výukové materiály k vytváření grafických zobrazení jednoduché věty. V tomto tématu
rozšiřujeme výkladovou pasáž o grafickém zobrazení vzhledem k obsahové i časové náročnosti tohoto
učiva, aby žáci mohli toto téma pohodlně studovat i doma. V materiálech je několik cvičení na fixaci, lze
realizovat i formou práce ve skupině, předpokládá se také zadání grafů za domácí úkol a jejich nácvik
mimo školní výuku.
Čtvrté téma pojímá rozdíl mezi větou jednočlennou, dvojčlennou a větným ekvivalentem. Domníváme
se, že je nezbytné vysvětlit rozdíl mezi těmito pojmy již na základní úrovni, neboť dochází k častému
záměně a nepochopení rozdílu mezi větou jednočlennou a větným ekvivalentem. (viz kapitola 6)
Závěrečné téma nabízí tři shrnující rozbory, na kterých žáci mohou aplikovat poznatky na konkrétních
textech, pracovat s reáliemi. Navržené texty jsou vhodné k souhrnné implementaci větších objemů učiva
a navíc s nimi lze dále pracovat v literárním bloku nebo dějepisu.
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19 ZÁVĚR

Cílem této diplomové práce byl výzkum mateřského jazyka u dětí studujících ČŠBH Paříž. Metodou
dotazníkových šetření jsme získali základní přehled o jazykové situaci u dětí navštěvujících ČSBH Paříž
– potvrdila se vícejazyčnost a jazyková distribuce dle komunikačního prostředí, ve kterém se zkoumaný
respondent vyskytuje. L1 čeština ustupuje vlivem francouzštiny, majoritního jazyk společnosti. ČŠBH
Paříž se snaží vytvořit rovnováhu převažujícímu francouzsky mluvícímu prostředí a kromě vzdělání
v českém jazyce, přináší také komunikační prostor, ve kterém se mluví pouze česky. Stává se tak místem
setkání, tvůrčího poznání a možnosti seberealizace. Z dotazníkového výzkumu vzešly zajímavé poznatky
týkající se také míšení jazyků a vytváření zcela nových slov. Častým jevem u bilingvních jedinců je právě
užívání obou jazyků zároveň na různých úrovních (lexikální, morfologická atd.) a vytváření vlastního
specifického jazyka. Domníváme se, že tento aspekt je vůbec nejzajímavější na celém výzkumu a stál by
za hlubší analýzy.
Během realizace dotazníkového šetření v ČŠBH Paříž jsme zaregistrovaly zcela jiný problém, se kterým
se potýkají všechny ČŠBH. Jedná se o nedostatek výukových materiálů – zejména vhodných učebnic na
školách. Tyto školy, včetně ČSBH Paříž, používají zastaralá vydání učebnic pro základní školy v České
republice, které pochopitelně nejsou dostačující pro vzdělávaní bilingvních žáků v zahraničí. Z tohoto
důvodu se téma diplomové práce odchýlilo směrem k analýze vzdělávacích materiálů pro ČSBH Paříž.
Jsme si vědomi toho, že vytvořit zcela novou učebnici je velmi náročný úkol a není v silách jednoho
autora. Na této platformě jsme se alespoň pokusili o stanovení parametrů, které by měla takováto
učebnice splňovat, aby lépe vyhovovala naší cílové skupině. Jedná se o zaměření na bilingvní žáky, snaha
o větší orientaci na kulturně-historické reálie nejen České republiky, ale i zemi, ve které děti žijí (v
případě ČŠBH Paříž, reálie Francie a francouzského jazyka). V neposlední řadě by učebnice měla
splňovat požadavek na aktuálnost a moderní pojetí výuky hravou formou pomocí projektů a zábavných
aktivit. Kromě těchto zmínených bodů je podstatný také hodnotící parametr, neboť výukový proces i
výukové materiály by měly nabízet prostor ke zhodnocení pochopení učiva, nejen formou testů, ale i
sebehodnocení a diskuze ve třídě.
Na základě zmíněných bodů jsme vytvořili návrh struktury takovéto učebnice a zpracovali jsme pět
dílčích témat z učiva ze syntaxe pro druhý stupeň. Prozatím se nepodařilo otestovat jejich funkčnost
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v praxi vzhledem k novému režimu výuky a přechodu na online výuku v souvislosti s opatřeními proti
šíření pandemie koronaviru. V novém akademickém roce materiály budou využity jako inspirace pro
učitele ČŠBH Paříž, budou jim k dispozici a budou případně dále rozpracovány.
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20 RESUMÉ

