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Abstrakt 

 

Cieľom bakalárskej práce je poukázať na možnosti uplatnenia kultúrnej témy vo výučbe 

francúzskeho jazyka a využiť jej benefity nie len v zlepšovaní jazykových zručností, ale aj v 

rozširovaní všeobecného kultúrneho prehľadu. Kultúrny fenomén, ktorý je ústrednou témou, sa 

nazýva nový cirkus a vznikol v sedemdesiatych rokoch 20. storočia vo Francúzsku spojením 

cirkusu s prvkami pouličného divadla. V prvej časti práce si predstavíme historický vývoj 

cirkusového umenia. V druhej časti sa oboznámime s aktívnymi podobami cirkusu 

v súčasnosti, pričom najväčší dôraz bude kladený na nový cirkus. Po jeho terminologickom 

uchopení, sa pozrieme ako sa z Francúzska rozšíril aj do iných krajín sveta a taktiež vplyv 

nového cirkusu na umenie v Českej republike. Treťou časťou a zároveň hlavným výstupom 

tejto bakalárskej práce je vypracovanie tzv. metodických listov s témou nového cirkusu, ktoré 

budú slúžiť ako predloha na výučbu hodín francúzskeho jazyka so zámerom rozšírenia 

kultúrnych znalostí a jazykových zručností.  
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Abstract 

 

The aim of this bachelor thesis is to indicate the possibilities of application of a cultural 

theme into teaching French as a foreign language and to use benefits not only for an 

improvement in the language skills but also to broaden cultural general knowledge. The cultural 

phenomenon and the main theme of the study is new circus that originated in the 1970s in 

France by combination of the traditional circus and the street theatre. The first part of the thesis 

describes the history of the circus. The second part is concerned with contemporary types of 

the circus art with an emphasis on new circus. After the terminological specification we will 

pursue the expansion of this art abroad and we will observe the influence on the art in the Czech 

Republic. The third part focuses on the composition of the methodological sheets serving as the 

models for teaching French classes with the intention of broadening cultural knowledge and 

improving the language skills.  
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4.2.1.1 Kašparův kolínský memoriál ....................................................................... 23 

4.2.1.2 Letní Letná – Mezinárodní festival nového cirkusu a divadla ..................... 23 
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Úvod 

Francúzsko, krajina ktorá disponuje bohatou kultúrou už celé stáročia, svojou 

pestrosťou uchvacuje aj v súčasnosti mnoho priaznivcov. Jednému znamenitému umeniu, ktoré 

je  nedeliteľnou súčasťou francúzskej kultúry sa budeme venovať aj v  tejto práci. Ústrednou 

témou tejto bakalárskej práce je fenomén cirkusového umenia, ktoré má za sebou už dlhú 

históriu a navyše ani dnes neprestáva byť aktívne. Tému z oblasti kultúry som si na bakalársku 

prácu vybrala najmä preto, že sa pomerne často stretávam s názorom, že výučba jazykov je 

v školách nezaujímavá či demotivujúca. Jednou z možností ako žiakov motivovať je práve 

prostredníctvom francúzskych reálií a kultúry, ktoré by výučbu francúzskeho jazyka mohli 

zatraktívniť a oživiť v bežnom vyučovacom procese.  

Práca je rozdelená do šiestich kapitol. Prvá z nich sa bude venovať historickým 

premenám cirkusového umenia, naprieč odlišným obdobiam Francúzska. Spomenieme aj 

najranejšie náznaky ešte v časoch antiky, postupne si predstavíme najdôležitejšie mená, ktoré 

sa pričinili o samotný vznik moderného cirkusu a na záver si uvedieme, ako sa toto umenie 

postupne rozšírilo do Francúzska, či ďalších krajín. 

Ústrednou časťou druhej kapitoly bude predstavenie tzv. tradičného cirkusu, ktorý je 

považovaný za jeho najslávnejšiu podobu. Rovnako si prejdeme jeho základné disciplíny a aj 

to, kedy sa vôbec šapito začalo asociovať s cirkusom. Dostaneme sa aj do fázy na začiatku 20. 

storočia, v ktorej bolo toto umenie v kríze.   

V tretej kapitole sa už dopracujeme aj k novodobým formám cirkusového umenia. 

Zámerom tejto časti je zjednotiť si terminológiu, ktorá zatiaľ nie je vo všetkých jazykoch 

jednotná a spôsobuje nedorozumenia. Objasníme si pojmy ako je tradičný cirkus, nostalgický 

cirkus, moderný cirkus, nový cirkus, súčasný cirkus ale aj dnešný cirkus. 

Vo štvrtej kapitole je už pozornosť upriamená na nový cirkus, ktorý je dnes považovaný 

za jeden z najprogresívnejších druhov živého umenia. Vznikol vo Francúzsku 

v sedemdesiatych rokoch 20. storočia, v snahe znovu navrátiť slávu cirkusovému umeniu po 

kríze v prvej polovici 20. storočia. Následne v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch sa 

rozšíril aj za hranice Francúzska do krajín ako Belgicko, Veľká Británia, Švédsko, Kanada, 

Austrália a ďalšie. V Českej republike sa začína objavovať začiatkom 21. storočia. Keďže 

dodnes v Českej republike nebola prijatá spoločná koncepcia, ktorá by vymedzovala podstatu 

a charakteristické prvky nového cirkusu, zhrnieme si jednotlivé teórie a  rozoberieme si rozdiely 

nového a tradičného cirkusu. Taktiež sa pozrieme na vzťah nového cirkusu a pouličného 

divadla. Následne si predstavíme najznámejšie projekty, ktoré sa v súčasnosti snažia 



spopularizovať tento druh umenia v Českej republike a pritom spolupracujú aj s ďalšími 

krajinami.  

Piata kapitola je venovaná praktickému využitiu tejto bakalárskej práce k výučbe 

francúzskeho jazyka. Konkrétne je venovaná globálnej simulácii, ktorá sa uplatňuje najmä pri 

témach, z ktorých sa dá čerpať viacero hodín. Kolektívne sa tak buduje určitý projekt, pričom 

kreativita je jedným zo základných elementov tejto vyučovacej formy. Podrobnejšie 

rozanalyzovaná bude globálna simulácia Le cirque, ktorá je veľkým zdrojom inšpirácie aj pre 

prípravu ďalších blokov s cirkusovou tematikou.  

Šiestu kapitolu tvoria metodické listy, ktoré môžu slúžiť ako predloha na vyučovanie 

francúzskeho jazyka. Sú určené rôznym vekovým kategóriám a zároveň sa líšia aj úrovňou 

francúzštiny. Spôsob, akým je v nich zakotvená téma cirkusu, by mal podporiť záujem 

o francúzsku kultúru vo všeobecnosti. Implicitne sa v nich pracuje aj na rozvoji ďalších 

jazykových zručností. Sú to konkrétne príklady aplikácie cirkusového umenia do výuky. 

Cieľom tejto bakalárskej práce je podporiť prelínanie vyučovacích predmetov, pričom 

sa jedná o zaradenie francúzskych reálií, dejín či umenia do hodín francúzskeho jazyka. 

Prostredníctvom uplatnenia kultúrnej témy vo vyučovacom procese, chceme docieliť nielen 

rozvoj jazykových zručností, ale aj rozšírenie všeobecného prehľadu, vďaka čomu sa výuka 

stáva efektívnejšou a zároveň rôznorodejšou.  

  



1 História cirkusového umenia 

Dejiny cirkusu sú vo väčšine diel uvádzané od 18. storočia, kedy boli položené jeho 

pevné základy. Napriek tomu jeho korene siahajú pochopiteľne oveľa hlbšie. Prvé náznaky 

cirkusových vystúpení boli predvádzané už v staroveku. Samotné slovo cirkus pochádza 

z gréckeho kirkos – kruh. Pravdepodobne prvýkrát bolo použité v starovekom Ríme, kde v tej 

dobe označovalo otvorené kruhové arény (ktoré boli inšpirované práve gréckymi 

hipodrómami), v ktorých sa konali športové a súťažné udalosti (Cihlář, 2006). Cirkus vtedy 

reprezentoval len útvar, v ktorom sa tieto udalosti odohrávali, čo bol kruh.  

 

1.1.1 Antické zmienky o cirkusovom umení 

Prvé krétske amfiteátre boli postavené za účelom sledovania pretekov vozov. Postupne 

sa však začali využívať na ďalšie predstavenia (Jacob, 2001). V týchto amfiteátroch boli 

usporadúvané hlavne športové disciplíny ako napríklad trojboj, gladiátorské zápasy či preteky 

na koňoch (Pavlovský & kol., 2004).   

Medzi dokumentácie, ktoré sa zachovali dodnes a zobrazujú náznaky cirkusového 

umenia, môžeme zaradiť nástennú maľbu objavenú v paláci Knóssos (stredisku minojskej 

civilizácie), pochádzajúcu z roku 2400 pred naším letopočtom, ktorá vyobrazuje atlétov 

predvádzajúcich  cviky na býkoch (Jacob, 2001). Ďalej existuje písomná zmienka o gréckom 

ekvilibristovi pochádzajúca z roku 1340 pred naším letopočtom. Hovorí o povrazolezcovi, 

ktorý sa predstavil na napnutom lane nad gréckym trhoviskom (Kašpar, 2003).  

V staroveku sa umelci venovali rôznym ďalším akrobatickým cvičeniam, ktoré môžu 

byť považované za premisy akrobatického umenia a neskôr sa stali i súčasťou cirkusu. 

Konkrétne v Grécku sa teda venovali najmä tancu na lane, Hinduisti predvádzali mimoriadnu 

akrobaciu na chodúľoch, okolo tyčí a pýšili sa hadími mužmi. V Japonsku zas oslňovali artisti 

predvádzajúci rovnováhu na bambusových kmeňoch (Jacob, 2001).  

Jeden z ďalších pilierov cirkusového umenia sú vystúpenia, ktorých sú účastné zvieratá. 

Skrotenie divokej šelmy, alebo akrobatické cvičenia v spolupráci s divokým dobytkom už 

pradávno priťahovali pozornosť divákov. Už v dobe gréckej i egyptskej Antiky boli zvieratá 

spojované s rôznymi druhmi verejných predstavení. Napríklad opice predvádzali neobvyklé 

vystúpenia, býky sa stávali jazdeckými zvieratami akrobatov (Jacob, 2001).  



