
Univerzita Karlova v Praze 
Pedagogická fakulta 

Katedra francouzského jazyka a literatury 

Diplomová práce 

ANALÝZA UČEBNIC FRANCOUZŠTINY: SROVNÁNÍ ČESKÝCH A 

ZAHRANIČNÍCH METOD Z HLEDISKA PŘÍPRAVY NA ČESKOU 

MATURITNÍ ZKOUŠKU A MEZINÁRODNÍ DIPLOMY 

Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jana Kolmanová 
Autorka diplomové práce: Iva Ernstová 

Ortenovo nám. 27, Praha 7 
6. ročník, FJ - OV/ZSV 
magisterské studium prezenční 
rok 2008 

t 



Prohlášení: 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a všechny citace a 

parafráze řádně vyznačila v textu. Veškerou použitou literaturu a podkladové 

materiály uvádím v přiloženém seznamu literatury. 

V Praze, dne 20. 3. 2008 podpis: 



Poděkování: 

Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucí mé diplomové práce Mgr. Janě Kolmanové za 

zájem, připomínky a čas, který věnovala mé práci. 

Dále bych ráda poděkovala Mgr. Marii Novákové za neobyčejnou ochotu a praktické rady 

vycházející z jejích bohatých pedagogických zkušeností, Mgr. Daně Tvrské a Mgr. Haně 

Majorové za pomoc při rozboru konkrétních metod a celé sekci vyučujících francouzského 

jazyka gymnázia Nad Štolou za poskytnutí materiálů potřebných к analýze. 

V neposlední řadě děkuji své drahé mamince, která je mým věčným a nejpřísnějším kritikem. 



OBSAH: 

I. Úvod 1 

II. Teoretická část: metoda a metodologie 2 
A. Tradiční metodologie 3 
B. Metodologie přímá 3 
C. Metodologie, které vznikly po druhé světové válce 5 
D. Nekonvenční metodologie 13 

III. Jak si zvolit vhodnou metodu 17 
A. Kritéria pro výběr vhodné učebnice 19 
B. Struktura učebnice 25 
C. Analýza učebnice 28 
D. Seznam učebnic 33 

IV. Praktická část: Rozdíly učebnic v přípravě žáků na českou maturitní zkoušku a mezinárodní 
zkoušky DELF/DALF 43 

A. Výběr učebnic 43 
B. Zaměření analýzy 45 
C. Učebnice francouzštiny a příprava na DELF/DALF 46 
D. Učebnice francouzštiny a příprava na maturitní zkoušku 64 

V. Závěr 80 

VI. Résumé 82 

VII. Použitá literatura 87 

VIII. Přílohy 90 
A. Příloha 1: Kritéria MŠMT pro udělování schvalovací doložky 90 
B. Příloha 2: Grille pour une analyse de méthodes FLE 95 
C. Příloha 3: Informační leták Francouzského institutu v Praze o zkouškách DELF/DALF 2006 -
popis úrovní DELF/DALF 96 
D. Příloha 4: Jazykové úrovně podle SERR 97 



I. Úvod 

Jako téma své diplomové práce jsem zvolila analýzu učebnic používaných na 

českých středních školách a víceletých gymnáziích z hlediska přípravy na českou maturitní 

zkoušku a mezinárodní zkoušky DELF/DALF. Tomuto tématu jsem se začala věnovat již 

v době před třemi lety, kdy jsem byla sama postavena před volbu učebnice pro svoje žáky. 

Výběr učebnice je nedílnou a problematickou součástí vyučovacího procesu, kterou by 

žádný učitel neměl podcenit. Ve své práci bych chtěla poskytnout návod na analýzu 

učebnic, která by měla být prvním krokem právě při výběru učebnice. 

Při analýze učebnic je třeba se zaměřit především na cíle, kterých má žák pomocí učebnice 

dosáhnout. Pro české středoškoláky je tímto cílem především maturitní zkouška, která 

završuje jejich středoškolská studia. V dnešní době otevřené Evropy a celého světa je čím 

dál častěji žáky vnímána potřeba mít svoji úroveň cizího jazyka také potvrzenou zkouškou 

s mezinárodní platností. Proto je důležité, aby učebnice připravovala žáky jak na maturitní 

zkoušku, tak na mezinárodní zkoušky, jimiž jsou v případě francouzského jazyka zkoušky 

DELF/DALF. 

Analýzou učebnic používaných na českých středních školách a víceletých gymnáziích chci 

upozornit na jejich nedostatky v přípravě českých žáků francouzského jazyka na maturitní 

zkoušku a zkoušky DELF/DALF. Mým cílem je prokázat, jak jednotlivé metody připravují 

žáky na tyto zkoušky a ověřit, zda existuje taková učebnice, která přípravu na oba typy 

těchto zkoušek obsahuje. To znamená, že je přizpůsobena jak potřebám českých žáků, tak 

požadavkům mezinárodní vzdělávací politiky pro výuku cizích jazyků, definovaných ve 

Společném evropském referenčním rámci pro výuku cizích jazyků. 

Pevně věřím, že by tato práce mohla poskytnout teoretický základ pro vývoj učebnic 

francouzského jazyka a iniciovat tvorbu učebnice nové, na jejíž přípravě bych se 

v budoucnu velmi ráda podílela. 
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II. Teoretická část: metoda a metodologie 

V didaktice cizích jazyků rozlišujeme dva zcela rozlišné termíny, které spolu ale velmi 

úzce souvisí. Jedná se o pojmy metoda a metodologie. 

Termínem metoda označujme z didaktického hlediska doplňkový materiál, učebnici 

s doprovodnými materiály (pracovní sešit, audio či video kazety aj.) nebo celou sérii 

učebnic (např. Connexions, Forum, On y va atd.). Zároveň však metodu chápeme také jako 

určitý způsob činnosti učitele, jímž si žák osvojuje vědomosti, dovednosti a rozvíjí své 

schopnosti. V tomto smyslu se metody dělí podle toho, jakým způsobem dosahují cíle 

(tj. osvojení jazyka) na přímé a nepřímé. Přímá metoda vede к ovládnutí cizího jazyka 

přímo, bez odvolávání se na jazyk mateřský, tzn. bez překladu do mateřského jazyka. 

Metody lze rozlišovat podle různých způsobů výuky jednotlivých jazykových oblastí: 

1. Slovní zásoba - zda zvolíme způsob přímého překladu (le pain = chléb) nebo vysvětlení 

slova pomocí obrázku nebo předmětu, opisem v daném cizím jazyce, gesty, mimikou 

atd., 

2. Gramatika - jakým způsobem může učitel přivést žáky к osvojení gramatických 

pravidel: 

a) explicitně = od teorie к praxi (nejprve je vysvětleno pravidlo a poté 

dochází к procvičení daného gramatického jevu), 

b) implicitně = od praxe к teorii (na základě cvičení či aktivit jsou žáci 

schopni sami sestavit pravidlo daného gramatického jevu), 

3. Pomůcky - jak volí učitel pomůcky a doplňkové materiály (autentické dokumenty-

úryvky z novin, nahrávky, obrázky aj.), 

4. Postup ve výuce - zda učitel se žáky postupuje systematicky či vychází z momentálních 

individuálních potřeb (a priori / a posteriori). 

Volba různých metod je základem pro tvorbu učebnic a jiných didaktických materiálů, 

která je však velmi ovlivněna samotným přístupem к výuce cizího jazyka, jež označujeme 

pojmem metodologie. 

Metodologie studuje jednotlivé metody výuky, zaujímá postoj к výuce cizího jazyka a 

definuje, jakým způsobem přistupovat к osvojování jednotlivých jazykových dovedností. 
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Jednotlivé metodologie upravují různé přístupy к cizímu jazyku a způsoby, jakými si lze 

jazyk osvojit. 

V průběhu vývoje didaktiky cizího jazyka rozlišujeme následující metodologie, jak je 

uvádí Jean-Pierre Cuq a Isabelle Gruca v „Cours de didactique du français langue 

étrangère et seconde" PUG 2005: 

A. Tradiční metodologie vychází z tradičního (starého) pojetí výuky latiny a řečtiny, 

která je založena na metodě gramatika - překlad či četba - překlad, jež kladou důraz na 

mechanické překládání bez audiovizuálních přístupů. Je to metodologie velmi stará, 

uplatňovaná především v období 17. - 19. století. Vyznačuje se především důrazem na 

gramatiku, písemnou formu jazyka, překlad a na dobovou literaturu, jakožto jazykový 

vzor. 

Osvojování gramatiky probíhá na formálních základech, na základě rozboru 

jednotlivých částí promluvy: členy, podstatná a přídavná jména, slovesa, příslovce atd. 

Výuka je zaměřena vždy na jeden gramatický jev, jeho vysvětlení a mechanické 

procvičení (cvičení jsou zaměřena pouze najeden gramatický jev a obměňování tvarů 

onoho jevu ve velké míře). 

Ústní forma jazyka je procvičována pouze v mezích daného písemného projevu, důraz 

je kladen převážně na recitaci textů a čtení nahlas. Základem je však písemný projev a 

jeho uspořádání: slovo—> věta—> text. Zdrojem textů jsou literární díla, to znamená, že 

výuka je vymezena projevem klasiků a jejich díly. Vyučovaný jazyk je tedy jazyk 

konzervovaný v literárních dílech, jazyk jenž označujeme jako „bon-usage". 

Výuce jazyka dominuje mechanický překlad. Překládání sehrává důležitou roli při 

osvojování slovní zásoby a gramatiky. Žáci se učí nazpaměť texty a slovíčka podle 

jednotlivých témat (např. rodina, divadlo, jídlo aj.) 

Literární texty jsou hlavním zdrojem i ústního projevu. Žáci text překládají a poté 

interpretují. Tímto způsobem si žáci osvojují i vědomosti o reáliích, závislých však na 

obsahu textu. 

B. Metodologie přímá se užívá od počátku dvacátého století (oficiálně od roku 1901), od 

té doby se ale velmi rychle vyvíjela a přijala metody z tradičního přístupu. Namixovala 

v sobě tak nejen přístup přímý, ale i přístup tradiční, proto ji označujeme také jako 
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metodologii koedukační ( la méthodologie mixte), která byla užívána při výuce cizích 

jazyků po první světové válce až do 60. let 20. století. 

Označení přímé metodologie se používá již od poloviny 19. století. Výuka v duchu této 

metodologie je obdobou toho, jak matka učí mateřštině své dítě, to znamená, že se dítě 

učí spontánně, intuitivně a instinktivně. Z tohoto důvodu ji někdy nazýváme metodou 

přirozenou. 

Ve skutečnosti přímá metoda existovala již mnohem dříve. Praktikovat se začala 

společně s myšlenkami osvícenství a humanismu ve vyšších kruzích v rámci soukromé 

výuky v aristokratických rodinách. Zastánci přímé metody byli někteří empiristé, 

humanisté a osvícenci jako např. Michel de Montaigne, Jean Jacques Rousseau, John 

Locke a v neposlechli řadě i Jan Ámos Komenský. Přesto však tento přístup nemohl 

konkurovat metodologii tradiční, která byla v té době jedinou uznávanou a oficiální 

metodologií ve výuce živých cizích jazyků. 

Teprve až v 19. století se přímá metodologie mohla začít prosazovat díky změnám 

sociálních požadavků „moderní doby" spojených s velkými změnami v souvislosti 

s rozvojem ve všech oblastech lidského života, především průmyslu a obchodu. Výuku 

cizích jazyků bylo třeba přizpůsobit novým potřebám, a to hlavně potřebě praktické 

komunikace, která byla spojena s rozvojem cestovního ruchu. 