V této diplomové práci jsme zkoumali ČŠBH Paříž, která jako jedna z institucí v zahraničí poskytuje
vzdělávání od jeslí až po devátou třídu základní školy v češtině. Během roční stáže jsme si stanovili cíl
prozkoumat mateřský jazyk dětí, které školu studují. Pomocí dotazníků jsme kladli otázky žákům i
rodičům ohledně jejich komunikačních kompetencí. Zjistili jsme, že u většiny dětských respondentů je
L1 čeština. Až posléze se stává dominantním jazykem v různých komunikačních prostředích (škola,
rodina, volný čas) francouzština jako oficiální jazyk země, ve které žijí. V odpovědích rodičů se objevila
zjištění týkající se míšení jazyků a vytváření nových slov vznikajících tzv. míšením jazyků.
Během praktické stáže spočívající zejména ve výuce žáků druhého stupně vyvstala potřeba po
adekvátních výukových pomůckách a materiálech především však kvalitních učebnicích vytvořených
přímo pro cílovovu skupinu studentů s L1 češtinou v zahraničí a žáky ČŠBH. Na základě námi
stanovených parametrů jsme zpracovali pět tematických celků učiva ze syntaxe pro druhý stupeň pro
žáky ČŠBH Paříž. Tyto materiály mohou sloužit učitelům a zároveň jsou prvním krokem k vytvoření
celé učebnice či výukové řady pro Čechy v zahraničí.
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22 PŘÍLOHY
22.1 AUTENTICKÁ VERZE DOTAZNÍK 1

Dotazník pro žáky navštěvující Českou školu bez hranic
Milí žáci České školy bez hranic Paříž,
dovoluji si obrátit se na vás s prosbou o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který bude sloužit jako
podklad pro praktickou část diplomové práce, jejímž tématem je Mateřský jazyk u dětí navštěvujících
Českou školu bez hranic v Paříži. Srdečně vás prosím o co nejpřesnější a pravdivé vyplnění celého
dotazníku.
Účast na výzkumu je anonymní a dobrovolná. Kroužkujte odpovědi, které považujete za odpovídající
vaší situaci. Dotazník obsahuje také otevřené otázky, na které lze odpovědět jedním slovem, jiné, které
vyžadují krátké rozepsání. Moc vám děkuji a velmi si vážím vašeho času, stráveného vyplňováním
dotazníku.
Andrea Jupová
Pohlaví respondenta
a) žena
b) muž
JAZYKOVÁ KOMPETENCE
1. Jaké je tvoje státní občanství?
-

a) české

-

b) francouzské

-

c) české a francouzské

-

d) jiné :…………………………………

2. Cítím se být více :
a) Čech (Češka)
b) Francouz/ka
c) nemám v této otázce zcela jasno
d) vnímám svá dvě občanství jako rovnocenná
e) mám jiné/á občanství: ……………..
3. Jaký je mateřský jazyk rodičů?
-

matka:
92

- otec:
4. Kterým jazykem mluvíš s
- matkou:
- otcem:
5. Který jazyk převládá v rodinné komunikaci (např. u společné večeře, na výletě)?
6. Kterým jazykem mluvíš se svým sourozencem/sourozenci?
7. Který jazyk nejčastěji používáš v každodenní komunikaci?
a) ve škole:
b) s kamarády:
c) během volnočasových aktivit:
8. Ve které zemi jsi se narodil/a? Jak dlouho žiješ ve Francii?
9. Jak často jezdíš do České republiky?
-

a) více než jednou za dva měsíce

-

b) zhruba jednou za dva měsíce

-

c) zhruba jednou za tři měsíce až půl roku

-

d) jednou za rok

-

f) méně, upřesni ……………………….

10. Z jakého důvodu jezdíš do České republiky?
a) mám zde blízký rodinný kruh (otec, matka, sourozenci)
b) mám zde příbuzné (prarodiče, sourozenci rodičů)
c) mám zde přátele
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d) Jiné důvody:………………………….