1.1.2 Rímske hry v kruhu 

Hry v kruhu boli neoddeliteľnou súčasťou imperiálnej politiky starovekého Ríma  

a zároveň života Rimanov. Najčastejšie sa jednalo o gladiátorské zápasy, ktoré mali mnoho 

podôb, ale usporadúvali sa aj rôzne preteky, či iné udalosti. 

Hlavný program bol obvykle sprevádzaný krátkymi vedľajšími atrakciami, určenými na 

pobavenie diváka počas prestávok (Cihlář, 2006). Každá udalosť bola uvádzaná fanfárami 

a ďalšími okázalosťami. O tie sa starali komedianti v kostýmoch, pričom ich zámerom bolo 

priniesť hurhaj a radosť medzi divákov. Svojimi akrobatickými výstupmi, ako boli napr. 

preskoky z jedného koňa na druhého, sa snažili u publika vyvolať smiech (Jacob 2001). Všetky 

tieto doprovodné vstupy, ktoré nemali športový, alebo inak súťažný charakter by sme mohli 

považovať za predchodcov cirkusových disciplín (Cihlář, 2006).  

 

1.1.3 Pád Rímskej ríše a cirkusové umenie v stredoveku 

Po páde Rímskej ríše v 4. storočí boli tieto hry prerušené (Jacob, 2001). A tak sa títo 

artisti, považovaní za zabávačov, ktorí cez prestávky oživovali športové udalosti, rozpŕchli do 

sveta (Cihlář, 2006). Keďže ich predstavenia boli určené na pobavenie a spestrenie, bolo nutné 

obmieňať svoje publikum, čomu podriadili aj svoj nomádsky spôsob života.  

V začiatkoch svoje umenie predvádzali najmä šľachticom a zámožným pánom (Jacob, 

2001). Zvykom bolo, že prichádzali v skupinách a tak boli ich vystúpenia veľmi pestré, čím si 

získavali obdiv a rástla aj popularita tohto umenia. Postupne sa však publikum obmieňalo 

a neskôr už svoje zručnosti predvádzali aj na verejných priestranstvách ako boli trhovištia či 

nádvoria pri rôznych slávnostiach (Cihlář, 2006).  

 

1.2  Vznik moderného cirkusu  

Od dôb antiky a rímskych hier sa však pojem cirkus strácal a jeho návrat prichádza až 

v 18. storočí (Jacob, 2001). Presnejšie sa objavuje v druhej polovici 18. storočia, kedy vzrástol 

záujem o jazdecké umenie, predovšetkým v kruhoch aristokracie. Jacob Bates, Philip Astley a 

Charles Dibdin sú mená troch významných anglických jazdcov, ktorí sa v približne rovnaký 

čas začali venovať jazdeckým predstaveniam. Každý z nich sa svojím spôsobom zaslúžil 

o rozmach tradičného cirkusu, aj keď nie je možné určiť, do akej miery bol vznik ich programov 

nezávislý, poprípade kto bol koho inšpiráciou.  

 



1.2.1 Jacob Bates 

Meno Angličana Jacoba Batesa sa so vznikom moderného cirkusu spája práve preto, že 

o jeho vystúpení existuje pravdepodobne najstaršia zmienka. Pochádza z roku 1767, kedy Bates 

predstavil program zvaný Cirque équestre (Jazdecký cirkus), ktorý je už považovaný 

za novodobú cirkusovú produkciu (Cihlář, 2006).   

 

1.2.2 Philip Astley 

Historikmi je však za otca cirkusu považovaný bývalý vrchný seržant Philip Astley, 

ktorý bol tak bravúrnym jazdcom, že zvládal skúšať rôzne akrobatické kúsky na koni. Spestril 

jazdecké umenie o prvky, ako napríklad jazda postojačky alebo rozličné zoskoky z koňa (Jacob, 

2001). Astley nebol prvý, ktorý predvádzal krasojazdu na koni, avšak bol prvý, ktorý si zo 

svojej aktivity pripravil skutočne zábavné vystúpenie (Jacob, 2009). Svoje prvé zábavné 

jazdecké číslo pred publikom predvádza v Londýne v roku 1768, v ktorom okrem 

akrobatických jazdeckých kúskov uvádza aj krátke predstavenie drezúry zvierat, v ktorom kôň 

predstiera smrť a potom sa na povel zdvihne (Jacob, 2001).  

Zároveň v tom istom roku, Astley otvára jazdiareň v Half-penny Hatch. Čoskoro však 

priestory v Half-penny Hatch prestávajú byť vyhovujúce a tak v roku 1780 Astley necháva 

postaviť prvú oficiálnu cirkusovú budovu na Westminister Road v Londýne, ktorú pomenováva 

Amphitheatre (Cihlář, 2006).  Jazdecké čísla predvádza v kruhovej manéži s priemerom trinásť 

a pol metra, ktorá sa stáva celosvetovo uznávanou predlohou pre cirkusové predstavenia. 

Vystúpenia Philipa Astleyho v tomto období boli znamenité nielen vďaka svojej originalite 

a excelentným výkonom jazdeckých vystúpení, ale program bol  postupne spestrený 

pridávaním krátkych humorných scénok a  artistických disciplín, ktoré mali za úlohu publikum 

zabaviť. Jedným z netradičných prvkov je napríklad komické číslo klauna, za ktorého sa 

v začiatkoch prezliekal aj sám Astley.  

 

1.2.3 Charles Dibdin 

Charles Dibdin so svojím partnerom Charlesom Hughesom v roku 1782 otvoril The 

Royal Circus v Londýne, čo bola historicky prvá budova na svete, ktorá priamo vo svojom 

názve niesla pomenovanie nového druhu umenia (Cihlář, 2006). Vďaka Dibdinovmu 

znovuobjaveniu latinského slova circus bol pomenovaný aj nový druh predstavenia (Jacob, 

2001). 

 



1.3  Expanzia cirkusového umenia do Francúzska 

Astley však dlho nezostáva len na území rodného štátu, ale expanduje aj do Francúzska. 

Prijíma pozvanie Ľudovíta XV. do Francúzska, konkrétne do Fontainebleau, kde získava 

úspech. Po svojom návrate sa však dozvedá, že musí čeliť prvej konkurencii, ktorou bol The 

Royal Circus (Jacob, 2001).  

Opätovne sa Astley vracia do Francúzska v roku 1783, kde svoje vystúpenie predvádza 

vo Versailles kráľovnej Marie-Antoinete (Jacob, 2001). Opäť zožne úspech a necháva postaviť 

prvý parížsky cirkus Amphithéâtre Anglais (Anglický amfiteáter) (Cihlář, 2006). V roku 1789 

ho však z dôvodu vypuknutia Francúzskej revolúcie zatvára a svoje pole pôsobnosti sústreďuje 

na Anglicko (Jacob, 2001). Následne v roku 1793 Amphithéâtre Anglais v Paríži prevezme istý 

benátsky exulant Antonio Franconi. Astley mal opätovný záujem prevziať tento cirkus, avšak 

nebol úspešný a tak v nasledujúcich rokoch otvára nové cirkusové budovy (Cihlář 2006).  

 

1.3.1 Dynastia Franconi 

Antonio Franconi je považovaný za zakladateľa francúzskeho cirkusu. V roku 1807 

otvoril Cirque Olympique v roku 1807, čo bola prvá parížska budova, ktorá už vo svojom názve 

niesla pomenovanie cirkus (Štefanová, 2009). Predstavenia mali jazdecký charakter, čím boli 

podobné tým od Philipa Astleyho, avšak pridaním pantomímy sa cirkus priblížil k divadlu 

(Jacob, 2009).  

 

„Podle Karla Kludského byl nejslavnějším z této první generace 

tradičního cirkusu v Paříži Cirque Olympique, který byl považován za vůbec 

nejlepší cirkus v Evropě, jeho ředitelem byl „cirkusový král“ Antonio Franconi, 

kterému na počátku jeho kariéry pronajal budovu Zimního cirkusu právě jeho 

zakladatel Philip Astley.“  (Cihlář, 2006, str. 18). 

 

Záujem o cirkusové umenie pokračoval aj v ďalších generáciách rodu Franconi, či už 

synovia Laurent a Henri, alebo neskôr aj Henriho syn Adolf. Z jeho základov cirkusové umenie 

čerpá až dodnes. 

 



1.4  Rozmach cirkusového umenia po Európe a svete 

Medzi najznámejšie parížske cirkusy 19. storočia sa určite radí Cirque Olympique, 

považovaný za najšpičkovejší cirkus v Európe. Ďalšie, ktoré však rozhodne stoja za zmienku 

boli Fernando, Parížsky cirkus a Cirque Napoelon. 

Táto nová forma umenia a zábavy však veľmi rýchlo získala obľubu a rozšírila sa po 

celom kontinente. Cirkusové umenie prekonalo hranice Francúzska približne na prelome 

osemnásteho a devätnásteho storočia. Sám Philip Astley postavil naprieč Európou 19 pevných 

cirkusov (Jacob, 2009).  

Okrem anglických a francúzskych miest sa cirkusy postupne otvárali aj v ďalších 

európskych mestách ako Viedeň, Berlín či Petrohrad. Už v roku 1755 bol vo Viedni postavený 

Hetz Amfiteater, ktorý môže byť považovaný za jeden z predchodcov kamenných cirkusov 

v Európe. Ďalšie viedenské cirkusy, zdrojom zábavy aristokracie, boli Konig a Zirkus 

Gymnasticus. Za zmienku taktiež určite stojí berlínsky Cirkus Renz, ktorý sa špecializoval na 

kone, avšak známy je najmä pre postavu tretieho klauna s červeným nosom Augusta (Cihlář, 

2006).  

„Jestliže ruský cirkus této doby dosáhl svého vrcholu v číslech klaunu 

a německý v číslech zvířat, pak se francouzský a zvlášť anglický cirkus soustředil 

především na akrobacii, pokud nezůstal u starého typu cirkusu, převážně koňského.“ 

(Kludský & Cibula, 1966, s. 172). 

 

Veľký záujem o cirkus mali rovnako Spojené štáty americké, jeden z najznámejších vo 

Philadelphii Nový svet. Americkou výnimočnosťou bolo, že do svojich predstavení pridávali 

štipky westernu (Cihlář, 2006). 

  



2 Tradičný cirkus 

Pojem tradičný cirkus sa dnes používa pre pôvodný cirkusový prúd, ktorý vychádzal 

z tradície Philipa Astleyho. Reprezentuje najviac rozšírenú predstavu toho, čo cirkus je. Jeho 

podstatou sú obdivuhodné vystúpenia predvádzané v kruhovej aréne. Riaditeľ cirkusu, 

principál, uvádza artistov s ich najrozličnejšími heroickými výkonmi. Neoddeliteľnou súčasťou 

tejto veľkolepej šou je typická červená a zlatá farba a všade rozosiate piliny. Rovnako sú 

najrôznejšie ozdoby vo forme hviezdičiek, flitrov či trblietok. (Soulas, Pesé & Donadieu, 2011).  