Přímá metodologie ve výuce cizích jazyků klade důraz hlavně na jazyk mluvený, na 

praktické použití jazyka v běžných komunikačních situacích lidského života. К tomuto 

účelu jsou používány přímé metody, tedy metody, které se neodvolávají na mateřský 

jazyk žáků, to znamená přímo, bez překladu do rodného jazyka. Pro metodologii 

přímou je charakteristická metoda názorného vyučování, to znamená vyučování, kde 

je používáno názorných pomůcek jako např. mimiky, gest, obrázků, předmětů a také 

všeho, co je součástí třídy (klima třídy, vybavení aj.). Jde o to, aby si žák osvojil 

především běžné situace v cizím jazyce a seznámil se s pojmenováním věcí, které ho 

obklopují. Přímá metoda využívá induktivních procesů, žákovy intuice a instinktu. Žák 

sám odhaluje smysl a jazyková pravidla. 

Gramatika je vyučována implicitně, kdy je žák schopen sám stanovovat platná 

pravidla. Důraz je kladen na mluvenou stránku jazyka, takže také na fonetiku, která je 

vyučována na základě imitace jednotlivých zvuků, nejprve fonémů, poté slabik, slov, 

skupin slov atd., až к rytmu a intonaci vět. K tomu slouží dramatizace, poslech 

nahrávek, diktáty, simulace konverzačních situací aj. 
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Slovní zásobu si žák osvojuje postupně od nejběžnějších slovíček podle témat běžného 

života (barvy, rodina, oblečení, potraviny atd.), postupně obohacovanou odbornějšími 

termíny až к abstraktním pojmům. 

Postup ve výuce je zvolen přiměřeně podle potřeb žáka, od věcí základních po 

nejsložitější stránky jazyka. Učitel žáka řádně motivuje, aby docílil co největší žákovy 

aktivity, která má ve výuce ústřední úlohu. Výraznou roli v této metodologii mají hry a 

interaktivní způsob výuky (učitel vede se žáky dialog a tím je vede ke vzájemné 

spolupráci). 

Přímá metodologie otevřela dveře všem dalším inovacím a novým metodologiím ve 

výuce cizích jazyků. 

C. Metodologie, které vznikly po druhé světové válce, jež kladou důraz na porozumění 

ústního projevu a praktickou stránku jazyka, takzvané moderní metodologie, které 

jsou založeny na základě vývoje vědeckých vynálezů, lingvistických teorií a filozofie: 

1. Audioorální metodologie se vyvinula ve Spojených státech amerických přibližně 

mezi lety 1940-1970. Vychází z přístupů strukturální lingvistiky a behavioristické 

psychologie (Strukturální lingvistika chápe jazyk jako strukturu, jako systém 

prvků, mezi nimiž existují hierarchické vztahy. Nejníže postavena je úroveň 

fonologická, poté úroveň morfologická a nejvýš stojí úroveň syntaktická. Vytvoření 

struktury pak umožňuje postupovat ve výuce jazyka systematicky krok za krokem, 

po menších úsecích. Behavioristická psychologie se zabývá tím, jak žáci reagují 

na jednotlivé impulsy, jaké existují vztahy mezi stimulem a odpovědí a jak se žáci 

při výuce jazyků chovají. Důraz je kladen na opakování impulsů a reakcí, které 

vedou к automatickému osvojování jazyka.). 

Audioorální metodologie se inspirovala především didaktickými postupy 

uplatňovanými v armádě, které sloužily k tomu, aby se členové armády mohli co 

nejrychleji dorozumět na cizích územích během druhé světové války. Armádní 

metoda, jak tyto didaktické postupy nazýváme, byla vyvinuta americkou vládou po 

vstupu USA do války v roce 1942. Americká vláda si plně uvědomovala, že 

vzhledem к situaci je třeba vytvořit zcela nový efektivní způsob výuky, který by 

sloužil hlavně к rozvinutí ústní komunikace. Vyučování v duchu armádní metody 

bylo velmi intenzivní, bylo založeno na poslechu dialogů, které se studenti učili 

nazpaměť a poté je reprodukovali, aniž by rozuměli gramatickým pravidlům. 
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Důležitou úlohu zde hrál poslech autentických nahrávek a jazyka učitele, jímž byl 

rodilý mluvčí. 

Tato metoda se ukázala jako fungující v prostředí armádním, a proto se později 

objevily snahy aplikovat armádní metodu také na prostředí školy. Školní podmínky 

však nebyly pro dostatečnou intenzitu výuky vhodné a žákům také chyběla 

potřebná motivace pro osvojování jazyka touto metodou. 

Vyučování cizích jazyků podle audioorální metodologie se zaměřuje především na 

ústní formu jazyka včetně výslovnosti. Četná jsou cvičení výslovnosti založená na 

opakování a napodobování autentických nahrávek rodilých mluvčích a na 

diskriminaci. Žáci si automaticky osvojují výslovnost a jazyk tím, jak učitel pouští 

nahrávky po etapách a jednotlivé etapy opakuje. Neustálé opakování tak žáka ve 

finále dovede až к samostatnému ústnímu projevu. 

Audioorální způsob výuky stojí na nahrávkách dialogů, proto j e k vybavení třídy 

nezbytný magnetofon. Ideální jsou jazykové audio laboratoře. Žáci opakovaně 

poslouchají nahrávky a dialogy doplňují či pozměňují a učí se je nazpaměť. 

Nahrávky jsou doplněny strukturálními cvičeními (cvičení drilem), které vedou 

к automatickému osvojování jazykových situací. Gramatika je vyučována 

implicitně a překlad do mateřského jazyka se nevylučuje. Slovní zásoba je však 

chápána jako druhořadá, uplatňuje se pouze základní spektrum slovíček. 

2. Metodologie audiovizuální (a strukturálně-globální) (structuro-globale audio-

visuelle / SGA V) byla vyvinuta ve Francii po druhé světové válce. Francie v té době 

cítila, že je nutné radikálně změnit strategii ve výuce francouzštiny jako cizího 

jazyka. Francouzština ztrácela své postavení, protože jako světový jazyk začala 

převládat angličtina. Proto se francouzská vláda rozhodla postavení francouzštiny 

za hranicemi země posilovat a výuku francouzštiny zefektivňovat. К vývoji nové 

metodologie vedly Francii i další potřeby spojené hlavně s osidlováním kolonií a 

přílivem imigrantů. 

V čele skupiny, která pracovala na rozvíjení nových metodologických postupů, byl 

Georges Gougenheim, který měl za úkol analyzovat mluvený jazyk a stanovit 

základní množství jazykových schopností a dovedností, které je třeba ovládat, aby 

bylo možné se v jazyce dorozumět. Na základě této analýzy vznikla základní 

úroveň jazyka, tzv. Français fondamental, která měla vytyčit jazykové minimum 

pro komunikaci v cizím jazyce a která čítala přibližně 1500 slov. V té době bylo 
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založeno centrum pro výzkum podpory výuky francouzštiny jako cizího jazyka, 

CREDIF, Centre de Recherche et d'Etudes pour la Diffusion du Français, kde 

vznikly i první učebnice a metody francouzštiny („ Voix et images de France" 1960, 

„De vive voix", 1964, „La France en direct") založené na audio-vizuální 

metodologii. 

Audiovizuální metodologie byla silně ovlivněna nejen americkým strukturalismem, 

ale také pracemi Ferdinanda de Saussure a Charlese Bally, podle nichž je jazyk 

především prostředkem ústního projevu a komunikace. Proto se jako základní pilíř 

výuky začaly používat situační dialogy (les dialogues ou la parole en situation), 

které se opírají o smyslovou zkušenost či poznání skrze smysly. Žáci poslouchají 

nahrávky dialogů v konkrétní situaci, které jsou doplněny obrázky či jiným 

obrazovým materiálem (video, DVD), který slouží jako vizuální pomůcka. 

Propojení smyslů, zraku a sluchu, napomáhá při osvojování jazyka. Aby jazyk 

pronikl do smyslů, je třeba jednotlivé situace také zviditelnit, ilustrovat obrázky, 

fotografiemi, či obrazovými nahrávkami, ne pouze přeložit do mateřského jazyka. 

Jde o to, že obrázky, fotografie, video atd. ilustrují realitu, navozují dění během 

dialogu. Pro žáky je pak snadnější proniknout do děje a do dané situace a pochopit 

její smysl, což je hlavním, možná i nej důležitějším předpokladem osvojování 

komunikačních schopností. 

Z pojmenování audiovizuální metodologie také jako strukturálně-globální můžeme 

vyčíst další rysy pro ni typické: Je nutné chápat jazyk jako strukturu nejen 

verbálních ale i neverbálních komunikačních prostředků (intonace, rytmus, 

gestikulace atd.) a vyučovat ho globálně, jako celek všech faktorů, které vstupují do 

ústní komunikace. Jde především o celkové porozumění, to znamená nejenom 

prostředkům verbálního projevu ale i neverbálním projevům během komunikace. 

Jazyk je strukturovaný celek a výuka musí zahrnovat všechny jeho složky. 

Audio-vizuální metodologie je více metodologií sémanticko-pragmatickou než 

morfologicko-syntaktickou. Ve výuce jazyka podle této metodologie jde především 

o to, aby se žáci dokázali rychle zorientovat v běžných situacích a bez problémů se 

zapojili do hovoru, reagovali na otázky a sami se dokázali tázat. Forma jazyka však 

nesmí být opomíjena. Hodnotná komunikace je komunikace gramaticky korektní. 

Gramatika je vyučována implicitně a induktivně, obdobně jako v rámci 

metodologie audioorální. Žáci si automaticky osvojují gramatiku na základě 
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opakování dialogů, učení se jim zpaměti, strukturálními cvičeními atd. Novinkou je 

opětovné uplatnění čerstvě osvojených pravidel v nových situacích. 

Písemný projev chápe tato metodologie jako projev doprovodný, vycházející 

z ústní podoby jazyka. Ve výuce jsou používány hlavně nahrávky, přehrávací a 

projekční technika. Poprvé se uplatňují komiksy jako didaktické pomůcky. Komiks 

kombinuje dialogy s obrázky. Žáci dokáží vyvodit děj pouze na základě obrázků a 

jsou schopni doplnit dialogy tak, aby nebyl porušen smysl příběhu. 

3. Metodologie, kterou nazýváme Komunikační přístup {L'Approche 

communicative), 

vznikla v 70. letech 20. století a v současné době ve výuce cizích jazyků převažuje. 

Vyvinula se na základě potřeb spojených především s Evropskou integrací, 

v rámci níž se mohlo a mělo rozvíjet další vzdělávání dospělých a jejich mobilita. 

V roce 1972 pověřila rada Evropy skupinu expertů, aby pracovali na projektu 

integrace Evropy skrze výuku cizích jazyků. Jejich výzkum vedl к vytvoření 

prahové úrovně (le niveau seuil), která má sloužit jako souhrn možných 

komunikačních situací, lingvistické minimum, díky němuž je možné se v jazyce 

bezproblémově vyjádřit a dorozumět v konkrétních situacích. Prahová úroveň 

nezahrnuje jednotlivá slova, ale typy konkrétních promluv v konkrétních situacích 

podle potřeb konkrétního publika. 