VZDĚLÁNÍ V ČESKÉM JAZYCE A POSTOJ K ČESKÉ KULTUŘE
1. Navštěvoval jsi někdy základní školu v České republice? Pokud ano, kolik měsíců/let jsi tam
strávil/a?
2. Jaký navštěvuješ ročník v České škole bez hranic?
3. Odkdy jsi žákem České školy bez hranic?
4.

a) od jeslí
b) od předškolní výuky (od 3 let)
c) od nulté třídy
d) od první třídy
e) od………………třídy
Jaká pozitiva pro tebe přináší výuka v České škole bez hranic?

5. Je výuka v české škole spojena i s negativními aspekty? Jakými?

6. Zajímá tě česká kultura?
a) ano, velmi i nad rámec výuky
b) spíše zajímá
c) zajímá mě srovnatelně s francouzskou kulturou
-

b) málo, pouze, když se o ní bavíme během výuky v české škole

-

c) nezajímá mě, během výuky české kultury nedávám pozor

7. Sleduješ české filmy?
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a) ano, pouze české filmy
b) spíše české filmy než francouzské (zahraniční)
c) stejnou měrou české i francouzské (zahraniční)
d) málokdy české, spíše francouzské (zahraniční)
e) české vůbec nesleduji
8. Navštěvuješ česká divadelní představení?
a) ano, pouze česká
b) spíše česká představení než francouzská (zahraniční)
c) stejnou měrou česká i francouzská (zahraniční)
d) málokdy česká, spíše francouzská (zahraniční)
e) česká vůbec nesleduji
9. Posloucháš českou hudbu?
a) ano, velmi často
b) spíše ano, časteji než zahraniční (francouzské) interprety
c) srovnatelně se zahraničními interprety
d) málo, raději poslouchám zahraniční (francouzské) interprety
e) českou hudbu vůbec neposlouchám
10. Jaká je tvoje nejoblíbenější kniha od českého spisovatele?
11. Znáš české osobnosti: umělce, politiky, sportovce? Vyjmenuj tři, které považuješ za
nejvýznamější v dějinách české kultury. Zdůvodni svoji volbu.
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Vyplňují pouze starší žáci: druhý stupeň a absolventi ČSBH
1. Zajímáš se o politické dění v České republice?
a) sleduji televizi
b) čtu noviny
c) sleduji internetové zpravodajství, uveď prosím konkrétní servery………………….
c) zajímám se jinak: ………………………………
2. Chodíš pravidelně k volbám?
a) pravidelně, k volbě prezidenta i zástupců poslanecké sněmovny
b) pravidelně, pouze k volbě prezidenta
c) pravidelně, volím pouze zástupce poslanecké sněmovny
d) občas tam zajdu
e) nechodím – z důvodu ……………………….
3. Angažuješ se v krajanských spolcích, organizacích případně jiných centrech či sdruženích
spojených s Českou republikou, Čechy či zájemci o českou kulturu?
-

a) ano – o jakou organizaci se jedná :

-

b) ne

4. Účastníš se akcí, které organizují tyto organizace či centra? Upřesni, o jaké aktivity se jedná
a jak často se účastníš.
-

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………

-

Účastním se :

-

a) pravidelně
b) občas
c) výjimečně
d) vůbec

-
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5. Dokážeš si představit svoji budoucnost v České republice, ať už by se jednalo o studium české
univerzity, o stáž v ČR či dlouhodobější pobyt? Proč ano – ne?
-

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

Děkuji za vyplnění.