Za základný princíp tradičného cirkusu je vzbudenie emócie u diváka. Artisti majú za 

úlohu predviesť čísla, ktoré by vzbudzovali u publika čo najsilnejší pocit strachu, prekvapenia 

či údivu. Umelci predvádzajú hrdinské výkony avšak za celú atmosféru však zodpovedá riaditeľ 

cirkusu, ktorý predstavenie prispôsobuje aktuálnej situácii. Má na starosti vymyslieť poradie 

vystúpení, celú gradáciu predstavenia či čas, kedy zaznejú fanfáry (Soulas, Pesé & Donadieu, 

2011).  

„Francouzský cirkusový styl je charakteristický vyváženou kombinací elegance, 

humoru a především náročného fyzického tréninku zakládajícího se na stále se 

zdokonalujících učebních metodách.“ (Štefanová, 2009, s.15). 

 

2.1   Základné disciplíny tradičného cirkusu 

Vymenovať všetky disciplíny cirkusové umenia je takmer nemožné, keďže je to umenie 

neustále sa vyvíjajúce a teda každým dňom sa jeho okruhy rozširujú. Napriek tomu niektoré 

oblasti sú s cirkusom priam späté. Medzi tie najstaršie patrí žonglovanie, či iluzionisti. Za 

kráľovskú disciplínu je považovaná akrobacia. Pravdepodobne z toho dôvodu, že ponúka 

nespočetné množstvo odvetví, ktorým sa je možné venovať – od pozemnej či závesnej 

akrobacie, cez akrobaciu na visutej hrazde, povrazolezectvo, alebo akrobacie s pomocou 

nástrojov. Akrobatické vystúpenia majú za úlohu špičkové prevedenie náročných prvkov. 

Umelcovým nástrojom je jeho vlastné telo, ktoré je symbolom fyzickej dokonalosti.  

Cvičitelia zvierat so svojimi vystúpeniami boli neoddeliteľnou súčasťou tradičného 

cirkusu. Práve drezúra dravých šeliem dodávala cirkusom ich exotiku. Krotitelia a cvičitelia 

svojimi predstaveniami opakovane vzbudzovali v publiku dávku strachu a obdivu (Soulas, Pesé 

& Donadieu, 2011).  

Ďalšou veľmi jedinečnou disciplínou je cirkusová klauniáda. Krátke humorné výstupy 

prezlečených postáv boli súčasťou tradičného cirkusu už od jeho začiatku. Najčastejšie 

pantomimicky parodovali vystúpenia ostatných umelcov. Základné sú dva typy klaunov, ktoré 



sú charakterovo protikladné. Smutný - biely klaun  je zvyčajne múdry a sofistikovaný, zatiaľ 

tzv. Auguste je šťastný klaun, ktorý neustále predvádza žarty a svojou nešikovnosťou baví 

publikum. Klauni sa ihneď stali výnimočnými osobnosťami, ktorým sa v predstaveniach 

dostávalo mimoriadnej obľube (Cihlář, 2006).  

Koncom 19. storočia bol cirkusový program rozšírený o ďalšie disciplíny vďaka 

zámorským objavom, ktoré v mnohých oblastiach obohatili vtedajšiu spoločnosť. Cirkusové 

umenie zaznamenalo najväčší prínos v drezúre exotických zvierat, čím vznikla ďalšia 

disciplína, ktorá naháňala strach a hrôzu a zároveň obdiv voči odvážnym krotiteľom, ktorí neraz 

riskovali život.  

Taktiež pribudli exotické tanečnice a množstvo cirkusov predvádzalo kuriózne čísla, 

kde sa predstavovali ľudia s rôznymi odlišnosťami ako liliputáni, siamské dvojčatá alebo sloní 

muži. Cirkus bol jednoducho fascinujúcim miestom, ktoré ponúkalo divákom jedinečnú 

atmosféru z vecí bežne nevídaných. S rastúcim počtom divákov pribúdali ďalšie a ďalšie 

cirkusy, pričom každý mal svoju doménu (Cihlář, 2006). 

 

2.2  Šapito 

Pri slove cirkus, si ľudia vo väčšine prípadov automaticky predstavia umelecké 

vystúpenia pod červeno–bielym stanom, alebo teda šapitom. Je takmer nepredstaviteľné, že 

približne jedno celé storočie cirkusy vystupovali vo svojich imobilných budovách. A pritom až 

do 19. storočia svoje veľkolepé diela predvádzali vo vyzdobených halách divadiel, či opier a 

len vo výnimočných prípadoch niekam so svojím predstavením cestovali. Až v polovici 19. 

storočia sa začali stavať prvé budovy, ktoré boli určené výlučne pre cirkusové umenie. Prvé 

typické budovy sa stavali s kruhovými manéžami a slávnymi rotundami (Hodak-Druel, 2002).  

Šapito je druh obrovského stanu, ktorý vytvára akúsi halu, ktorú je možné premiestniť 

a opätovne postaviť, čím sa stáva pojazdným. Vynájdené bolo v roku 1825 Američanmi, 

a predstavovalo ideál nezávislosti, ktorý bol pre danú generáciu umelcov veľkým prínosom 

(Jacob, 2009). Najväčší pojazdný cirkus bol The Ringling Brothers, Barnum & Bailey  a vošlo 

sa doň 16 000 divákov. Do Európy však šapito priniesol v roku 1872 James Washington Meyer, 

ktorý bol pôvodom Angličan (Cihlář, 2006). Mobilita, ktorá umožňovala cirkusu presúvať sa 

z jedného mesta do druhého, vytvárala znak modernosti (Jacob, 2009). 

 Nemôžeme však tvrdiť, že odvtedy by bolo šapito nevyhnutným znakom cirkusu. Bolo 

to obdobie, kedy sa cirkus rozdelil na dva tábory. Cirkusy, ktoré zostávali v honosných 

budovách a cirkusy, ktoré sa vydali na cesty. Cirkusy v budovách zostávali naďalej zdrojom 



šľachtickej a aristokratickej zábavy, vzhľadom na to, že vstupné bolo vysoké. Z tej doby je  

najznámejší cirkus Médrano. Zatiaľ čo pojazdné cirkusy sa postupne stávajú ľudovou zábavou 

a prestávajú byť považované za umenie. Jedinou výnimkou zostávajú ruské pojazdné cirkusy 

(Cihlář, 2006). 

 

2.3  Kríza tradičného cirkusu 

Pre začiatok 20. storočia je v umení typická roztrieštenosť. Avantgarda zahrňuje súbor 

umeleckých smerov v snahe experimentovať a priniesť niečo nové, špecifické, zatiaľ 

nepoznané. V tomto čase vznikajú vlny záujmu o cirkusové prostredie s dôrazom 

na nezameniteľnú atmosféru skutočných fyzických výkonov. Inak tomu nie je ani v divadle 

a cirkus sa stáva zdrojom inšpirácie aj v tzv. divadelných reformách v priebehu 20. storočia.  

V druhej polovici 20. storočia nastáva v Európe veľa zmien a rovnako sa mení aj 

postavenie cirkusu. Dopady druhej svetovej vojny spôsobili nepriaznivú socio-ekonomickú 

situáciu a keďže sa Európa politicky rozdelila na dva bloky: východný a západný, nebolo možné 

voľne sa pohybovať a tak sa situácia komplikovala. Vo východnom bloku dochádza k zrušeniu 

súkromného vlastníctva, čo sa prejaví aj na cirkusových spoločenstvách, ktoré sa stávajú 

centralizovanými, ale ďalej sa nerozvíjajú, skôr sa snažia udržovať tradíciu. Čo sa týka 

západného bloku, napriek tomu, že situácia bola priaznivejšia v porovnaní s východným 

blokom, rovnako sa cirkusové umenie dostáva do krízy a stagnuje1 (Cihlář, 2006).  

Rovnako dochádza k zmenám životného štýlu a to najmä v rozvoji súkromného života. 

Naopak hromadné zvyklosti ako napríklad trhy či dedinské udalosti strácajú na atraktivite 

(Barré, 2001).  

Taktiež cirkus musí čeliť konkurencii, ktorú nová doba prináša. Predstavuje ju rozvoj 

kina, televízie či rádia. V tomto období prichádza obrovská finančná kríza cirkusového umenia, 

ktorá má za následok stratu najlepších artistov a v mnohých prípadoch aj bankrot významných 

cirkusov (Cihlář, 2006).  

Klesajúci záujem o cirkus privádza cirkusové spoločnosti do neľahkej situácie, v ktorej 

sa snažia opätovne upútať pozornosť a nadchnúť publikum. Zatiaľ čo vystúpenia krotiteľov 

 
1 „V některých zemích vznikají alespoň subvencované „státní“ reprezentativní cirkusy, které sdružují špičkové 

artisty a cirkusové umělce. V takto bezradném přešlapování, které trvá dodnes, končí slavná a dlouhá éra 

tradičního cirkusu. Samozřejmě ještě dlouho bude zachován model nablýskaných následovníků slavných cirkusů 

s tradičními disciplínami v klasických cirkusových programech, jimiž je zakonzervován nádech minulosti spojený 

se snahou posouvat cirkusové dovednosti dál.“ (Cihlář, 2006, s. 26). 
 



divokých šeliem naberajú na atraktivite, akrobatické vystúpenia si vyžadujú čoraz náročnejšie 

a nebezpečnejšie prvky, aby dokázali divákov očariť (Štefanová, 2009).   



3 Terminologické uchopenie cirkusových smerov 

Terminologické uchopenie jednotlivých cirkusových odvetví býva miestami mätúce 

a to najmä z toho dôvodu, že dochádza k neustálemu vývoju cirkusového umenia, avšak nie 

vždy sa podarí nový pojem terminologicky zjednotiť vo všetkých jazykoch. Na základe týchto 

nezrovnalostí sa v posledných rokoch objavujú snahy o združenie všetkých súčasných foriem 

cirkusového umenia pod simplicitným názvom Cirkus (Štefanová, 2009). Pre základnú 

orientáciu si predstavíme aspoň najpoužívanejšie delenia pojmov cirkusu s nejakým 

prívlastkom. 