Teoriemi, o které se komunikační přístup opírá, jsou pragmatická lingvistika, 

která se zabývá vztahem mezi jazykem a jeho užitím v reálných situacích, a 

kognitivní psychologie, kde ve středu zájmu stojí žák a jeho individuální potřeby. 

Kognitivní psychologie chápe žáka jako autonomní a aktivní individualitu. Žáci 

jsou vedeni к samostatnosti, к samostatnému učení a samostatné práci. Učitel zde 

má tradiční úlohu: předává informace, organizuje vyučování, radí a pomáhá, určuje 

tempo výuky, vytváří vhodné podmínky pro znovu užití nabytých znalostí a 

doplňuje je o další souvislosti. 

Komunikační přístup klade důraz na žáka a jeho vztah к jazyku, proto považuje za 

velmi důležitý již první kontakt žáka s jazykem. Jazyk si musí žáka získat a to již 

od první lekce. Z tohoto důvodu byla do výuky zařazena nultá lekce {la leçon 

zéro), aplikovaná během první vyučovací hodiny (popř. i hodin následujících). 

Nultá lekce má velký psychologický význam, a to hlavně proto, že se během této 

lekce začínají vytvářet vztahy nejen mezi žáky navzájem, ale i mezi žáky a 
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učitelem. Je nutné pochopit důležitost prvního kontaktu, poněvadž se právě těmito 

mezilidskými vztahy vytváří i atmosféra vyučovacích hodin, proto by měl učitel 

dbát na to, aby se vytvořilo prostředí příznivé pro rozvoj komunikačních 

dovedností. Dobrá atmosféra ve vyučovacích hodinách ovlivňuje efektivitu 

vyučování. 

Nultá lekce stojí na třech pilířích: 

1. MOTIVACE. Nejprve je třeba žáky správně motivovat, přivést je (a jejich 

rodiče) к francouzštině jako к cizímu jazyku, jenž je jedním z nej rozšířenějších 

jazyků světa. Přivést žáky k tomu, aby francouzštině přikládali odpovídající 

důležitost (Proč je dobré učit se francouzštinu? К čemu mi to bude? atd.). Od 

počátku musí mít žák dojem, že se o něj učitel zajímá, proto je třeba se žáka ptát, 

jaké má zájmy, jaké má představy, co očekává a co ho motivuje. Učitel by měl 

následně připravovat hodiny podle žákových představ a nezklamat jeho očekávání. 

2. SEZNÁMENÍ. Učitel představí sebe a vyučování francouzštiny, dá žákům 

základní informace o výuce, jejím obsahu a organizaci, seznámí je s učebnicí.Sám 

by se měl seznámit se žáky, kteří by mohli mít pro snazší kontakt jmenovky, a s 

jejich zájmy. Důležitý je první kontakt. Žáci vždy nejdřív hodnotí učitele 

samotného, jeho osobnost, proto významnou roli hrají učitelova gesta, mimika, 

promluva, postoj, oblečení atd. 

3. UMĚT SE PŘEDSTAVIT. Velmi efektivní pro budoucí výuku je to, že žáci po 

absolvování první hodiny dokážou ve francouzštině pozdravit a představit se. Je 

třeba, aby se žáci pokaždé, a to již od první hodiny, něco naučili. Na konci hodiny 

by měli žáci ovládat základní pozdravy a fráze („Salut" „Bonjour", „Je suis ...", 

„Je m'appelle..." atd.). 

Výuka podle komunikačního přístupu obsahuje několik základních složek: 

lingvistická složka, která vyžaduje znalost lingvistických pravidel a struktur 

(gramatických, fonetických, lexikálních atd.), které jsou nezbytné pro znalost 

jazyka, nicméně jsou pro komunikaci v cizím jazyce nedostačující 

sociolingvistická složka umožňuje vhodné užití lingvistických znalostí 

v různých situacích a různých typech komunikace 

- řečová složka ovlivňuje mluvený projev. Je důležitá proto, aby byl projev 

souvislý a návazný, aby v něm byla použita slova vhodná podle typu projevu 
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strategická složka ovlivňuje celkový projev, jak mluvčí dokáže kromě verbální 

komunikace zapojovat i prvky komunikace neverbální, to znamená výraz, gesta, 

postoj atd. 

Celkově směřuje výuka podle komunikačního přístupu к praktickému a zároveň 

korektnímu užívání jazyka a to ve formě ústní i písemné. 

Charakteristické rysy komunikačního přístupu ve vyučování: Novinkou a velkým 

přínosem této metodologie je především zájem o žáka. V centru zájmu stojí žák, 

jeho jazykové potřeby a zájmy. To je také rysem moderní pedagogiky, která zastává 

názor, že žák je nej důležitějším prvkem ve vyučovacím procesu a aktivně se na 

něm podílí. Komunikační přístup se soustředí hlavně na funkci jazyka, avšak ne na 

jeho strukturu a to, jaké znalosti či vědomosti jsou v dané situaci potřebné. Proto se 

tato metodologie někdy také nazývá metodou účelovou {la méthode fonctionnelle-

no tionelle). 

Postup ve výuce je přizpůsoben jazykovým schopnostem a potřebám žáků. Učitel 

připravuje obsah hodin, tvoří tematický plán, jehož tvorby se žáci účastní tím, že 

učitel vychází z jejich schopností, potřeb a zájmů, což posiluje jejich motivaci. 

Postup podle žákových potřeb má spíše psychologický a pedagogický než 

lingvistický význam. Učitel uzavírá se žákem jakousi smlouvu, kdy představí své 

myšlenky a nápady, které se tímto stávají pro výuku závazné. Učitel tak nese 

zodpovědnost za obsah výuky, který si vytyčil. Žáci mají také svůj díl 

zodpovědnosti, protože tím, že učitelovy myšlenky přijali, se zavázali к plnění 

povinností učitelem stanovených. Učitel při stanovování cílů výuky musí brát 

v úvahu věk, zájmy, potřeby a motivaci žáků. 

Komunikační přístup zavedl do výuky autentické dokumenty, které se staly její 

nezbytnou součástí a dnes jsou pro tuto metodologii více než typické. Autentické 

dokumenty jsou takové, které nejsou primárně připraveny pro pedagogické účely, 

to znamená, že se nejedná o texty didaktické, ale reálné, psané či mluvené (články 

z novin, časopisů, TV nahrávky, programy kin a divadel, účty z obchodů, lístky na 

metro, prospekty, katalogy, písně, filmy a jiné nahrávky atd.). Ve výuce je možné 

použít veškeré doprovodné dokumenty již výše zmiňované, se kterými se můžeme 

setkat v běžném životě. Tyto dokumenty slouží jako podpora jazykových aktivit a 

mají pro žáky motivační význam. Ilustrují realitu, takže má žák pocit, že se opravdu 

učí praktickému jazyku. Samozřejmě je třeba volit dokumenty s vhodným obsahem 

a odpovídající žákově jazykové úrovni. 
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cíle 

forma 

překlad 

slovní 
zásoba 

gramatika 

Obecné cíle komunikačního přístupu jsou především cíle praktické a komunikační. 

Žáci se mají naučit ve francouzštině mluvit, rozumět, číst, psát a komunikovat 

v situacích běžného života. Později byly v rámci této metodologie stanoveny cíle 

kognitivní: přimět žáky samostatně o daných problémech přemýšlet, rozvíjet jejich 

myšlení v jazyce, rozvíjet jejich intelektuální aktivitu (cvičení paměti, dedukce, 

samostatně vyvozovat závěry a formovat své myšlenky, schopnost srovnávat jazyk 

mateřský s jazykem cizím, provádět rozbor aj.). Cílem primárním je však celkové 

porozumění a rozvoj všech komunikačních schopností a dovedností jako celku. 

Z počátku metodologie komunikačního přístupu upřednostňovala mluvenou stránku 

jazyka. Důraz byl kladen na usnadnění ústního projevu a porozumění. Velmi rychle 

však komunikační přístup dospěl к rozvíjení i písemné formy jazyka z důvodů 

potřeb korespondence v rámci výměnných programů, dopisování, práce 

s počítačem aj. Dnes je vyučování formy písemné i ústní vyvážené. 

Překlad do mateřského jazyka je v rámci této metodologie akceptován a zároveň 

chápán jako prostředek kontroly, zda žáci dobře porozuměli. V souvislosti 

s komunikačním přístupem se proto hovoří o návratu к překladu. Důkazem je 

článek ,,Le Retour à la traduction", který vyšel v magazínu „Français dans le 

monde ",1998. 

Slovní zásoba, se kterou se pracuje podle komunikačního přístupu, je bohatší a 

pestřejší. Také se snaží být více autentická, bližší realitě, tedy slovní zásoba 

skutečně v běžných situacích používaná. К osvojování této slovní zásoby 

napomáhají především již zmiňované autentické dokumenty. Slovní zásoba, 

potřebná k tomu, aby byl žák schopen komunikovat v cizím jazyce, je vymezena 

prahovou úrovní (le niveau seuil). Prahová úroveň odpovídá slovní zásobě, 

potřebné к dosaženi úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce 

pro výuku cizích jazyků (Cadre Européen Commun de Réference pour les langues / 

CECR). 

Vyučování gramatiky podle komunikačního přístupu může probíhat jak implicitně, 

tak explicitně. Při výuce gramatiky by se obě tyto měly metody střídat. 

Komunikační přístup rehabilituje výklad gramatiky. Při vyučování mají být 

uplatňovány kognitivní (poznávací) procesy, to znamená nejprve učitel gramatiku 

vysvětlí a poté ji žáci používají. Důležitou roli opět sehrávají autentické 

dokumenty, které jsou uplatňovány i ve výuce gramatiky. Učitel musí vybrat 

takový dokument, který by co nejlépe demonstroval konkrétní použití daných 
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gramatických struktur. Poté vyzve žáky, aby si dokument prohlédli, studovali ho, 

zhodnotili, rozebrali, srovnali, přemýšleli o něm apod., čímž žáci sami objevují 

morfo-syntaktické fungování jazyka. Tento proces je označován jako 

konceptualizace (la conceptualisation). Konceptualizace je procesem kognitivním, 

který vyžaduje aktivitu žáků při odhalování fungování jazyka. Vychází z toho, co 

všechno o jazyku a jeho fungování může žák sám odhalit při studiu jednotlivých 

dokumentů. To, na co žák přijde sám, co si sám vyvodí, si automaticky osvojí, aniž 

by se musel tyto poznatky učit zpaměti. Následně pak učitel žákům vysvětlí dané 

gramatické pravidlo (popř. pravidla) a poté společně s žáky získané poznatky 

systematizují, to znamená, že žáci nové poznatky přijímají a osvojují si je a jsou 

schopni jimi obohatit dosud poznaný systém jazyka. Učitel vede žáky k tomu, aby 

si byli schopni uvědomit, že i nově získané poznatky jsou součástí systému jazyka, 

který postupně odhalují. Poté, co si žák osvojí nové poznatky, je schopen je použít 

v dalších situacích, ať už reálných či simulovaných. Proto se doporučuje 

к procvičování těchto poznatků používat hrané scénky, rozhovory a jiné aktivity 

napodobující skutečné situace z běžného života, které vedou ke zdokonalování 

komunikačních schopností žáků. 