22.2 AUTENTICKÁ VERZE DOTAZNÍK 2

Dotazník pro rodiče dětí navštěvujících Českou školu bez hranic
Vážení rodiče,
dovoluji si obrátit se na Vás touto cestou s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku, který bude sloužit
jako podklad pro praktickou část mojí diplomové práce, jejímž tématem je Mateřský jazyk u dětí
navštěvujících Českou školu bez hranic v Paříži. Srdečně Vás prosím o co nejpřesnější vyplnění celého
dotazníku.
Účast na výzkumu je anonymní a dobrovolná. Kroužkujte prosím odpovědi, které považujete za
odpovídající Vaší situaci. Dotazník obsahuje také otázky, na které lze odpovědět jedním slovem,
jinévyžadují krátké rozepsání. Moc Vám děkuji a velmi si vážím Vašeho času, stráveného vyplňováním
dotazníku.
Andrea Jupová
Pohlaví respondenta
a)

žena

b) muž

DOTAZNÍK :
1. Jméno/a a rok narození dítěte (dětí):
2. Jakým jazykem mluvíte s dítětem (dětmi)?
-

otec:
matka:

-
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3. Který z rodičů byl s dítětem na rodičovské dovolené, jak dlouho?

4. Od kolika do kolika let navštěvovalo dítě/děti školku (školky)? Jakým jazykem (jazyky) se v nich
mluvilo?
5. Pokud jste měli/máte hlídání nebo někoho, kdo se o dítě pravidelně stará, jakým jazykem hovoří?
6. Kterým jazykem začalo dítě/děti komunikovat jako prvním? Kdy se začala objevovat první slova?
7. Jak tomu bylo s druhým jazykem?

8. Četli jste (čtete) dítěti/dětem pohádky v českém jazyce?
-

a) ano, pravidelně
b) občas, více česky než francouzsky (jiným jazykem)
c) stejně často jsem četl/a (čtu) české a francouzské pohádky (jinojazyčné)
d) české pohádky jsem četl/a (čtu) spíš výjimečně
e) vůbec jsem nečetl/a (nečtu) české pohádky

9. Dochází k míšení obou jazyků? Můžete popsat konkrétní situaci?
10. Myslíte si, že má v něktrém z jazyků cizí přízvuk?

98

11. Odpovídá dítě někdy jiným jazykem než tím, kterým se na něj mluví? Uveďte konkrétní situaci.

Děkuji za vyplnění.

99

22.3 INFORMOVANÝ SOUHLAS PRO RODIČE A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE RESPONDENTŮ
MLADŠÍCH 18 LET
Informovaný souhlas s vyplněním dotazníků sloužících pro účely diplomové práce na téma
Mateřský jazyk u dětí navštěvujících Českou školu bez hranic v Paříži
Diplomová práce vzniká v rámci magisterského studia oboru Učitelství češtiny pro cizince,
zajišťovaného Ústavem pro český jazyk Univerzity Karlovy.
Souhlasím se zapojením svého dítěte do dotazníkového průzkumu sloužícímu výhradně k účelům
praktického výzkumu diplomové práce.
Průzkum se bude skládat ze dvou částí: jednoha proběhne na půdě České školy bez hranic Paříž po výuce
a zabere dětem cca 15–20 minut, během kterých vyplní krátký dotazník, týkající se jejich postoje
k českému jazyku a kultuře.
Byl/a jsem srozumitelně informován/a o průběhu a cíli dotazování.

Jméno dítěte:

Adresa školy:

Jméno zákonného zástupce:

Datum a podpis zákonného zástupce:
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22.4 HERNÍ PLÁN, PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ

START
V létě jsme jeli s rodiči Udělej
na

dovolenou

svoji

práci Přinesl do školy své

do poctivě.

morče.

moravských měst.
V Paříži je mnoho
Velmi rychle se k němu Včera upekl borůvkový Přinesl z lesa plný koš uměleckých muzeí –
otočila zády.

koláč

a

čokoládový hub.

např.

dort.

museum

Picassových obrazů

Koupil si nový počítač. Tvářil se smutně a Chvíli mu trvalo než si Náhle odešel z toho
zklamaně.

zvykl

na

nové večírku a nikomu nic

kamarády ve třídě.

neřekl.

Dal si kávu a dva Nemluv na mě tak Můj kamarád pochází z Zdvořile jí naznačil, že
croissanty.

rychle, nerozumím ti.

Afriky.

nemá pravdu.

Objevil v centru města Nevíte, jak se dostanu Musíte jít okolo kašny Nesměj se mu!
velmi

zajímavé zpět do té ulice.

a poté zatočit do druhé

knihkpectví.

ulice.
CÍL

Přišel domů včas.

Nevím jak dlouho to Nečekaně
bude trval.

soutěži.
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