Pojem tradičný cirkus vznikol až v 20. storočí, presnejšie v dobe vzniku nového cirkusu, 

a vznikol práve na odlíšenie pôvodného cirkusového prúdu, ktorý vychádzal z tradície Philipa 

Astleyho, od novších smerov, ktoré sa už do určitej miery odklonili od zaužívaných konceptov. 

Nový cirkus sa tradičným do veľkej miery inšpiroval, a prevzal množstvo jeho disciplín, ktoré 

skombinoval s ďalšími umeleckými formami. Tradičný cirkus však príchodom nového cirkusu 

nezanikol. Dodnes je táto forma aktívna, ale väčšinou sa už jedná o jednu z dvoch línií: 

nostalgický cirkus a moderný tradičný cirkus (Cihlář & Hanuš, 2014). 

Označenie nostalgický cirkus sa používa pre súčasné predstavenia, ktoré majú tendencie 

romantizovať predstavy o kráse dávnych cirkusov. Ide o snahy zachovať najznámejšiu 

veľkolepú formu cirkusu z 19. storočia. Zachovávajú typické znaky tohto obdobia ako sú 

červená a zlatá farba, rôzne vyzdobenia a podobne. Pre lepšiu predstavu je vhodný príklad 

cirkusu Humberto (Cihlář & Hanuš, 2014).  

Moderný tradičný cirkus je charakterizovaný použitím najrôznejšej modernej techniky. 

Najčastejšie sa jedná o najrôznejšie svetelné efekty, ale aj použitie ďalších technických atrakcií 

ako napr. motoriek. Pravdepodobne najznámejší cirkus tohto smeru je kanadský Cirque du 

Soleil (Cihlář & Hanuš, 2014). 

Nový cirkus alebo francúzsky cirque nouveau dodnes nie je v Slovenskej ani v Českej 

republike jednotne terminologicky ukotvený a preto niekedy dochádza k rôznym 

interpretáciám tohto fenoménu. Zjednodušene povedané je to smer, ktorý vznikol 

v sedemdesiatych rokoch 20. storočia vzájomným prepojením cirkusu, divadla a živej hudby. 

Fenoménu nového cirkusu sa budeme viac venovať v osobitnej kapitole. Avšak aj nový cirkus 

prechádzal ďalším vývojom a koncom deväťdesiatych rokov 20. storočia začala vznikať ďalšia 

odnož, ktorá dostala označenie súčasný cirkus (contemporary circus). Aktuálna fáza vývoja sa 

nazýva cirkus dnešný. Avšak pomenovanie nový cirkus zostalo zaužívané pre všetky posledné 

odvetvia a tak sa používa ako zastrešujúci pojem pre všetky novšie formy (Cihlář, 2006).  



4  Vznik nového cirkusu  

Vo Francúzsku sa koncom šesťdesiatych rokov 20. storočia, cirkus, divadlo a rovnako 

aj tanec ocital v pozícii, ktorá si vyžadovala obnovenie (Jacob, 2009). Veľmi populárnym 

smerom v tej dobe, najmä pre mladú generáciu, bolo pouličné divadlo, ktoré predstavovalo istú 

formu slobody a rebélie, čo bolo presne v opozícii vtedy tradičnému cirkusu či divadlu. 

Pouličné divadlo taktiež dovoľovalo väčšiu mieru slobodného sebavyjadrenia a predstavenia 

prinášali okrem zábavy aj nejaké zdelenie (Štefanová, 2009).  

Sedemdesiate roky minulého storočia sú považované za obdobie metamorfózy 

a revolúcie cirkusového žánru. Nový cirkus sa začal formovať vo Francúzsku na začiatku 

sedemdesiatych rokov 20. storočia, avšak samotný pojem nový cirkus vznikol až v ďalšom 

desaťročí2 (Guy, 2001). 

V tej dobe pouliční umelci a divadelníci do svojich predstavení zakomponovali aj 

umelcov z prostredia cirkusu, ktorí do nich začali vkladať cirkusové disciplíny. Divadelníci sa 

snažili porozumieť metaforickému jazyku cirkusových umelcov, ktorí svoje myšlienky 

predvádzali najmä prostredníctvom dokonale vytrénovaných pohybov a naopak, od 

divadelníkov sa učili predať nejakú správu či vyššiu myšlienku. Súčasťou týchto inscenácií bola 

rovnako živá hudba. Spájaním týchto jednotlivých umení, čo dovtedy nebolo zvykom, postupne 

vznikal nový druh umenia (https://www.cirqueon.cz/novy-cirkus-v-zahranici, 2020). 

Čo sa týka prvých spoločností, ktoré prerazili cestu novému cirkusu, na úplnom začiatku 

stála Victoria Chaplni a Jean-Baptiste Thierée, ktorí v maličkom Cirque Bonjour začínali 

experimentovať s cirkusovými konceptmi. Napriek tomu, až predstavenie Christiana Tagueta – 

Puits aux images z roku 1973 je považované za prvé, ktoré predstavilo cestu akou by sa nový 

cirkus mohol uberať. Jeho prínosom bolo najmä vloženie krátkych scénok medzi jednotlivé 

cirkusové čísla. Medzi najdôležitejších priekopníkov, ktorí sa pričinili o rozbeh tohto umenia 

sa radia Christian Taguet, Pierrot Bidon, Bernard Kudlak, Bartavas a Igor (Štefanová, 2009). 

Annie Fratellini si uvedomovala, že na rozvoj nového umenia je potrebná nejaká 

inštitúcia a tak sa v roku 1972 rozhodla s  Pierrom Étaix založiť školu École nationale des arts 

du cirque Annie Fratellini. V roku 1974 ju nasledovala Silvia Monfort a Alexis Gruss a založili 

školu École au Carré (https://www.cirqueon.cz/novy-cirkus-v-zahranici, 2020).  

Vytvorením cirkusových škôl sa otvorili dvere k cirkusovému umeniu aj pre nadšencov 

nepochádzajúcich z cirkusových rodov.  Aj táto skutočnosť je rovnako súčasťou premeny tohto 

 
2 „V Japonsku sa výraz „cirque nouveau“ ani neprekladá, aby sa viac zdôraznil francúzsky pôvod tohto žánru.“ 

(Jacob, 2002). 

https://www.cirqueon.cz/novy-cirkus-v-zahranici
https://www.cirqueon.cz/novy-cirkus-v-zahranici


žánru v 20. storočí. V súčasnosti už väčšina špičkových umelcov pochádza práve z cirkusových 

škôl (Guy, 2001).  

 

4.1  Charakteristika nového cirkusu 

Vymedziť pojem nový cirkus je celkom náročné, keďže vznikal skúšaním rôznych 

pokusov a  spájaním viacerých druhov umenia. Dôležitou súčasťou nového cirkusu bolo práve 

experimentovanie. V tom čase si každá skupina hľadala svoje vlastné prostriedky  aj témy, ktoré 

chceli do predstavení vložiť. Typický znak spoločností nového cirkusu je tematická, výrazová 

a estetická rôznorodosť jednotlivých skupín (Cihlář, 2009).  

Umelecký charakter nového cirkusu vzniká spojením viacerých žánrov, akými je tanec, 

živá hudba, divadlo, film či výtvarné umenie v kombinácií s cirkusom. Do cirkusového umenia 

sa zaraďuje ekvilibristika, akrobacia, klaunéria a žonglovanie. Základným elementom 

novocirkusovej inscenácie je artistovo telo, ktoré znázorňuje extrémnu fyzičnosť 

(https://www.cirqueon.cz/novy-cirkus-v-zahranici, 2020).  

 

Důležitou součástí nového cirkusu je artistika, tedy druh scénického 

umění, jehož podstatou je dokonalý fyzický projev spojující ladnost a vrcholnou 

obtížnost v harmonický celek (https://www.cirqueon.cz/novy-cirkus-v-zahranici, 

2020). 

 

Naprieč rôznymi skupinami, spoločným znakom nového cirkusu bola absurdita, humor, 

provokácia a zároveň rozprávkovosť. Podľa predstavenia záležalo, ktorá stránka sa prejavila 

najsilnejšie, avšak väčšinou sa aspoň v malej forme vyskytla každá z nich.  

Taktiež sa uvoľňuje forma vystúpení a predstavenia tak už nie sú nutne predvádzané 

v kruhu, ale uprednostňujú podobu divadiel. Artistické umenie je využívané, avšak cieľom je 

vyrozprávanie určitého príbehu s významom. Preto sled čísel v novom cirkuse hrá rolu. Úroveň 

virtuozity a predvedenie fyzicky náročných a nebezpečných čísel má až druhotný charakter 

(Cihlář, 2009).  

Nie je to úplným pravidlom, avšak väčšina novocirkusových spoločností sa vo svojich 

predstaveniach zriekla čísel, kde vystupovali dravé zvieratá. Stáli za tým ako ekonomické, tak 

aj ekologické, či morálne dôvody. Ostalo však pár výnimiek, kde si zvieratá ponechali, avšak 

nejednalo sa o dravé zvery, ale napríklad o kone, vtáky, sliepky a podobné. (Cihlář, 2009).   

https://www.cirqueon.cz/novy-cirkus-v-zahranici
https://www.cirqueon.cz/novy-cirkus-v-zahranici


4.1.1 Porovnanie nového cirkusu s cirkusom tradičným 

Pretože nový cirkus vznikal ako reakcia na cirkus tradičný, často sa charakterizuje práve 

prostredníctvom vzájomných odlišností. Tieto pomenovania občas vedú k nesprávnym 

predstavám o tom, že nový cirkus je ten invenčný a moderný, zatiaľ čo tradičný sa už nesnaží 

svoje predstavenia nijakým spôsobom inovovať. Samozrejme existujú niektoré konzervatívne 

tradičné cirkusové spoločnosti, ktoré zdedené znalosti opakujú, avšak sú spoločnosti, ktoré sa 

neustále snažia o reformáciu a modernizáciu svojich predstavení a pritom ju stále stavajú na 

estetike tradičných cirkusov.  

Nový cirkus nadväzuje na ten tradičný, avšak na rozdiel od neho obohacuje typické 

artistické čísla o divadelnú dramaturgiu a réžiu (Wallon, 2002) Scénografia je menej okázalá 

než u tradičného a jej súčasťou sú predmety každodenného využitia. Zároveň výrazné kostýmy 

tradičného cirkusu sú nahradené civilným oblečením.3  

Jean Guy zhrnul, ktorých kodifikovaných pravidiel sa nový cirkus zriekol. Jeden 

z najtypickejších znakov, ktorý dovtedy charakterizovali cirkus bola kruhová manéž. V novom 

cirkuse sú predstavenia uskutočňované v rôznych formách. Konkrétne švédsky Cirkus Cirkör 

využíva zakaždým rôzne špecifické priestory alebo cirkus Archaos vystupuje na vrakoviskách. 