Komunikační přístup otevřel dveře větší originalitě a kreativitě při tvorbě 

doplňkových materiálů a učebnic. Aby učitel žáka řádně motivoval к aktivitě v 

hodinách, musí nabídnout cvičení pro žáky zajímavé. Metodologie komunikačního 

přístupu nabízí nové aktivity a přivádí do výuky nové metody, především 

dramatizaci, napodobování běžných situací, hraní rolí (les jeux de rôle), práci 

s autentickými materiály, které žáky blíže seznamují s reálným životem v cizí zemi 

atd. S tím samozřejmě vzniká potřeba začlenit tyto aktivity do učebnic, které jsou 

pro žáky při výuce cizího jazyka nenahraditelným průvodcem. V roce 1982 vyšla 

v nakladatelství Didier-Hatier první učebnice (metoda) vypracovaná podle principů 

komunikačního přístupu v CREDIFu Archipel 7" a o rok později Archipel 2". 

Metoda ,^Archipel" upravuje a používá pedagogické materiály na základě potřeb 

žáka. Seznamuje žáky s francouzskou kulturou a objasňuje sociologicko-kulturní 

aspekty jazyka. 

Veškeré metody či učebnice, které byly vypracovány od 80. let do současnosti, se 

hlásí právě к metodě komunikačního přístupu, avšak s novým tisíciletím byly 

publikovány práce Rady Evropy týkající se výuky cizích jazyků, proto se učebnice 

či jiné didaktické materiály vydané v posledních sedmi letech řídí zákonitostmi či 
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pravidly stanovenými ve „Společném evropském referenčním rámci pro výuku 

cizích jazyků", (dále jen SERR) z roku 2001, který se stal klíčovým dokumentem 

vyučování cizím jazykům. SERR nejenom že definuje jednotlivé úrovně podle 

komunikačních schopností a dovedností, které umožňují sledovat žákův pokrok 

v každém stadiu osvojování jazyka, ale také uvádí předpoklady pro vypracování 

osnov či plánů pro výuku cizích jazyků. SERR popisuje, co se musí studenti naučit, 

aby užívali jazyka ke komunikaci, a jaké znalosti a dovednosti musí rozvíjet, aby 

byli schopni účinně jednat. Popis se rovněž týká kulturního kontextu, do něhož je 

jazyk zasazen. 

Komunikační přístup se ve výuce francouzštiny používá i v současnosti, avšak 

v začátcích uplatňování této metodologie nebyly výsledky zcela uspokojivé hlavně 

proto, že se nejprve užívala v její absolutní formě a žáci se nedokázali přenést přes 

velké množství neznámých slov v autentických dokumentech. Během let a na 

základě získávání zkušeností v zacházení s touto metodologií se komunikační 

přístup samozřejmě vyvíjel a začal se uplatňovat ve své ne tak důsledné formě: při 

výuce se akceptuje používání mateřského jazyka, učitel jednotlivé jevy žákům 

vysvětluje, žáci jsou zvyklí mluvit v celých větách, jsou schopni porozumět 

komunikaci s rodilým mluvčím, atd. Právě tato nedůsledná forma dala vzniknout 

metodologii komunikačního přístupu, která je používaná dodnes, doplněna o prvky 

metodologie tradiční. 

D. Nekonvenční metodologie - jako nekonvenční jsou označovány alternativní metody, 

které byly vyvinuty a praktikovány mimo území Francie, ale které určitým způsobem 

ovlivňují i francouzské didaktické práce a výzkumy spojené s vyučováním 

francouzštiny (FLE). Nekonvenční metodologie se snaží vyučovat cizí jazyk jinak, než 

je běžné. Tyto metodologie vycházejí především z humanistického pojetí vzdělávání a 

psychologie. Nekonvenční metodologie nejsou nejmodernější trendy, ale specifické 

přístupy к výuce vzniklé v šedesátých letech dvacátého století. Vyzvědají individualitu 

žáka a jeho vlastní aktivitu v osvojování jazyka. Kladou důraz na vztahy procesu učení 

a psychickými pochody jednotlivce. Jde o to využít psychologie a přirozených reflexů 

žáka při osvojování cizího jazyka. Snaží se o odstranění žákových zábran při 

komunikaci v daném cizím jazyce a o co největší přiblížení žáka к autentickému 

prostředí a reálným situacím. Při procesu vyučování by tedy měly být uplatňovány 
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především nonverbální prostředky, které by žákovi měly usnadnit vytváření asociací 

mezi jeho myslí a osvojovanými jevy. Ve školním prostředí však nelze počítat s tím, že 

bychom mohli zavést jakoukoliv z těchto metodologií samostatně, je však možné tyto 

metodologie uplatnit při výuce individuální nebo jako nedílnou součást běžného 

vyučování. Při školním vyučování nelze nekonvenční metodologie opomíjet, naopak 

by se mělo těchto poznatků využívat pro lepší efektivitu procesu vyučování cizím 

jazykům. Nekonvenční metodologie mají velký přínos ve výuce cizích jazyků 

především proto, že využívají psychologických jevů k tomu, aby byl žák schopen učit 

se jazyk na základě vztahů a asociací a nikoliv na základě mechanického osvojování, 

což vede к zefektivnění výuky. 

1. Společná metoda (la méthode communautaire) byla vypracována americkým 

psychologem Charlesem A. Curranem v roce 1961. Vyučování cizích jazyků 

probíhá podle této metody především na základě humanistického pohledu na 

vyučování, to znamená na základě důvěry a respektu mezi jednotlivými účastníky 

vyučovacího procesu. Klima třídy je velmi důležité, stejně jako vztahy mezi žáky. 

Učitel má funkci jazykového poradce, který dohlíží, aby byly splňovány potřebné 

podmínky pro efektivní výuku jazyka. Žák se učí vzájemným působením 

s ostatními a obsah hodin vyplývá z potřeb žáka předat sdělení. Jazyk je podle této 

metodologie chápán jako prostředek sociální interakce. Důraz je kladen na ústní 

formu jazyka. 

2. Metoda tichem (la méthode par le silence) byla představena v roce 1963 Galebem 

Gattegnem. Spočívá v začlenění studenta do procesu učení a to se, díky tichu, děje 

v okamžiku, kdy si žák začne uvědomovat jednotlivé charakteristické prvky cizího 

jazyka. Vyučování je založeno na opakování a napodobování. Tento přístup 

vyzvedá ticho jako prostředek, který umožňuje koncentraci žáka, lepší 

zapamatování, objevování jazykových struktur ale také podporuje autonomii a 

iniciativu žáků. Školní prostředí má podle této metodologie příliš rušivý vliv na 

žáka a jeho schopnost učení, proto je důležité vytvořit podmínky vhodné pro 

koncentraci žáka. Podmínky bez rušivých zvuků okolí, tzn. prostředí tiché. Úloha 

učitele v hodinách není příliš aktivní. Učitel sestavuje program vyučovacích hodin, 

bez použití učebnic. Ve výuce jsou hojně používány asociace na základě barevných 
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obrázků (obrázek-slovo, písmeno-zvuk atd.). Metoda tichem klade důraz na slovní 

zásobu a podporuje žákovu paměť a osvojování si nových struktur. 

3. Metoda pohybem (la méthode par le mouvement) byla vyvinuta Jamesem 

Asherem v roce 1965. Jako základ vyučování cizího jazyka vidí porozumění 

mluvenému projevu. Výuka se opírá o fyzické aktivity žáků, což odpovídá učení se 

malého dítěte jazyku mateřskému. Díky specifickému pohybu spjatého s určitým 

jazykovým jevem si žák dokáže vytvořit vztah mezi tímto jevem a vykonaným 

pohybem, což vede k tomu, že si žák snadno vybaví tento jazykový jev na základě 

pohybu a to slouží к efektivnímu osvojování jazyka obecně. Učení by mělo být 

založeno právě na asociacích a nikoliv na mechanizaci. Metoda pohybem posiluje 

schopnost žáků zapamatovat si a odstraňuje žákovy zábrany a stres, jež jsou 

většinou důvodem toho, že se žák v jazyce příliš nevyjadřuje, neodpovídá a 

nekomunikuje. Učitel hraje roli podobnou režisérovi a žáci zastávají roli herců. 

Metodu pohybem je vhodné používat současně s jinými metodami, zejména těmi, 

které se soustředí na technickou stránku jazyka. 

4. Sugestopedie (la suggestopédie) je metodologie, kterou vymyslel Georgi Lozanov 

v roce 1965 v Bulharsku. Sugestopedická výuka využívá skutečnosti, že 

dlouhodobá paměť je založena na řetězci pestrých smyslových odkazů. Čím více 

smyslů je zapojeno při vnímání informace, tím snazší je její uložení a vyvolání. 

Význam slov se učí ve větě, v kontextu příběhu, živým, zábavným způsobem. 

Vychází tedy z celku, z něhož se postupně vybírají a procvičují určité jevy. 

Jednotlivé kroky výuky jsou systematicky provázány a jejich logika se plně projeví 

v závěru, kdy dojde к sestavení celé mozaiky. Výuka je v určitých fázích provázena 

speciálně vybranou hudbou, která aktivizuje mozkovou činnost, a nový materiál je 

prezentován takovým způsobem, aby se zapsal do dlouhodobé paměti a získané 

poznatky byly trvalé. Při výuce učitel věnuje velkou pozornost udržení optimálního 

stavu mysli, soustředění. 

5. Přirozený přístup (l'approche naturelle) byl vypracován Tracy Terrelovou a 

Stephenem D. Krashenem ve Spojených státech amerických v roce 1977. Základní 

podmínkou osvojení cizího jazyka je vhodné prostředí. Za vhodné prostředí 

pokládá tento přístup jedině prostředí přirozené, to znamená to, kde se mluví pouze 
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daným cizím jazykem. Proto přirozený přístup nepřipouští překlad ani výklad 

v mateřském jazyce a systematický výklad gramatiky. Důraz je kladen na celkové 

porozumění. Hodiny jsou zaměřeny vždy na jedno téma běžného života a 

komunikaci. Jako doprovodný materiál slouží autentické dokumenty. I když má 

tento přístup mnohé příznivce, z didaktického hlediska je přístupem z části 

utopistickým. ' 

' Rozdělení a popis jednotlivých metodologií viz Cuq, J.-P., Gruca, I. Cours de didactique du français langue 
étrangère et seconde, Grenoble, Francie, PUG, 2005, s. 253-274. 
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III. Jak si zvolit vhodnou metodu 

V procesu vyučování cizího jazyka si učitel musí nutně položit otázku, jakou 

metodu pro svoji výuku zvolit. To ho přivádí samozřejmě к důležité volbě, volbě učebnice. 

Zvolit vhodnou metodu, vybrat tu nejvhodnější učebnici je jedním z prvních kroků učitele 

vstupujícího do vyučovacího procesu. Učebnice ve výuce cizího jazyka má svým 

způsobem, podobně jako učitel, funkci průvodce. Dává výuce do jisté míry určitý řád. Na 

rozdíl od učitele, jehož důležitost nesmíme opomínat, se však může učebnice stát 

opravdovým žákovým společníkem i mimo školní prostředí. Učebnice je žákovým 

majetkem, pracuje s ní i ve volném čase, je jeho rádcem a pomocníkem při osvojování si 

učiva ve chvílích, kdy se nemůže obrátit na učitele. Nicméně není možné si představovat 

vyučování bez učitele, založené pouze na působení učebnice. Žák při vyučování vnímá 

učitele i učebnici, ale učebnice nezvládá, na rozdíl od učitele, zpětně vnímat žáka. Učitel si 

všímá, co činí žákovi problémy, kdežto učebnice toto zkrátka nevidí (neslyší, nemluví). 