Nový cirkus sa taktiež zrieka tradície drezúry dravých zvierat. Avšak bolo by chybné 

nový cirkus interpretovať ako cirkus bez zvierat, pretože aj v jeho vystúpeniach nájdeme 

zvieratá, najmä tie, ktoré plnia rolu čistej animality. Už však viac nie je zaužívaný koncept 

nadradenosti človeka nad zvieratami. Napríklad súčasťou cirkusu Zingaro sú kone, v ďalších 

nájdeme psy, sliepky a ďalšie. 

Rovnako sa oproti tradičnému cirkusu vytráca zaužívaná estetika plná červenej a zlatej 

farby, rozsypaných pilín, zvieracieho zápachu ako aj rekvizít ako sú parochne, nosy, podstavce 

pod slony, či hlava krotiteľa v levovej papuli.  

Ďalej sa nový cirkus zrieka sledu jednotlivých čísel, bez vzájomného prepojenia, ale 

vytvára skôr konzistentné vystúpenia s nejakou myšlienkou.  

Rovnako sa zrieka konceptu neustáleho prekonávania seba samého, kvôli čomu sa 

mnohí artisti ocitali v nebezpečí smrti. Taktiež už nevnímajú človeka ako entitu, ktorá považuje 

za svojho najväčšieho nepriateľa zviera. 

Oproti tradičnému, kde hlavným cieľom bolo divákov ohúriť, nový cirkus má vo svojich 

predstaveniach za cieľ ponúknuť nejakú ďalšiu myšlienku, ktorú prináša práve prostredníctvom 

jedinečných výkonov umelcov (Cihlář, 2009). 

 
3  Letní letná. [online]. [cit. 2020-07-20]. Dostupné z: https://letniletna.cz/cs/novy-cirkus/ 

https://letniletna.cz/cs/novy-cirkus/


4.2  Nový cirkus v Českej republike 

Nový cirkus ako svojbytný druh umenia by sa v Českej republike mohol rozčleniť do 

troch hlavných prúdov a to: divadelný nový cirkus, artistický nový cirkus a pouličný cirkus. 

Divadelný nový cirkus si kladie za cieľ predať divákom nejakú myšlienku. Postavy v ňom sú 

medzi sebou poprepletané vzťahmi a samotné artistické výstupy sú až druhoradou prioritou. 

 Zatiaľ čo v artistickom novom cirkuse sú artistické výstupy nadradené, aj keď medzi 

postavami sú znateľné nejaké vzťahy a symbolizujú určité situácie. Dalo by sa povedať, že má 

najbližšie práve k modernému tradičnému cirkusu. Pre predstavu sú to napríklad inscenácie 

Cirk La Putyka.  

Posledná línia nového cirkusu v Českej republike zahŕňa pouličný cirkus a ohňovú či 

svetelnú show. V tomto prúde je najzásadnejším prvkom práve vizuálny výstup celého 

predstavenia, ktorý však ukrýva prvky deja. Príkladom v Českej republike sú to súbory  

V. O. S. A., Cirque Garuda a Amanitas (Cihlář & Hanuš, 2014). 

 

4.2.1 Festivaly nového cirkusu v Českej republike 

V Českej republike sa zastrešujúca organizácia pre podporu a rozvoj nového cirkusu volá 

CIRQUEON. 

 

„Hlavní náplní naší činnosti je poskytování informací o domácím i evropském dění na 

poli nového cirkusu, podpora novocirkusových projektů vznikajících v České republice 

a rozvoj cirkusových dovedností profesionálů i široké veřejnosti.“ 

(https://www.cirqueon.cz/o-nas, 2020).  

 

 Čo sa týka medzinárodnej spolupráce, Cirqueon je okrem iných, členom siete 

Circostrada Network, čo je európska sieť združujúca cirkusové a pouličné umenie. Rovnako je 

členom FEDEC (European Federation of Professional Circus Schools), ktorá zase spája 

európske školy a vzdelávacie centrá pre nový cirkus.  

 

V Českej republike sa nový cirkus spopularizoval práve vďaka najrôznejším festivalom, 

na ktorých sa predstavili novocirkusové inscenácie, ako zo zahraničia, tak aj z domácej tvorby. 

Najskôr, v deväťdesiatych rokoch, sa jednalo o festivaly pouličného divadla, avšak postupne sa 

vyhraňovali a dnes už bežne nájdeme festivaly nového cirkusu (Štefanová, 2015). 

 

https://www.cirqueon.cz/o-nas


„Festivaly mají v rozvoji nového cirkusu jako samostatného uměleckého druhu 

důležité postavení. Významně se podílejí především na jeho osvětě. Nejdříve byl 

nový cirkus součástí divadelních festivalů a festivalů pouličního umění. Po čase se 

novocirkusová komunita natolik rozšířila, že její vůdčí osobnosti mohly ideově 

expandovat a pokusit se o založení nejen festivalů, ale také produkčních 

společností, neziskových organizací, vzdělávacích center, a dokonce i stagion 

uzpůsobených novému cirkusu“ (Štefanová, 2015, str. 141). 

 

4.2.1.1 Kašparův kolínský memoriál  

Kašparův kolínský memoriál bol festival venovaný pamiatke česko-francúzskemu 

známemu mímovi Jean-Gaspard Deburauovi pochádzajúcemu z Kolína. Prvý ročník sa 

uskutočnil v roku 1992 pod záštitou Jířího Turka, hlavného dramaturga, a Ctibora Turbu. Prvý 

ročník neobsahoval ešte žiadne novocirkusové inscenácie, ale postupne pribúdali také, ktoré 

môžu byť považované za jej predchodcov a od roku 2004, kedy bol založený prvý ročník 

festivalu Letní Letná, sa postupne vplyv nového cirkusu rozšíril aj na Kašparův kolínský 

memoriál (Štefanová, 2015).  

 

4.2.1.2 Letní Letná – Mezinárodní festival nového cirkusu a divadla  

Medzi najznámejšie festivaly nového cirkusu určite patrí Letní Letná, ktorý 

v Letenských sadoch v centre Prahy v roku 2004 zahájil svoj prvý ročník. Riaditeľ a dramaturg 

festivalu Jíří Turek sa snaží rozchýriť povedomie o novom cirkuse k čo najširšej verejnosti. 

Tento rok sa uskutoční už 16. ročník festivalu, na ktorom vystupujú ako aktuálne české 

novocirkusové inscenácie, tak aj zahraničné súbory.  

Dôležitou súčasťou sú koprodukcie českých a zahraničných projektov. Za spomenutie 

určite stojí Cabaret Lacrimae z roku 2012, spojením švédskeho Cirkusu Cirkor, francúzskeho 

Cahin Caha a českého Cirk La Putyka. Ďalší medzinárodný projekt z roku 2014 - Le poivre 

rose, v ktorom vystúpili umelci z Belgicka, Kanady, Francúzska i z Českej republiky. Jeden 

z najunikátnejších projektov sa uskutočnil v roku 2018 a niesol názov De Nova Stella, v ktorom 

sa réžie ujal francúzsky režisér Daniel Gulko, principál známeho súboru Cie Cahin Caha. 

Všetky tieto projekty sa tešia veľkému záujmu, čo potvrdzuje údaj z roku 2018, kedy sa 

festivalu zúčastnilo 53 000 divákov (https://letniletna.cz/cs/historie-festivalu/, 2020).  

  

https://letniletna.cz/cs/historie-festivalu/


5 Globálna simulácia ako príklad pedagogickej aplikácie 

Kultúrne témy vo všeobecnosti sú veľmi obohacujúcou zložkou výuky cudzích jazykov, 

zároveň je výuka jazyka bez využívania medzi predmetových vzťahov nemysliteľná. 

Prostredníctvom kultúrnych vsuviek je učenie pestrejšie a látka lákavejšia. Záujem o reálie 

môže viesť k prehĺbeniu motivácie v štúdiu cudzieho jazyka, čím sa výuka stáva efektívnejšou 

a zároveň zábavnejšou. 

Ako sme mohli vidieť, cirkusové umenie je s kultúrou Francúzska späté už niekoľko 

desiatok rokov, čím vytvára vhodnú tému k výuke reálií. Navyše svoje čaro nevyčerpá už po 

jednej hodine, ale ponúka širokú škálu možností pedagogickej aplikácie. V takom prípade sa 

naskytá príležitosť vytvorenie tzv. globálnej simulácie s témou cirkusu.  

Globálna simulácia je plán väčšieho počtu hodín zameraných na jednu tematiku v rámci 

skupiny študentov. Dovoľuje žiakom spoločne si vytvoriť vlastný svet, ktorý im umožňuje 

simulovať rozličné interakcie s využitím cudzieho jazyka (Caré & Debyser, 1997). Jej cieľom 

je simulovať realitu sveta, vďaka skúsenostiam a predstavivosti žiakov. Na základe vlastných 

zážitkov, či vedomostí o danej téme, si kolektív dotvára vymyslené identity a udalosti, ktoré by 

mohli nastať. Spoločne sa tak ponoria do fiktívneho sveta, v ktorom musia kooperovať 

a zvládať rôzne úlohy, ktoré sú pre nich pripravené.  

Princíp globálnosti zahrňuje rozdelenie hlavnej témy do menších častí s postupnou 

nadväznosťou. Typickým znakom je rozdelenie rolí a vytvorenie fiktívnych identít, či už 

v situácii reálneho alebo aj imaginárneho sveta. Základné role sú predložené v cvičeniach, 

avšak študentom je ponechaná istá miera autonómie na dotvorenie identity, podľa vlastných 

predstáv (http://www.francaislangueseconde.fr, 2013).  

Simuláciu je vhodné využívať najmä v interdisciplinárnych témach, pričom je možné 

nadobudnúť rozvoj viacerých zručností. Vyučujúci na začiatku predstaví plánovaný postup 

a potom vystupuje, ako sprostredkovateľ a hýbateľ deja (http://www.ac-

grenoble.fr/casnav/accueil/enseigner-FLE-FLS/index.php?post/2011/02/14/Les-simulations-

globales, 2011).  

 

5.1   Globálna simulácia Le Cirque4  

 Výborný príklad spracovania globálnej simulácie s témou cirkusu je práca, ktorú 

publikovalo vydavateľstvo Hachette, s názvom Le Cirque od autorov Jean-Marc Caré a Carmen 

 
4 Barreiro, M. B. & Caré, J.-M. (1986). Le Cirque. Paris: Hachette. 

http://www.ac-grenoble.fr/casnav/accueil/enseigner-FLE-FLS/index.php?post/2011/02/14/Les-simulations-globales
http://www.ac-grenoble.fr/casnav/accueil/enseigner-FLE-FLS/index.php?post/2011/02/14/Les-simulations-globales
http://www.ac-grenoble.fr/casnav/accueil/enseigner-FLE-FLS/index.php?post/2011/02/14/Les-simulations-globales


Mata Barreiro5. Táto publikácia je určená pre žiakov základných a stredných škôl, pre triedu 

s počtom okolo 25 ľudí. Vyžadovaná úroveň francúzskeho jazyka je A2-B1. Kniha obsahuje 

množstvo aktivít, ktoré sú rôzne určené na kooperáciu celej skupiny, skupinovú prácu pre 

menšie skupinky, ale aj úlohy pre jednotlivcov.  

Konkrétne ponúka desať kapitol, ktoré slúžia ako predlohy k desiatim hodinám. Každý 

žiak dostane rolu, ktorú bude v cirkuse zastupovať, pričom každý si bude postupne tvoriť svoju 

vlastnú cirkusantskú identitu a kolektívne realizovať cirkusové spoločenstvo. V jednotlivých 

hodinách sa žiaci budú venovať rôznym úlohám, ktorými by si začínajúci umelec v tomto 

priemysle pravdepodobne prešiel. Postupne sa zoznámia s tým, čo taký život v cirkuse obnáša 

a zároveň budú pracovať na rôznych kompetenciách francúzskeho jazyka. Všetko prebieha 

zážitkovou formou a teda všetci žiaci sú v tomto procese aktívne zapojení. 

Prvá kapitola tejto publikácie sa venuje predstaveniam a trikom. Keďže v cirkuse má 

každý jedinečné postavenie, žiaci sa oboznámia ako s jednotlivými cirkusovými číslami, tak so 

slovnou zásobou viazanou k nim. V jednotlivých cvičeniach sa dozvedia aká je úloha, 

krotiteľov, či cvičiteľov pracujúcich so zvieratami, čo všetko ovládajú povrazolezci, žongléri, 

akrobati, klauni a ďalší artisti. V závere sú žiaci vedení k tomu, aby si pripravili nové, 

netradičné číslo, ktoré neskôr predstavia svojim spolužiakom. 

V druhej kapitole sa kolektív ponorí do cirkusovej rodiny. Keďže sa postupne stanú 

členmi cirkusu, je potrebné aby si vybrali osobnosť, ktorú budú znázorňovať. Do určitej miery 

sú role na obsadenie predurčené, avšak stále zostáva aj priestor na dotvorenie vlastnej 

cirkusovej identity. Výstupom tejto časti je vytvorenie si kandidatúry do cirkusu, ktorú následne 

odovzdajú riaditeľovi.  

Cieľom tretej kapitoly je vytvorenie si nomádskeho mestečka. Táto časť venovaná 

architektúre cirkusu podporuje prelínanie predmetov a k výuke francúzskeho jazyka a reálií 

zapája aj využitie matematiky. Hneď po vymyslení názvu cirkusu majú žiaci za úlohu vypočítať 

podľa danej mierky aj rozlohu cirkusu a jednotlivých karavanov. Spoločne zostroja plán 

cirkusového mestečka a zároveň si rozdelia, kto bude obývať, ktorý karavan. 

V tradičnom cirkuse nesmeli chýbať zvieratá a preto sa štvrtá kapitola nazýva zverinec. 

Žiaci v ňom majú za úlohy premyslieť, ktoré zvieratá s akými schopnosťami budú súčasťou ich 

cirkusu. Každý jednotlivec si navyše vytvorí identitu vlastného zvieraťa, ktoré bude niečím 

výnimočné. Taktiež majú za úlohu vynaliezavo vymyslieť reklamu, ktorá poputuje do 

 
5 Titulná strana publikácie (príloha č.1), obsah publikácie (príloha č.2) 



miestneho denníka. Na záver si žiaci prehliadnu ich nový zverinec a v pár vetách zhrnú, aké sú 

ich dojmy.  

Umelci v cirkusovom mestečku nie sú len artisti predvádzajúce neskutočné vystúpenia, 

ale sú to ľudia, ktorí tam rovnako prežívajú svoje každodenné starosti aj radosti. Aby si to žiaci 

uvedomovali, piata kapitola je zameraná na vzťahy a pocity jednotlivých postáv. V aktivitách 

tejto časti budú žiaci konfrontovaní s rôznymi udalosťami, ktoré sa odohrávajú v zákulisí a ich 

úlohou bude domýšľať príbehy, ktoré sa mohli odohrať.  

Šiesta kapitola sa venuje zvieratám, ktoré sú časom z dennodenných vystúpení unavené 

a v noci robia hluk. Úlohou žiakov bude zaujímavým spôsobom nahrať zvuky, ktoré by boli 

podobné zvieracím a predstaviť triede, s akými podmienkami by mohli byť zvieratá 

nespokojné. V tejto časti si rozšíria svoju slovnú zásobu o rôzne francúzske ustálené slovné 

spojenia so zvieracím motívom.  

V siedmej kapitole sa žiaci oboznámia s každodenným chodom cirkusu. Aby si žiaci 

nepredstavovali cirkus len ako večerné predstavenie, zoznámia sa s tým, ako taký obyčajný deň 

v nomádskom mestečku vyzerá. Pripravia si denník a postupne každú časť dňa budú plniť rôzne 

úlohy, ktoré sú bežnou náplňou cirkusantov. Okrem starostlivosti o zvieratá a vlastné tréningy, 

budú čeliť aj povinnostiam ako je finančná situácia cirkusu, od predaja lístkov po výdaje 

spojené s prevádzkou.  

S odjazdom na turné je spojené množstvo povinností, ktoré treba zariadiť. V ôsmej 

kapitole žiaci budú mať možnosť využiť všetku svoju kreativitu, pretože ich úlohou bude 

naplánovať svoju cestu, aké miesta navštívia a ako na svoje predstavenie nalákajú miestnych 

obyvateľov. Pripravovať budú plagát, vyzdobovať reklamné auto, vyrábať letáky s programom 

a vymýšľať okázalé pozývanie, ktoré by pritiahlo čo najväčšiu pozornosť.  

Deviata kapitola prináša odkaz od riaditeľa o budúcnosti cirkusu. Šokujúca správa 

oznamuje zatvorenie cirkusu. Žiaci zostrojujú katastrofický scenár, prečo cirkus končí. Avšak 

v druhej časti kapitoly sa rozhodnú založiť cirkusovú školu a tak celá etapa dostáva pozitívny 

nádych.  

Desiata kapitola, ktorá je zároveň poslednou, sa od ostatných dosť odlišuje. Žiaci v nej 

totiž nemajú už žiadne kreatívne úlohy. Jej cieľom je vykresliť život v cirkuse ako miesto, ktoré 

je plné dobrodružstiev, ale zároveň sa v ňom odohráva bežný život. Na kartičkách popisuje 

rôzne udalosti, ktoré neskôr žiaci rozdeľujú na dve kôpky, podľa toho, či ich považujú za 

šťastné, alebo naopak, za prinášajúce smolu. Takto sa žiaci dozvedajú s čím všetkým sa 

cirkusoví umelci vo svojom živote stretávajú (Barreiro & Caré, 1986). 



Aplikovať túto globálnu simuláciu do výuky je považované za veľmi prínosné najmä 

z toho dôvodu, že kombinuje a podporuje prelínanie veľkého množstva predmetov. Zároveň je 

v nej žiakom umožnené pracovať kreatívne, čo je oblasť, ktorá býva vo výuke často 

zanedbávaná. Výhodou je taktiež kombinácia individuálnej práce a kooperácie medzi žiakmi, 

vďaka čomu do istej rozvíjajú aj mäkké zručnosti, ktorými sú napríklad komunikácia, riešenie 

konfliktov, učenie sa kompromisu, či tímová spolupráca. Zároveň počas desiatich kapitol 

žiakom umožňuje plne sa ponoriť do preberanej témy, následkom čoho je hĺbkové pochopenie 

danej problematiky. 

  



6 Praktická časť 

V praktickej časti predstavíme dva metodické listy, ktoré sú vhodné ako predloha 

k výučbe francúzskeho jazyka. Prepájajú kultúrnu tému cirkusu s témou gramatickou. Sú 

napísané vo francúzskom jazyku, aby mohli slúžiť ako priama predloha na vyučovaciu hodinu.  

Prvý metodický list je určený pre žiakov základných a stredných škôl s úrovňou 

francúzštiny A1-A2. Nazýva sa Pozvanie do cirkusu, pričom zostrojeniu tejto pozvánky 

predchádza pár krokov. Najskôr budú žiaci so svojim vyučujúcim konverzovať o svojich 

skúsenostiach s cirkusom a neskôr sa budú venovať francúzskej piesni, ktorá pozýva do 

cirkusu. Následne sa ponoria do gramatického javu, rozkazovací spôsob, ktorý potom aplikujú 

pri tvorbe svojej kreatívnej pozvánky do cirkusu. 

Druhý metodický list je vhodný pre študentov vysokej školy filologického smeru. 

Potrebná úroveň francúzštiny je B1-B2. Jeho prvým cieľom je ponoriť sa do umenia nového 

cirkusu a druhým zámerom je zredigovať argumentačnú esej. Spoznávanie nového cirkusu 

prebehne zážitkovou formou a to priamym zúčastnením sa na jednom z jeho predstavení. 

Základné princípy písania argumentačného textu sa už študenti dozvedia na hodine. Výstupom 

z tejto hodiny je napísanie argumentačnej eseje v rozsahu 600 – 700 slov.  