Učebnice nedokáže pružně reagovat na momentální žákovy potřeby. Učebnice je daná 

v okamžiku svého vydání. Dokáže reagovat na vývoj doby a potřeby měnící se situace 

doplněnými vydání, reedicemi apod., ale v okamžiku, kdy je vybrána pro výuku a žák ji 

dostane do rukou, nemá učebnice sama o sobě schopnost reagovat na aktuální dění. Ten, 

kdo by měl být schopen pružně reagovat na každou vzniklou situaci, je učitel. Učitel, jako 

osoba studovaná, znalá aktuální situace, jazyka a didaktiky, která je schopna žákům 

vysvětlit a objasnit jevy, se kterými se setkají mimo učebnici (protože cizí jazyk není 

pouze to, co je uvedeno v učebnici), nebo které nebyl žák schopen pochopit z výkladu 

v učebnici, je osoba pro žáka nanejvýš důležitá. Učitel není pouze doplňkem učebnice, ale 

osobnost, která používá učebnici jako průvodní didaktický materiál svého pedagogického 

působení při vyučování cizího jazyka. 

Učitel je nenahraditelným činitelem procesu vyučování. Učitel na učebnici spoléhá. 

Spoléhá především na to, že dokáže žákovi pomoci v momentech, kdy on sám nebude na 

blízku. V praxi to znamená toto: Učitel pomáhá žákovi s osvojováním jazyka během 

vyučování - odpovídá na problematické otázky týkající se daného jazyka či reálií zemí, 

kde se tímto jazykem hovoří; vytváří pozitivní atmosféru vhodnou к osvojování jazyka a 

spolupráci; doplňuje výuku nejrůznějšími materiály, reálnými autentickými objekty, hrami, 

obrázky, gesty a jinými aktivitami, které učebnice neposkytuje; v případě potřeby zopakuje 

již probranou látku, popřípadě rozsáhleji procvičí jazykový jev, který činí žákům 

problémy. Učebnice pomáhá žákovi mimo školu, především při domácí přípravě na 
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vyučování - nabízí různá cvičení, vysvětluje látku a nabízí slovní zásobu. Ale každá 

učebnice toto všechno nabízí jiným způsobem, jinou formou, proto musí učitel dobře 

rozhodnout, která z forem bude právě jeho žákům nejlépe vyhovovat. 
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A. Kritéria pro výběr vhodné učebnice 

Učebnice je ve výuce cizího jazyka základním didaktickým materiálem. Je jakousi 

osou, která určuje směr a průběh výuky. Pokud se má vyučování držet linie určené 

učebnicí, je především potřeba, aby tato učebnice splňovala určitá kritéria: 

1. Věk žáků 

Při výběru učebnice je v prvé řadě nutno brát v úvahu věk žáků. Z psychologického 

hlediska je věkem podmíněn rozvoj všech složek žákovy osobnosti. Učebnice musí být 

vybírána tak, aby co nejlépe vyhovovala jednotlivým věkovým skupinám. Stejně tak, jako 

nedoporučíme žákovi první třídy к osvojení poznatků z vlastivědy desetisvazkové Dějiny 

českých zemí, tak nesmíme pro cizí jazyk žákovi předkládat tituly neadekvátní jeho věku. 

Každá věková skupina má svá specifika a výběr učebnice jim musí být podřízen. Tvorba 

učebnice je tomuto kritériu také podřízena. Musíme si uvědomit, jak starý žák bude 

učebnici používat a přizpůsobit ji jeho potřebám. Různé učebnice jsou vytvářeny pro různé 

věkové skupiny: pro děti, pro dospívající a pro dospělé. Pro každou věkovou skupinu by 

měla učebnice splňovat jiné parametry: 

a) Grafická úprava. Již první setkání s učebnicí, by mělo naznačit, pro jakou 

věkovou skupinu je určena. Barevnost, počet obrázků, převaha obrázků nad 

textem či naopak, typ ilustrací. U učebnic pro děti převládají ilustrace, textu 

je málo. Obrázky mají rozvíjet jejich fantazii, kreativitu a hravost. Vybírány 

jsou vhodné ilustrace pro děti (zvířátka, pohádkové bytosti, věci či 

prostředí, se kterým jsou v tomto věku v kontaktu). Čím starší žáci jsou, tím 

se mění především typy ilustrací a množství textu. Obrázky a ilustrace jsou 

autentičtější a pragmatičtější. Velké zastoupení v těchto učebnicí mají 

fotografie. 

b) Témata článků a vhodnost textu. Témata by měla odpovídat znalostem a 

zkušenostem žáků. Pro starší žáky lze volit texty s odbornějším tématem. 

Pro mladší žáky však musí být vybrána témata méně složitá, témata 

běžných životních situací, se kterými se mohou v daném věku setkat. 

c) Množství gramatických jevů. Hustota gramatických a jazykových jevů 

musí být přizpůsobena žákovým schopnostem, které se vyvíjejí společně 

s žákovou osobností. Ve výuce dětí je nutno postupovat po malých úsecích 

a daným jevům se více věnovat. U starších žáků může výuka postupovat 
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rychleji díky zařazení většímu množství gramatických jevů ve stejném 

období, ve kterém žáci mladší zvládnou pouze jev jeden, 

d) Rozsáhlost slovní zásoby. Množství slovíček, které si žáci dokážou osvojit 

se samozřejmě také odvíjí od žákovy vyspělosti. Čím starší žák je, tím širší 

slovní zásobu zvládne pojmout. 

2. Rozvoj komunikativních jazykových kompetencí 

Komunikativní a jazykové kompetence v sobě obsahují především jazykové 

dovednosti a znalosti, jejichž míra osvojení určuje žákovu jazykovou úroveň. Tyto 

kompetence jsou: porozumění ústnímu projevu, porozumění písemnému projevu, ústní 

projev a písemný projev. To, jak učebnice tyto kompetence pojímá, je dalším z faktorů 

ovlivňující výběr učebnice. V dnešní době by učebnice cizího jazyka měla rozvíjet tyto 

kompetence komplexně. 

Komunikativní jazykové kompetence byly definovány ve Společném evropském 

referenčním rámci (SERR) pro výuku cizích jazyků vydaným Radou Evropy, který je 

závazný pro země Evropské unie. V souladu s ním tedy musí být i vzdělávání cizím jazyků 

v ČR a tudíž i Rámcový vzdělávací program. 

Charakteristika komunikativních jazykových kompetencí v SERR: 

„Komunikativní jazyková kompetence se dá chápat jako propojení několika komponent: 

lingvistické, sociolingvistické a pragmatické. Jsou pojímány tak, že každá z těchto 

komponent sestává ze znalostí, dovedností a praktických znalostí. 

Lingvistické kompetence zahrnují lexikální, fonologické, syntaktické znalosti a dovednosti 

a další dimenze jazyka chápaného jako systém, a to nezávisle na hodnotě jeho variant ze 

sociolingvistického hlediska a na pragmatických funkcích různých způsobů jeho užití. Tato 

komponenta je zde pojata z hlediska komunikativní jazykové kompetence daného jedince. 

Týká se nejen rozsahu a kvality znalostí (např. z hlediska rozlišování fonetických 

kvalitativních rozdílů či šíře a přesnosti slovní zásoby), ale také uspořádání těchto znalostí 

a způsobu, jakým jsou tyto znalosti uloženy (například sítě asociací, do kterých mluvčí 

zabudovává lexikální jednotky) a přístupnosti (aktivizace, pamětní vybavení a pohotové 

použití). Znalosti mohou být vědomé a snadno vyjádřitelné, ale také tomu tak být nemusí 

(např. ve vztahu ke zvládnutí fonetického systému). Jejich uspořádání a přístupnost se bude 

lišit od člověka к člověku, ale bude proměnlivá i pokud jde o téhož člověka (např. u 

vícejazyčného jedince bude záviset na variantách v rámci jeho vícejazyčné kompetence). 

Lze se rovněž domnívat, že kognitivní uspořádání slovní zásoby a ukládání slovních 
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výrazu atd. je závislé mezi jiným na kulturních rysech jednoho nebo více společenství, do 

kterých jedinec společensky patří a ve kterých se jazyku učil. 

Sociolingvistické kompetence se vztahují k sociokulturním podmínkám užívání jazyka. 

Svou vnímavostí ke společenským konvencím (zdvořilostním pravidlům; normám řídícím 

vztahy mezi generacemi, pohlavími, třídami a sociálními skupinami; jazykové kodifikaci 

určitých základních rituálů v životě společenství) ovlivňuje socio lingvistická komponenta 

naprosto veškerou jazykovou komunikaci mezi představiteli různých kultur, i když si 

účastníci komunikace často její vliv neuvědomují. 

Pragmatické kompetence se týkají funkčního využití jazykových prostředků (vytvářením 

jazykových funkcí a aktů promluvy) a čerpají přitom ze scénářů a rutinních forem 

interakčních výměn. Jde zde také o zvládnutí jazykové promluvy, koherence a koheze, 

rozpoznání typů a forem textů, ironie a parodie. V případě této komponenty je sotva nutné 

zdůrazňovat, nakolik je důležitý vliv interakce a různých kulturních prostředí, ve kterých 

se takové schopnosti vytvářejí. Tento vliv je ještě větší než v případě lingvistické 

komponenty. Všechny kategorie, jichž se zde užívá, mají charakterizovat oblasti a typy 

kompetencí, které si člen společnosti osvojuje (internalizuje), tj. vnitřní reprezentace, 

mechanismy a duševní schopnosti, jejichž existenci v kognitivní rovině lze vysvětlit 

prostřednictvím pozorovatelného chování a výkonu. Jakýkoli proces učení pomáhá zároveň 

tyto vnitřní reprezentace, mechanismy a schopnosti rozvíjet či přetvářet. 

Jazykové činnosti 

Komunikativní jazyková kompetence studenta či uživatele jazyka se aktivuje při provádění 

různých jazykových činností, zahrnujících recepci (compréhension orale et écrite), 

produkci (expression orale et écrite), interakci nebo zprostředkování („mediaci"), zvláště 

při tlumočení nebo překládání. Každá z těchto typů činností se může vztahovat 

к mluveným či psaným textům, popřípadě к oběma. Jako procesy jsou recepce i produkce 

(ústní a/nebo písemná) samozřejmě primární, jelikož jsou oba nezbytné pro interakci. V 

SERR je však užití těchto termínů pro jazykové činnosti omezeno na roli, kterou recepce a 

produkce hrají izolovaně. Receptivní činnosti zahrnují tiché čtení a sledování médií. Jsou 

také důležité v mnoha různých formách učení (pro pochopení obsahu kurzu, vyhledávání v 

učebnicích, příručkách a dokumentech). Činnosti zaměřené na produkci mají důležitou 

funkci v mnoha akademických a profesních oborech (ústní prezentace, písemné studie a 

zprávy) a připisuje se jim zvláštní společenská hodnota (úsudky utvořené na základě 

materiálů předložených v psané podobě nebo plynulosti mluvy při ústní prezentaci). 
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Při interakci se alespoň dva jedinci účastní ústní a/nebo písemné výměny, během které se 

produkce a recepce střídají a při ústní komunikaci se mohou i překrývat. Nejenže je možné, 

aby dva účastníci komunikace mluvili zároveň a přesto se navzájem poslouchali, ale 

dokonce v případech, kdy se přísně dodržují pravidla střídání partnerů v promluvě, 

posluchač běžně předpovídá zbytek sdělení mluvčího a připravuje si odpověď. Proto naučit 

se pravidlům chování při interakci znamená mnohem více, než se naučit přijímat a vytvářet 

výpovědi. V učení se jazyku a jeho užívání se interakci většinou připisuje velká důležitost, 

a to z hlediska její ústřední role v komunikaci. 