 

6.1   Fiche pédagogique I. 

 

Titre : Invitation au cirque 

Public : jeunes adolescents 

Niveau : A1-A2  

Durée : 60 minutes 

Objectif linguistique : impératif  

Objectif communicatif : comprendre, donner et exécuter des ordres 

Objectif culturel : Découvrir la tradition d’invitation au cirque 

Compétences travaillées : Production orale, compréhension orale, production écrite 

Matériel : dataprojecteur  

Supports pédagogiques : des modèles d’invitation au cirque ; document d’exploitation : 

« Venez, venez dans mon cirque » (chanson). Suivre le lien suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=PHXdli7DvgQ 

Ressources supplémentaires : Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire. Clé 

International 2001 (p.124 – 125) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PHXdli7DvgQ


Mise en route 

1. Sensibilisation (10 minutes) 

Projeter les images de cirque. Inciter les apprenants à participer et discuter ensemble : 

Aimez-vous le cirque ? Y êtes-vous déjà allés ? Y allez-vous régulièrement ? … 

 

2. Compréhension orale (10 minutes) 

Expliquer aux apprenants qu’ils vont écouter la chanson française « Venez, venez dans mon 

cirque » et leur tâche est compléter les mots manquants dans les paroles de la chanson. Ensuite, 

expliquer le nouveau vocabulaire.  

 

 

Venez, venez dans mon cirque 

 

Refrain :  

Venez, venez dans mon cirque où tout est magique, 

Entrez dans mon chapiteau où tout est beau. 

  

Vous verrez tous nos jongleurs, leurs balles de toutes les couleurs, 

Vous verrez nos éléphants qui savent se laver les dents, 

Vous verrez un drôle de clown, ses cheveux sont comme des nouilles. 

Refrain 

Connaissez-vous la panthère des forêts du Finistère ? 

Connaissez-vous le dompteur qui d’vient bleu quand il a peur ? 

Connaissez-vous le crocodile qui marche tout seul sur un fil ? 

Refrain 

Qui a déjà vu un poney danser comme une vahiné ? 

Qui a déjà vu un cheval faire l’acrobate sur une balle ? 

Qui a déjà vu un mouton jouer des airs d’accordéon ? 

Refrain 

 

Jean Humenry 

 

Source : https://dessinemoiunehistoire.net/comptine-venez-venez-dans-mon-cirque/ 

 

3. Conceptualisation grammaticale (20 minutes) 

Demander aux apprenants quels différents modes grammaticaux sont dans la chanson. 

Demander quel mode grammatical on utilise pour exprimer une invitation, un ordre ou un 

conseil. Rappeler aux apprenants la formation et l’emplois de l’impératif et élargir leurs 

connaissances dans le sujet. 

 

https://dessinemoiunehistoire.net/comptine-venez-venez-dans-mon-cirque/


L’impératif 

 

A quoi l’impératif sert ?  

- Donner des ordres, des conseils, des instructions, des recommandations  

- C’est une invitation à faire quelque chose (on le rencontre fréquemment dans les slogans 

publicitaires)  

 

Comment le conjuguer ?  

- Il se conjugue sans pronom personnel sujet (je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles) 

- Il se conjugue comme l’indicatif présent :  

 

 Infinitif Indicatif présent Impératif affirmatif 

2ème 

personne 

du 

singulier. 

On 

distingue : 

Verbes en –

er : 

terminaison « 

e » 

écouter 

jouer 

acheter 

Tu écoutes ? 

Tu joues au tennis ? 

Tu achètes du sucre ? 

Ecoute ! 

Joue au tennis !  

Achète du sucre ! 

Autres 

verbes (-ir, -

re, -dre, -oir, 

etc), 

terminaison « 

s » 

choisir 

lire 

prendre 

faire 

Tu choisis une recette ? 

Tu lis la liste des ingrédients ? 

Tu prends une bouteille d’eau ?  

Tu fais la cuisine ? 

Choisis une recette !  

Lis la liste des ingrédients !  

Prends une bouteille d’eau  

Fais la cuisine ! 

2ème personne du pluriel 

(vous) 

prendre 

faire 

boire 

Vous prenez le métro ? 

Vous faites les devoirs ? 

Vous buvez de l’eau ? 

Prenez le métro ! 

Faites les devoirs ! 

Buvez de l’eau ! 

 

 

Attention ! Certains verbes ont une forme différente à l’indicatif présent et à l’impératif : 

 

- être : sois, soyons, soyez  

- avoir : aie, ayons, ayez 

- savoir : sache, sachons, sachez 

- vouloir : veuillez 

 

- Les particules négatives encadrent le verbe à l’impératif.

 

 

Mettez une poignée de sel ! => Ne salez pas trop ! 

Dites « Bonjour » à la dame ! => N’oubliez jamais de de dire « s'il vous plaît » et « merci » ! 

Bois des jus de fruit ! => Ne bois plus de Coca-Cola. 

 

 

 

 



 

- Le pronom complément se place après l’impératif affirmatif et avant l’impératif négatif  

 

 Indicatif présent Impératif affirmatif Impératif négatif 

 

La recette  

Le gâteau  

Les assiettes  

Du poivre  

A ta copine  

Aux 

camarades 

 

 

 

Verbes 

pronominaux 

 

 

 

 

Tu la lis ?  

Vous le faites ?  

Tu les laves ?  

Vous en mettez ?  

Tu lui fais une surprise ?  

Vous leur demandez un 

conseil ? 

 

 

 

Tu m’invites à ta fête ?  

Tu me prêtes ton saladier ?  

 

Vous vous levez tard ?  

Tu t’inscris ? 

Lis-la !  

Faites-le !  

Lave-les !  

Mettez-en !  

Fais-lui une surprise !  

Demandez-leur un 

conseil !  

 

 

 

Invite-moi à ta fête !  

Prête-moi ton saladier !  

 

Levez-vous tôt !  

Inscris-toi ! 

Ne la lis pas !  

Ne le faites pas !  

Ne les lave pas !  

N’en mettez pas !  

Ne lui fais pas de surprise !  

Ne leur demandez pas de 

conseil !  

 

 

 

Ne m’invite pas à ta fête ! 

Ne me prête pas ton saladier !  

 

Ne vous levez pas tard !  

Ne t‘inscris pas ! 

 

 

Selon https://fr.slideshare.net/ecole_francais/fiche-pdagogique-fle-impratif 

 

 

4. Production écrite (20 minutes) 

Travail individuel. Montrer aux apprenants les invitations traditionnelles au cirque (images 4 - 

5). Inciter les élèves à créer une propre invitation dans un modèle (image 6) en utilisant 

l’impératif. 

 

6.2   Fiche pédagogique II. 

Titre : Argumentation sur le nouveau cirque 

Public : grands adolescents  

Niveau : B1-B2 

Durée : 45 minutes 

Objectif communicatif : Rédiger un essai argumentatif 

Objectifs culturels : Découvrir l’art du nouveau cirque 

Compétences travaillées : Production écrite 

Matériel : dataprojecteur 

Document d’exploitation : Suivre le lien suivant :  

http://www.linflux.com/arts-vivants/le-nouveau-cirque-toute-une-histoire/ 

https://fr.slideshare.net/ecole_francais/fiche-pdagogique-fle-impratif
http://www.linflux.com/arts-vivants/le-nouveau-cirque-toute-une-histoire/


 

I. Spectacle de nouveau cirque 

La première partie de ce bloc se déroule en dehors de la salle. Il s’agit de la visite du spectacle 

de nouveau cirque toute la classe ensemble.  

 

II. Travail en classe 

1. Introduction (15 minutes) 

Demander aux apprenants quels différents types de discours ou de textes ils connaissent.  

• Narratif, descriptif, explicatif / informatif, injonctif, argumentatif 

Demander aux apprenants les exemples concrets. 

1. Le texte narratif : le conte, la nouvelle, le roman, le reportage, les faits divers, la fable, 

le scénario, etc. 

2. Le texte descriptif : le guide touristique, le dépliant, le roman, etc. 

3. Le texte explicatif / informatif : le manuel scolaire, le dictionnaire, l’article scientifique, 

l’article de presse, les comptes rendus d’expérience, etc. 

4. Le texte injonctif : la recette de cuisine, le mode d’emploi, la publicité, les règles de jeu, 

le règlement, etc. 

5. Le texte argumentatif : l’article de presse, l’essai, la lettre ouverte, le discours politique, 

l’analyse littéraire, etc.  

Source : https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Drengubiak1/subor/7.pdf 

 

2. Conceptualisation grammaticale (15 minutes) 

Quelle est la fonction de l’essai argumentatif ?  

• La fonction de l’essai argumentatif est d’exprimer son point de vue et de le justifier à 

l’aide d’arguments et d’exemples dans un ensemble structuré et cohérent. 

 

Quelle est la structure de l’essai argumentatif ? 

• Il est composé d’une introduction, d’un développement en deux ou trois parties et d’une 

conclusion. L’introduction annonce le thème général, la problématique et le plan. 

Chaque partie du développement comprend des arguments et des exemples concrets. La 

conclusion résume le point de vue et ouvre le sujet pour prolonger le questionnement. 

Source : (https://capsurlefle.files.wordpress.com/2020/04/b1-b2_rc3a9diger-un-essai-

argumentatif_corrigc3a9.pdf, 2020). 

 

https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Drengubiak1/subor/7.pdf
https://capsurlefle.files.wordpress.com/2020/04/b1-b2_rc3a9diger-un-essai-argumentatif_corrigc3a9.pdf
https://capsurlefle.files.wordpress.com/2020/04/b1-b2_rc3a9diger-un-essai-argumentatif_corrigc3a9.pdf


 

3. Connexion entre le spectacle et le travail en classe 

Pour se rappeler le spectacle de nouveau cirque, les apprenants regardent un extrait de la 

performance de Cirkus Cirkör, sur le lien suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=W69oBG8kR3c 

 

III. Travail individuel à la maison 

Proposer aux apprenants le thème de nouveau cirque pour un essai argumentatif : 

 

Le nouveau cirque est souvent considéré comme un genre à mi-chemin entre le théâtre et le 

cirque. Avec quel genre a le nouveau cirque le plus en commun, selon vous ? 

 

Consignes : Veuillez rédiger un essai argumentatif de 600 à 700 mots, citez correctement vos 

sources !   

 

6.3  Zhrnutie pedagogickej aplikácie 

Navrhované metodické listy sú len príklady, ktoré môžu slúžiť ako ukážky využitia 

témy cirkusového umenia vo výuke francúzskeho jazyka. Znázorňujú možnosti posilňovania 

medzi predmetových vzťahov, najmä francúzskeho jazyka s kultúrnou témou. Ďalších možností 

začlenenia cirkusu do vzdelávania je nespočetné množstvo a kreativite vyučujúceho sa medze 

nekladú. Naproti tomu, uvedenie globálnej simulácie v piatej kapitole už predstavuje 

komplexnú formu pedagogickej aplikácie. Jedná sa o plán viacerých hodín, počas ktorých sa 

žiaci ponoria do vytvorenej reality nomádskeho mestečka. Veľkým benefitom globálnej 

simulácie Le Cirque, je pestrosť aktivít a využitie rôznych foriem prístupu  k danej tematike. 

https://www.youtube.com/watch?v=W69oBG8kR3c


 

Záver 

 
Cieľom tejto bakalárskej práce bolo predstaviť prúd cirkusového umenia s názvom nový 

cirkus, ako neoddeliteľný element francúzskych reálií, ktoré tvoria integrálnu súčasť výuky 

francúzštiny. Uvedením konkrétnej možnej pedagogické aplikácie, sme sa snažili poukázať na 

to, že aj kultúra krajiny by mala byť dôležitou zložkou výuky cudzieho jazyka, pričom by 

nemala byť opomínaná.  

Ako už vieme, cirkusové umenie tvorí veľmi dôležitú súčasť francúzskeho kultúrneho 

vývoja. Napriek tomu, že ústrednou témou tejto bakalárskej práce je nový cirkus, pre lepšie 

ponorenie sa do tohto cirkusového odvetvia sme považovali za nutné popísať aj historický 

vývoj cirkusového umenia. Spomenuli sme si preto najstaršie zmienky o prvých pokusoch, 

ktoré mohli byť považované za formu majstrovstva. Rovnako sme sa venovali najdôležitejším 

postavám, ktoré stáli pri vzniku cirkusu ako jedinečného umenia. Keďže za krajinu pôvodu 

tradičného cirkusu je považované Anglicko, spravili sme si prehľad o tom, ako sa rozšírilo aj 

do ďalších krajín a to najmä do Francúzska.  

Následne sme sa venovali tradičnému cirkusu, ktorý vznikol v 18. storočí. Predstavili 

sme si jeho základné disciplíny, ako aj jeho typický koncept. Pozreli sme sa naň aj po 

architektonickej stránke a to najmä z pohľadu využitia šapito, ktoré sa neskôr stalo jedným 

z najpríznačnejších znakov cirkusu. Po vykreslení tradičného cirkusu v jeho najpompéznejšej 

podobe bolo nevyhnutné popísať aj príčiny, kvôli ktorým sa toto umenie ocitlo v 20. storočí 

v kríze.   

Ďalšou zložkou tejto práce bolo terminologicky ujasniť pojmy týkajúce sa rôznych 

prúdov cirkusového umenia. Keďže od druhej polovice 20. storočia sa s cirkusom začalo vo 

veľkom experimentovať, postupne vznikali nové prúdy, ktoré nie vždy boli vo všetkých 

jazykoch rovnako terminologicky uchopené a preto pri každej línií uvádzame pre lepšiu 

predstavu aj konkrétne cirkusové spoločnosti.  

V sedemdesiatych rokoch minulého storočia nastalo v cirkusovom svete množstvo 

premien a experimentov. Práve vďaka spájaniu cirkusu a pouličného divadla či živej hudby sa 

vo Francúzsku začína formovať druh, ktorý je neskôr označený ako nový cirkus. Dodnes sa 

nový cirkus sústreďuje okolo Francúzska, čím je táto krajina považovaná za centrum  nového 

cirkusu. Najčastejšie sa toto umenie charakterizuje práve v súvislosti s cirkusom tradičným, od 

ktorého sa taktiež odvíjalo. Preto sme sa sústredili na povahu nového cirkusu práve 

v konceptoch, v ktorých sa od tradičného prúdu vychádzajúceho z Philipa Astleyho odlišuje.  



Keďže nový cirkus nie je len záležitosťou Francúzska, ale rozšíril sa po celom svete, 

venovali sme sa aj jeho existencii v Českej republike. Predstavili sme si tri základné línie, 

v ktorých sa vyskytuje a spomenuli sme si CIRQUEON, ako zastrešujúcu organizáciu pre 

podporu a rozvoj nového cirkusu. Taktiež sme sa zamerali na festivaly nového cirkusu, pretože 

práve vďaka týmto podujatiam čoraz viac divákov prichádza do kontaktu s týmto umením. 

Najväčšiu pozornosť sme upriamili na Mezinárodní festival nového cirkusu a divadla – Letní  

Letná, pretože je najväčší a tento rok sa uskutoční už 16. ročník.  

Výstupom tejto bakalárskej práce je pedagogická aplikácia tejto kultúrnej témy. 

Najhlbšie prezentovaný spôsob bol pomocou tzv. globálnej simulácie, čo je plán viacerých 

hodín s jednou tematikou. Aplikovateľná je v nejakej skupine žiakov, ideálne v triede s počtom 

väčším než desať. Špecialitou globálnej simulácie je vytvorenie si fiktívneho sveta 

a fungovania v ňom pomocou prevzatia nových identít. Rozvíja to tak zároveň kreativitu a 

využitie cudzieho jazyka pri rôznych formách interakcie medzi žiakmi. Téma cirkus vo forme 

globálnej simulácie bola spracovaná vydavateľstvom Hachette. Práve táto publikácia bola 

inšpiráciou v tvorbe pedagogickej aplikácie s kultúrnu tematikou. Predstavili sme jej jednotlivé 

kapitoly a sústredili sa na zdôraznenie zážitkového prístupu v tejto forme výuky v kolektíve.  

Praktická aplikácia je vo forme vypracovaných metodických listov, ktoré je možné 

využiť vo výučbe francúzskeho jazyka. Konkrétne sa jedná o dva listy, pričom jeden je určený 

žiakom základných a stredných škôl s úrovňou jazyka na A1-A2 úrovni. Žiaci sa zoznámia 

s rozkazovacím spôsobom v zaobalení cirkusovej tradície. Druhý metodický list je vhodný pre 

vysokoškolákov s filologickým zameraním. Jeho ústrednou témou je argumentačná esej 

v spojení s umením francúzskeho nového cirkusu. Ich cieľom je prepájať gramatické javy 

s kultúrnou zložkou, presnejšie cirkusovým umením.  

Reálie hrajú dôležitú zložku výuky cudzích jazykov a zároveň podporujú prelínanie 

predmetov. Začlenenie vzdelávania o súčasnom progresívnom umení do vyučovacieho procesu 

tak študentom zároveň rozširuje všeobecný rozhľad a rozvíja ich to vo viacerých smeroch.  

  



Résumé 

 

Le mémoire de licence « Le nouveau cirque français » présente un courant artistique Le 

nouveau cirque, qui fait partie intégrante de la culture française. Le but de ce travail est de 

souligner l’importance des thèmes de civilisation dans l’apprentissage des langues étrangères. 

Plus concrètement, nous nous intéressons aux arts du cirque. Ce mémoire de licence est divisé 

en quatre parties principales. Tout d’abord, nous nous occupons des origines du cirque. Dans 

la deuxième partie, nous nous orientons vers le cirque traditionnel et dans la troisième, nous 

nous focalisons sur le nouveau cirque. La dernière partie présente des possibilités de 

l’application pédagogique concernant le thème du cirque.  

La première partie décrit l’histoire et la genèse de cirque. Nous présentons les premières 

allusions de cirque qui proviennent de l’Antiquité. Il s’agit principalement des peintures 

rupestres, des amphithéâtres crétois, mais il y a également une preuve littérale qui parle d’un 

danseur de corde. Ensuite, nous nous intéressons aux jeux du cirque de la civilisation romaine. 

Par la suite, nous décrivons des circonstances de la naissance du cirque moderne au 18e siècle. 

Jacob Bates, Philip Astley, Charles Dibdin sont les noms des trois Anglais qui sont considérés 

comme les pères du cirque moderne.  Grâce à Philip Astley, le cirque a pris de l’expansion aussi 

en France où Antonio Franconi a ouvert le célèbre Cirque Olympique.  

La deuxième partie est consacrée uniquement au cirque traditionnel. Particulièrement, 

nous définissons la notion de cirque traditionnel et quelles sont ses disciplines fondamentales. 

Dans ce chapitre on peut découvrir les premiers bâtiments où les artistes ont montré des 

spectacles du cirque. Également, nous examinons l’origine du chapiteau, qui est aujourd’hui un 

des plus typiques attributs de cirque. Dans cette partie de ce mémoire, nous décrivons le 

développement de cirque traditionnel et nous exposons une crise des arts du cirque au 20e siècle. 

Les raisons de cette crise sont d’un côté les conséquences de la deuxième guerre mondiale et 

d’autre côté les nouvelles formes du spectacle comme le cinéma et la télévision.  

Dans la troisième partie nous distinguons les différents types de cirque et nous essayons 

d’unir la terminologie. 

La quatrième partie s’oriente sur le nouveau cirque. Tout d’abord, nous exprimons les 

circonstances de la naissance du nouveau cirque, ce qui fait suite à la crise du cirque au 20e 

siècle. Ensuite, nous décrivons comment des artistes ont fait des expérimentes avec des arts 

différents. Grâce au mélange des genres comme le théâtre et le cirque, il se forme le nouveau 

cirque. Dans ce chapitre nous présentons la caractéristique du cirque nouveau. Étant donné que 

le nouveau cirque s’est né de cirque traditionnel, nous faisons la comparaison entre eux. 



Principalement nous soulignons des conceptions qui sont différentes. À la fin de ce chapitre, 

nous présentons la position de nouveau cirque en République tchèque. Nous nous consacrons 

aux organisations et aux festivals du nouveau cirque. 

La cinquième partie représente l’application pédagogique de ce thème. D’abord, nous 

expliquons quelle méthode est la simulation globale en générale et pourquoi il est avantageux 

de créer une simulation globale sur le thème du cirque. Ensuite, nous faisons découvrir la 

simulation globale d’Hachette.  

La dernière partie de ce mémoire est constituée de fiches pédagogiques, qui permettent 

aux enseignants de français d’appliquer ce thème culturel dans une séance ou dans un cours. 

Les fiches contiennent des activités convenables pour la classe d’apprenants selon l’âge et le 

niveau de français. Le premier est adéquat pour jeunes adolescents avec le niveau A1-A2 et 

deuxième pour grands adolescents avec le niveau B1 -B2.  

En conclusion, les arts du cirque ont une longue tradition en France. Le cirque et un art 

vivant et toujours en progrès. Il fait une grande partie de la civilisation française. Ce mémoire 

de licence montre les avantages de l'intégration de la culture dans l'enseignement des langues 

étrangères.  
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https://capsurlefle.files.wordpress.com/2020/04/b1-b2_rc3a9diger-un-essai-

argumentatif_corrigc3a9.pdf 

 

CASNAV de l'académie de Grenoble. (2011). Les simulations globales. [online]. [cit. 2020-
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