Jak z hlediska recepce, tak z hlediska produkce umožňuje písemné a/nebo ústní 

zprostředkování komunikaci mezi osobami, které nejsou z nějakého důvodu spolu schopny 

komunikovat přímo. Překlad nebo tlumočení, parafráze, shrnutí nebo záznam 

zprostředkovávají dalšímu účastníku komunikace přeformulování původního textu, ke 

kterému tento další účastník nemá přímý přístup. Mediační (zprostředkovávací) jazykové 

činnosti, jejichž náplní je zpracování, eventuálně přepracování původního textu, zaujímají 

důležité místo v běžném jazykovém fungování naší společnosti."2 

3. Doplňkové materiály 

Výběr učebnice záleží i na tom, zda je doplněna dalšími didaktickými pomůckami, 

jako je metodická příručka pro učitele, pracovní sešity (cvičebnice), audio kazety či disky, 

video kazety, DVD nebo další multimediální nosiče. 

4. Ministerská schvalovací doložka 

Učivo obsažené v učebnici musí vyhovovat vzdělávací politice ČR, Rámcovému 

vzdělávacímu programu. Učebnice cizího jazyka, které odpovídají Rámcovému 

vzdělávacímu programu a jsou schválené ministerstvem školství ČR (samozřejmě, že i 

na základě toho, zda splňují všechny další parametry stanovené ministerstvem, 

příloha č. 1: Kritéria pro posuzování učebnic), mají tzv. Ministerskou schvalovací 

doložku, která zakládá nárok základních škol na získání těchto učebnic pro své žáky 

zdarma. Učebnice francouzštiny, kterým byla udělena ministerská schvalovací 

doložka, jsou: En Français, Extra, Alex et Zoé, Forum, On y va a Connexions. 

Součástí učebnic francouzštiny s ministerskou doložkou je český doplněk (blíže na 

str. 39-40), který mimo jiné obsahuje český slovníček nebo gramatiku vysvětlenou 

2 Council for Cultural Co-operation, Education Commitee, Modern Languages Division. Společný evropký 
referenční rámec pro jazyky, Olomouc, vydavatelství Univerzity Palackého, 2001, s. 13,14. 
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v češtině, což je významným faktorem ovlivňujícím výběr učebnice. U českých 

učebnic je zcela běžné, že ke každé lekci je vysvětlena gramatika v češtině a také 

slovní zásoba přeložená do češtiny. Zahraničním (francouzským) učebnicím toto 

chybí. Jsou vytvářeny tak, aby je bylo možno používat v jakkoliv mluvících zemích, 

kde se vyučuje francouzština. Vše je tedy vysvětlováno ve francouzštině a tím pádem 

jsou tyto učebnice mezinárodní nebo dokonce nadnárodní. Pro studenty francouzštiny, 

zvláště pro ty, jejichž jazyková úroveň ještě není vysoká, může být problémem 

správné pochopení jazykových jevů a struktur, zvláště při samostudiu. Ministerstvo 

školství ČR si je tohoto problému vědomo a podporuje vydávání českých doplňků 

к zahraničním učebnicím. Zda učebnice má či nemá český doplněk, je evidentně 

důležitým kritériem pro výběr učebnic. Učitel je samozřejmě schopen žákům 

poskytnout český doplněk к zahraničním metodám sám svým působením, výkladem 

gramatických jevů, vlastním slovníčkem apod., ale ve chvílích, kdy učitel není pro 

žáka к dispozici, tudíž ve chvílích, kdy by žákovi měla pomoci učebnice, může žák 

narazit (nejenom na bariéru v porozumění danému jevu, což je mnohdy dost náročné i 

s českým výkladem nebo doplňkem), ale také na bariéru jazykovou a kýžené pomoci 

od učebnice se nedočká. 

5. Další kritéria 

V neposlední řadě je třeba zmínit kritéria, která bývají mnohdy rozhodujícími: 

a) Jak vyhovuje učebnice konkrétním studentům. 

I přes veškerou snahu a píli, kterou věnuje učitel výběru učebnice před vstupem do 

vyučovacího procesu, se ve finále (lépe řečeno na začátku školního roku) může stát, 

že konkrétní žáci učebnici nepřijmou, nezaujme je, a tudíž s ní nebudou pracovat 

rádi. Aby se mohla učebnice stát dobrým žákovým rádcem, je třeba, aby к ní měl 

žák pozitivní vztah. Učebnice musí žáka zaujmout. Nabídnout témata pro žáky 

přitažlivá a zaujmout grafickou úpravou. Neměla by být stereotypní. Stále stejné 

typy cvičení, podobné dialogy apod. Měla by být aktuální, představovat soudobou 

civilizaci, aby se s ní mohli žáci ztotožnit (nutno přiznat, že právě toto je dosti 

problematické, poněvadž doba i žáci se vyvíjejí neustále, proto není neobvyklé, že 

učebnice je v okamžiku svého vydání již „zastaralá"). 

Učitel by měl počítat i s tímto nepřijetím učebnice ze strany žáků a přehodnotit 

svou volbu na základě vzniklé situace a aktuálních požadavků svých žáků. Proto je 

vhodné, aby si učitel zvolenou metodu vyzkoušel na příkladu jedné lekce, vyčkal 
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tak na reakci žáků a podle této reakce se rozhodl, zda metoda pro dané žáky 

vyhovuje či nikoliv a zda se může objednat či musí zvolit učebnici jinou. 

Toto kritérium, přestože je mnohdy rozhodující, je jedním z nejhůře splnitelných, 

protože každý žák je individualitou a je velice obtížné zavděčit se všem. Vždycky 

se najde někdo, kdo učebnici nedokáže přijmout, komu se zkrátka nelíbí. 

b) Jak učebnice vyhovuje učiteli 

Učitel musí při výběru učebnice samozřejmě zvažovat i to, zda učebnice vyhovuje 

jemu samotnému, zda se v ní dokáže dobře orientovat, zda mu nejsou probíraná 

témata příliš vzdálená apod. 

c) Příprava na maturitní zkoušku, příprava na mezinárodní zkoušky 

Důležitým kritériem pro výběr učebnice je také to, zda učebnice počítá s přípravou 

žáků na mezinárodní zkoušky DELF a DALF nebo na maturitní zkoušku. Tomuto 

kritériu se detailně věnuje kapitola IV. 
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В. Struktura učebnice 

Učebnice cizího jazyka je specificky strukturovaná. Člení se na lekce, které jsou 

zaměřeny najedno nebo více témat, která spolu určitým způsobem souvisejí. Tématu lekce 

je podřízena slovní zásoba lekce, gramatika v lekci vysvětlená a další komunikační a 

jazykové jevy. 

Na začátku učebnice bývá zařazena lekce nultá, která slouží jako úvod do jazyka. Má 

seznámit žáky s daným jazykem a upozornit je na rozdíly vůči jazyku mateřskému, které 

jsou patrné už z prvního kontaktu s tímto jazykem. Dále slouží především k tomu, aby si 

žák osvojil základy cizího jazyka, jako jsou základy výslovnosti, základní komunikační 

fráze, ale také některé sociokulturní aspekty spojené s tímto jazykem a zemí, kde se jím 

hovoří. 

Mezi jednotlivé lekce jsou včleněny lekce opakovací, které slouží к zopakování, ucelení a 

upevnění již probraného učiva. 

Na konec učebnice bývá zařazen přehled gramatiky v učebnici probírané a slovní zásoba, 

která byla v textech v učebnici použita. 

Složky jednotlivých lekcí: 

a) Úvodní text, úvodní dialog 

V úvodu každé lekce by neměl chybět dialog, nebo text znázorňující či popisující 

určitou situaci. Téma této situace by mělo být tématem celé lekce. Žáci by měli po 

přečtení sami poznat, jakým tématem se bude celá lekce zabývat. Text i dialog by 

měly mít nějaký souvislý příběh, aby bylo možno s ním nadále pracovat. Navíc by 

měla jejich náročnost odpovídat jazykové úrovni žáků a obsah by měl být přiměřený 

jejich věku. 

Představit téma lekce je pouze jeden z mnoha úkolů úvodního textu či dialogu. Tento 

text nebo dialog slouží jako výchozí zdroj pro další aktivity rozvíjející základní 

komunikativní kompetence žáka: Porozumění písemnému projevu je základní 

kompetencí, kterou žák rozvíjí při práci s jakýmkoliv textem, stejně je na tom i 

porozumění mluvenému projevu, při poslechu nahrávky dialogu. Abychom mohli 

ověřit, zda žák rozumí jak psanému, tak mluvenému projevu, je text / dialog 

doprovázen otázkami, na které lze najít odpověď v daném textu / dialogu. Pokud žák 
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porozumí textu / dialogu, může o popisované situaci vyprávět (mluvený projev) nebo 

může situaci popsat (písemný projev). Text nebo dialog mohou učiteli sloužit také 

jako základ pro množství aktivit: dramatizace textu / dialogu, popis situace, 

vyprávění, čtení a výslovnost aj. 

Neodmyslitelnou součástí textu či dialogu by měl být obrázek, ilustrace, fotografie. 

I obrázek může o tématu lekce mnoho napovědět a navíc popis obrázku je jednou 

z dovedností, kterou by si měl žák při výuce cizímu jazyku osvojit. V některých 

moderních učebnicích nemá obrázek pouze doplňující úlohu, ale nahrazuje úvodní 

text/dialog a sám uvádí žáka do tematiky lekce. 

b) Slovní zásoba 

Slovní zásoba každé lekce by měla vycházet z úvodního textu/dialogu. Pokud lekce 

popisuje více situací, obsahuje více textů s různými tématy, je nutné slovní zásobu 

lekce rozdělit právě podle těchto témat. Množství nových slovíček by mělo být 

úměrné věku a pokročilosti žáků. 

Součástí slovní zásoby by měla být i pevná jazyková spojení, fráze, základní 

komunikační obraty apod. 

c) Gramatika 

Gramatické jevy, jejichž osvojení je cílem lekce, by měly být zastoupeny již 

v úvodním textu/dialogu. V ideálním případě by žáci měli být schopni sami 

vyvozovat gramatické a jazykové zákonitosti, což je možné pouze v souvislostech, a 

tyto souvislosti dokáže nabídnout právě text nebo dialog. Každá lekce (kromě lekcí 

opakovacích) by měla žáka seznamovat s novým gramatickým či jazykovým jevem a 

názorně ho vysvětlit. Gramatika by měla mít v každé lekci svoje místo se specifickou 

grafikou, aby tak byla žákovi usnadněna orientace právě v gramatice. 

d) Cvičení 

V lekci dále nesmí chybět cvičení, která doprovází a důkladně procvičují každý 

gramatický či jazykový jev, aby si žák zafixoval probírané učivo lekce. Cvičení by 

měla být různého typu. Je důležité, aby i u cvičení byla uplatňována variabilita, tzn. 

ne pouze jeden typ cvičení, v každé lekci stejný. Cvičení by měla procvičovat žákovy 

základní komunikativní kompetence. Opomíjena nesmí být ani fonetická cvičení, 

která slouží к procvičování zvukové stránky jazyka. Správná výslovnost je nesmírně 
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důležitá pro to, aby byl žák schopen v cizím jazyce korektně komunikovat. Nelze 

spoléhat pouze na to, že si žák výslovnost osvojí při čtení nahlas nebo při poslechu, 

ale je nutné výslovnost systematicky procvičovat právě různými typy fonetických 

cvičení. 

e) Doplňkový text 

Součástí lekce by měl být i doplňkový text, popřípadě dialog nebo obrázek, který 

dále rozvíjí téma lekce vytyčené v úvodním textu/dialogu. Doplňkový text by neměl 

být příliš vzdálený tématu lekce. Těchto doplňkových textů se může v lekci objevit i 

několik. Kromě takových, co dále rozvíjejí téma lekce, to mohou být texty, dialogy, 

obrázky, ilustrace, fotografie, které mají sociokulturní zaměření a seznamují žáky 

s reáliemi spojenými s daným cizím jazykem. Jejich tématem je život, zvyky, kultura, 

literatura, dějiny nebo geografické aspekty zemí, kde se tímto jazykem hovoří. 

Každá lekce má své specifické uspořádání, které se v různých učebnicích může 

různě měnit. Cílem však je, aby lekce působila do jisté míry jako uzavřený celek a 

nechyběla jí žádná ze zmíněných složek. Každá lekce v dobré učebnici by všechny tyto 

složky měla nejenom obsahovat, ale i dále s nimi pracovat. Žádná lekce ale nestojí 

izolovaně. Mezi lekcemi by měla být určitá návaznost. Pokročilejší lekce rozebírají 

jazykové jevy již popsané v lekcích dřívějších důkladněji, podrobněji v přímé úměrnosti 

s pokročilostí žáka. Někdy může být více lekcí pospojováno do větších celků, oddílů, jimiž 

se prolíná vždy podobná problematika nebo jeden příběh. Někdy naopak může být jedna 

lekce rozčleněna na více částí, jinak tematicky zaměřených. Pokud však každá lekce 

obsahuje všechny složky potřebné к rozvíjení všech komunikativních kompetencí žáka, tak 

je spojování či členění lekcí pouze „kosmetickou úpravou" učebnice. 

Struktura lekce by měla být v celé učebnici podobná, aby se žák dokázal 

v tématech a částech dobře orientovat. Jednotlivé komponenty lekcí by se však měly 

částečně obměňovat, aby se učebnice nestala pro žáky příliš stereotypní, např.: nahrazovat 

úvodní dialog obrázkem, nahrávkou apod. 
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С. Analýza učebnice 

Na českém trhu se v současné době nabízí mnoho učebnic francouzského jazyka jak 

českých, tak zahraničních nakladatelů. Není jednoduché se v tomto ohromném množství 

zorientovat a všechny učebnice objektivně posoudit. Navíc nikdo zatím nevymyslel 

učebnici ideální, takže výběr té správné, která bude učiteli a jeho žákům nejlépe 

vyhovovat, je skutečně úkolem velmi nesnadným. Učitel se musí zaměřit na to, co od 

učebnice očekává, co by měla žákům zprostředkovat, jaké komponenty by jí neměly 

chybět, co považuje učitel pro výuku nezbytné, aby učebnice obsahovala. Je proto nutné, 

aby si učitel vytvořil při posuzování učebnic nějaký systém, který by mu onen složitý 

výběr usnadnil. Je třeba, aby provedl analýzu každé učebnice a podle toho, zda splňuje 

taková kritéria, která považuje za nej důležitější, vybral tu nej vhodnější. 

Analyzovat jednotlivé učebnice však není snadným úkolem. Učitel potřebuje, aby 

učebnice, kterou vybere, splňovala vše potřebné právě pro jeho výuku a jeho žáky. Tato 

specifická kritéria, která pokládá učitel za nezbytná, musí při analýze učebnice samozřejmě 

zohlednit. Při obecné analýze učebnice, při analyzování obecných kritérií, které musí 

učebnice splňovat, se může učitel obrátit na didaktické hodnotící mřížky, které byly 

vytvořeny v osmdesátých letech dvacátého století učiteli, odborníky na didaktiku cizích 

jazyků. Mezi tyto oficiálně uznávané hodnotící mřížky patří bezesporu mřížky, jejichž 

autory jsou Maria Cecilia Bertoletti a Patrick Dahlet nebo Anne Marie Thierry. 

1. Analýza učebnice podle Marii Cecilie Bertoletti a Patricka Dahleta: 

Tato analýza učebnice pomocí hodnotící mřížky byla publikována v červenci roku 

1984 v časopise „Français dans le monde" číslo 186 a podrobně ji rozebírá Jean-

Pierre Cuq a Isabelle Gruca v díle „Cours de didactique du français langue 

étrangère et seconde", Grenoble, PUG, 2005, s. 276-277: 

Tato hodnotící mřížka umožňuje systematickou a komplexní analýzu dané metody 

a detailně rozebírá nejrůznější kritéria. Analýzu rozděluje na dvě části: na faktickou 

analýzu a hodnocení, které jsou v mřížce znázorněny ve dvou sloupcích, což 

umožňuje jejich simultánní čtení. Mřížka obsahuje pět oddělení, která jsou 

rozdělena na menší pododdíly: 
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Materiální úvod 

• Popisný lístek - tento pododdíl shromažďuje všechny 

základní údaje o díle, podle kterých je možno učebnici 

identifikovat (název, autor, nakladatelství, datum vydání, 

počet dílů atd.) 

• Doplňkový materiál (pokud к učebnici existuje) 

• Úvod učebnice nebo manuálu pro učitele - objasňuje podle 

jaké metodologie je učebnice vytvořena 

• Struktura učebnice - popisuje uspořádání lekcí v učebnici, 

zda má či nemá lekce opakovací, slovníček, souhrn 

gramatiky, rejstřík atd. 

Podpůrné materiály a dokumenty, které rozebírají typy textů, doplňkové 

ilustrace, zvukové nahrávky apod. Tento oddíl se zabývá tím, jak jsou tyto 

dokumenty prezentovány, jaký je jejich původ (např. autentické texty) a 

četnost jejich zastoupení. 

Lingvistický obsah 

• Slovní zásoba: počet slovíček představených v jedné lekci 

• Fonetika: studium fonémů, prozódie, vysvětlení výslovnosti, 

fonetického přepisu, začlenění studia fonetiky v lekci 

• Gramatika: jakým způsobem je gramatika vysvětlena 

(schéma, tabulka atd.), jaký přístup je zvolen při výuce 

gramatiky (induktivní, deduktivní), používání vysvětlivek 

(v mateřském nebo cizím jazyce) 

• Cvičení: typy osvojování fonetiky (sluchové rozlišování, 

fonetická, rytmická a intonační korekce), typy morfo-

syntaktických a sémantických (opakování, formulování, 

nahrazování, transformace atd.) operací a nakonec typy 

procvičování žákova projevu a schopnosti komunikace 

v cizím jazyce (řízený či volný projev, dramatizace atd.). 

• Cvičení: pedagogické zaměření cvičení založené na různých 

způsobech vykonávání (práce individuální, ve skupinách 

atd.), zda řešení je součástí lekce či učebnice a zda je 

poskytnut návod na vypracování cvičení. 
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o Tématický obsah: tento oddíl uvádí témata, základní pojmy a jazykové 

funkce učebnice. 

o Testy a hodnocení: tento oddíl rozebírá typy testů, pokud jsou ovšem 

zastoupeny, (úroveň, pokrok, zpětná vazba, autoevaluace) a uvádí nástroje 

pro přípravu na tyto testy a pro hodnocení výsledků testů. 

Tento faktický popis učebnice je doplněn dotazníkem podle jednotlivých rubrik či 

sekcí, který je hodnotí. Podle tohoto dotazníku je možné hodnotit učebnici jako 

celek nebo jednotlivé části. 

Tato analýza jako jedna z mála dokáže skutečně a objektivně hodnotit jednotlivé 

metody. 

2. Hodnotící mřížka Anne-Marie Thierry 

Tuto mřížku publikovalo v roce 1987 Centrum mezinárodních pedagogických 

studií v Sèvres (Centre international d'études pédagogique) (Příloha č. 2: Grille pour 

une analyse de méthodes FLE). Na rozdíl od předchozí mřížky je tato více analytická. 

o Popisný lístek 

Název 

Autor/autoři 

Nakladatel 

Datum vydání 

o Popis didaktického materiálu 

Pro učitele 

Pro žáka 

Společný materiál 

o Věk žáků 

Děti 

Dospívající 

Dospělí 

o Typ jazyka 

Standardní 

Jazyk blízký jazyku běžné komunikace s ohledem na gramatickou 

správnost 
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Běžný jazyk bez ohledu na gramatickou správnost 

Vytříbený jazyk 

Jazyk médií 

Vulgární jazyk 

Literární jazyk 

Účel 

Jazyk jako prostředek komunikace 

Zdokonalení a upevnění již nabytých jazykových znalostí 

Jazyk jako prostředek přežití v dané zemi 

Samostudium 

Objevování sociokulturních jevů 

Typ metodologie 

Tradiční 

Audio-vizuální 

Komunikativní 

Koedukační 

Simulační 

Struktura učebnice 

Osnova celku 

Detail lekce (jednotky,části...) 

Rekapitulace 

Délka a rytmus učení 

Lingvistický obsah 

Analýza typů jazyka 

Slovní zásoba 

Přínos pro ústní a písemný projev 

Jazyková cvičení a aktivity 

Gramatika 

Fonetika 

Nástroj kontroly 

Ikonografický obsah 

Typ obrázků 

Role obrázků 

Sociokulturní obsah 



Hodnotící mřížky, jak už bylo řečeno, mohou učiteli významně pomoci při analýze 

učebnice a při jejím výběru. Nelze je však používat zcela mechanicky, je třeba zohlednit i 

kritéria, která jsou nutná pro konkrétní výuku konkrétních žáků. Rovněž je nutné, aby 

analýza byla rovnoměrně zaměřena na všechny složky jazyka, které jsou nezbytně nutné 

pro komplexní rozvoj jazykových znalostí a dovedností. 
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D. Seznam učebnic 

1. Učebnice publikované v ČR: 

Název Autor Datum* Nakladatelství Díly Úroveň 

En Français Baranová 

E.,Taišlová J., 

Cluse J.-L. 

1997 Fraus 1,2,3,4 ZŠ 

1-3.díl 

A2, 

4. díl 

A2/B1 

Francouzština (nejen) 

pro samouky 

Pravdová M., 

Pravda M. 

1995 Leda 1 SŠ 

B1 

Le Français pour vous 

Francouzština pro 

začátečníky 

Pravdová M. 1994 Leda 1 ZŠ 

A1-A2 

Parlons français! Velíšková О., 

Špinková E. 

1998 Leda 1 SŠ 

B1-B2 

On y va! Taišlová J. 1996 Leda 1,2,3 SŠ 

B1 

Francouzština pro 

pokročilé 

Tionová A. a 

kol. 

2000 Leda 1 v š 

B2-C1 

* Uvedeno je datum prvního vydání. Všechny tyto metody jsou doposud 

vydávány. Některé z nich již vyšly v aktualizovaných vydání, v nových edicích 

doplněných o modernější audiovizuální pomůcky. 
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2. Učebnice vydané ve Francii 

5? 

Titre Auteur Date Éditeur Niveau Public visé 
Approche 
méthodologique 
dominante 

Le Premier livre de français ou 
Ici famille Dupont, dit 
•Méthode Marchand-

Marchand L. 1920 
20e édition 
parue en 1983 

FELF 1 Adolescents/ 
Adultes 

Directe 

Cours de langue et de 
civilisation françaises, dit 
• Manger bleu • 

Manger G. 
et alii 

1953-1959 Hachette 1, 2, 3, 4 Adolescents/ 
Adultes 

Directe/ 
Traditionnelle 

Vers la France, Premier livre de 
français 
A Paiis- ľ c et 2e parties 
En France- et 2-'parties 
Culture et civilisation françaises 

Brunsvick Y., 
Ginestier P. 
et alii 

1957-1969 Didier 1, 2, 3, 4 Adolescents/ 
Adultes 

Directe/ 
Traditionnelle 

Le Français accéléré Mauger G., 
Bruézière M. 
et alii 

1964 Hachette 1 Adultes Traditionnelle 

Le Moulin ä Paroles Benamou M. 
et Carduner J. 

1961 (USA) 
édition adaptée 
en 1974 

Hachette 2 Adultes Traditionnelle 

Voix et images de France -
1er degré 
Voix et images de France -
2° degré 

CREDIF 1960-1968 Didier -
Hatier 
Internationa 

1, 2 Adolescents/ 
Adultes 

S.G.A.V. 

Méthode audio-visuelle de français Guberina P., 
Rivenc P. 
et alii 

1962-1971 Didier -
Hatier 
Internationa 

1, 2 Adolescents/ 
Adultes 

S.G.A.V. 

Titre Auteur Date Éditeur Niveau Public visé 
Approche 
méthodologique 
dominante 

Pierre et Seydou BELC 1964-1980 Hachette 1, 2, 3 Adolescents 
(Afrique non 
francophone) 

Audio-visuelle 

Frère Jacques Bertrand J., 
Frérot J.-L. 
et alii 

1967-1972 Hachette 1. 2 Enfants 
(7 à 12 ans) 

Audio-visuelle 

En Français M.A.E. 1968-1970 Didier 1, 2 Adolescents/ 
Adultes 

Audio-visuelle 
(télévision) 

La France en direct Capelle J. 
et G. et alii 

1969-1972 Hachette 1, 2, 3, 4 Adolescents/ 
Adultes 

Audio-visuelle 

Transition CREDIF 1970 Didier -
Hatier 
International 

2 Adolescents/ 
Adultes 

S.G.A.V. 

Bonjour Line CREDIF 1970 Didier 1 Enfants Audio-visuelle 
Destination Patis Lanchy L., 

Gaut P. et 
de Fraguière B. 

1971 Hachette 1 Adultes Audio-orale 

Vivre en français Fantaspié A. 1971-1975 Nathan 1, 2 Adolescents/ 
Adultes 

Audio-orale 

Le Français et la vie, 
dit • Mauger Rouge » 

Mauger G. et 
Bruézière M. 

1971-1980 Hachette 1, 2, 3, 4 Adolescents/ 
Adultes 

Audio-orale 

De vive mix CREDIF 1972 Didier 1 Adolescents/ 
Adultes 

S.G.A.V. 
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Titre Auteur Date Éditeur Niveau Public visé 
Approche 
méthodologique 
dominante 

Le Français actuel, ľ r et 2-' degrés 
Le Français actuel, 2e degré, 
Textes de lecture et documents 
de travail 
Le Français actuel, Documents et 
textes authentiques 

Moirand S., 
Porquier R. 
et alii 

1972-1979 Hatier 1, 2, 3 Adultes Audio-orale 

C'est le printemps Montredon J., 
Calbris G., 
Lavenne C. 
et alii 

1975-1978 CLÉ 
International 

1, 2 Adolescents/ 
Adultes 

Audio-visuelle 

Interlignes CREDIF 1975-1979 Didier -
Hatier 
International 

2 Adolescents/ 
Adultes 

Audio-visuelle 

Intercodes Monnerie A. 
et alii 

1978-1981 Larousse 1, 2, 3 Adolescents/ 
Adultes 

Audio-visuelle 

Méthode Orange Reboullet A., 
Malandain J.-L. 
et Verdol J. 

1978-1981 Hachette 1, 2, 3 Enfants/ 
Adolescents 

Audio-visuelle 

Alouette Baylard H. et 
Tocatlidou V. 

1978-1984 Hatier 1, 2, 3 Enfants/ 
Adolescents 

Audio-visuelle 

Contacts Capelle M.-J. 
et alii 

1980-1983 Hatier 1, 2, 3 Adolescents/ 
Adultes 
(Afrique 
anglophone) 

Audio-visuelle 

Titre Auteur Date Éditeur Niveau Public visé 
Approche 
méthodologique 
dominante 

Cartes sur table Richterich R. 
et Suter B. 

1981-1983 Hachette 1, 2 Adolescents/ 
Adultes 

Communicative 

Archipel Courtillon J., 
Raillait) S. 
et alii 

1982-1987 Didier -
Hatier 
International 

1, 2, 3 Adolescents/ 
Adultes 

Communicative 

Sans frontières Verdelhan M. 
et M., 
Dominique P., 
Vassal-Brumber J. 
et alii 

1982-1988 CLÉ 
International 

1, 2, 3, 4 Adolescents/ 
Adultes 

Communicative 

Quotidiennement vôtre 
de France 

Faure J.-B. 
et Gabrielli M. 

1983 Hatier 2 Adolescents/ 
Adultes 

Audio (radio) 

Pensez français Coste H., 
Guizard M. et 
Bousquet M.- L. 

1983-1984 SVP EXAM 2 Adolescents/ 
Adultes 

Communicative 

Mise au point Capelle G. 1983-1984 Hachette 1. 2 Adolescents 
(Amérique 
latine) 

Communicative 

Le p tit Manuel Malcowski F. 
et alii 

1983-1985 Hachette 1, 2, 3 Enfants Communicative 

Valentine Bourguignon C., 
Mallet В. et alii 

1984 Val d'Aoste 
Grenoble 

1 Enfants Communicative 

Entrée libre Bréant M.-T., 
Davoust P. et alii 

1984-1986 CLÉ 
International 

1, 2 Adolescents/ 
Adultes 

Audio-visuelle 
(vidéo 1 

En avant la musique Blanc J., 
Car t i e r J . -M. 
... ..m 

1984-198S CLÉ 
I n t e r n a t i o n a l 

1, 2, 3 Pré-
adoie.s'cenrs 

Communicative^ 
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Titre Auteur Date Éditeur Niveau Public visé 
Approche 
méthodologique 
dominante 

Allô France Bouix-Leeman D., 
Soulié D. 
et Paisant Ch. 

1985-1990 Larousse 1, 2, 3 Enfants/ 
Adolescents 

Communicative 

Rendez-vous Cha mps-Élysées Courtillon J. 1986 Hatier 
International 

1 Adolescents/ 
Adultes 
(anglophones) 

Traduction 

Il était... une petite grenouille Girardet J., 
Schelle-Mervelay J. 
et Toux S. 

1986 CLÉ 
International 

1, 2 Enfants Communicative 

Avec plaisir Capelle G. et 
Raasch A. 

1986-1987 Hachette 1, 2 Adolescents/ 
Adultes 

Communicative 
(vidéo) 

Grand large Paccagnino C. 
et Poletti M.-L. 

1987 Hachette 1, 2 Adolescents/ 
Adultes 

Communicative 

Rue Lecourbe Porcher L ., 
Mariet F., 
Moreau J. et 
Weiss F. 

1987-1990 Hatier -
Didier 

1, 2 Adolescents Communicative 

Diabolo Menthe Landgraaf W., 
Charnet C. 
et Bazin M. 

1988 Hachette 1, 2, 3 Pré-
adolescents 

Communicative 

Les petits lascars Garabédian M., 
Lerasle M. et alii 

1988 Crédi f -
Hatier 

1, 2, 3 Enfants Communicative 

Bonne route Gilbert P., 
GrefFet P. et alii 

1988-1990 Hachette 1. 2, 3 Adolescents/ 
Adultes 

Communicative 

Le nouveau sans frontières Dominique P, 
Girardet J. et alii 

1988-1990 CLÉ 
International 

1, 2, 3, 4 Adolescents/ 
Adultes 

Communicative 

Titre Auteur Date Éditeur Niveau Public visé 
Approche 
méthodologique 
dominante 

Quatre à quatre, spécial intensif Bernier F. et 
Makowski F. 

1989 Larousse 1 Adolescents/ 
Adultes 

Communicative 

Enseigner aux enfants Wenk В. 1989-1990 CLÉ 
International 

1, 2 Enfants Communicative 

Bienvenue en France Monnerie A. 
et alii 

1990 Didier -
Hatier 

1, 2 Adolescents/ 
Adultes 

Communicative 
Vidéo 

Mes premiers pas en français Barraud M. 1990 Hachette 1 Enfants Communicative 
Espaces Capelle G., 

Gidon N. et alii 
1990-1991 Hachette 1, 2, 3 Adolescents/ 

Adultes 
Communicative 

Perspectives, Cours de 
perfectionnement 

Vigner G. 1991 Hachette 3 Adolescents/ 
Adultes 

Communicative 

Transafrique Godard R. 
et alii 

1991 Hachette 1, 2, 3 Pré-adolescents 
Adolescents 
(Afrique 
anglophone) 

Communicative 

Libre-échange Courtillon J., 
De Salins G. 
et alii 

1991-1992 Hatier -
Didier 

1, 2, 3 Adolescents/ 
Adultes 

Communicative 

La dé des champs Geffroy R., 
Lo Cascio D. 
et Rivas M. 

1991-1992 Larousse -
CLÉ 
International 

1, 2 Adolescents/ 
Adultes 

Communicative 

Pile ou face Vassal J. 1992 CLÉ 
International 

1, 2 Enfants Communicative 
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Titre Auteur Date Éditeur Niveau Public visé 
Approche 
méthodologique 
dominante 

Kangourou Paccagnino C. 
et Poletti M.-L. 

1992 Hachette 1, 2 Enfants Communicative 

Farandole Le Hellaye C. 
et Barzotti D. 

1992 Didier -
Hatier 

1, 2 Enfants 
(7-10 ans) 

Communicative 

Trampoline Garabédiari M., 
Lerasle M. et 
Meyer-Dreux S. 

1992 CLÉ 
International 

1, 2 Enfants Communicative 

Mission spéciale Richard B. et 
Roynard M.-P. 

1992-1993 Hatier ou 
Didier 

1, 2 Pré-adolescents 
(10-14 ans) 

Communicative 

Soleil Papo E. et 
Cintrât 1. 

1993-1996 Didier 1, 2, 3 Pré-adolescents Communicative 

Mosaïque Job B. et alii 1994 CLÉ 
International 

1, 2 Adolescents/ 
Adultes 

Communicative 

Le Français à grande vitesse Truscott S., 
Mitchell M. 
et alii 

1994 Hachette 1 Adolescents/ 
Adultes 

Communicative 

Cadences Berger D. et 
Mérieux R. 

1994-1995 Hatier -
Didier 

1, 2 Adolescents/ 
Adultes 

Communicative 

Fréquence jeunes Capelle G., 
Cavalli M. 
et Gidon N. 

1994-1995 Hachette 1, 2, 3 Adolescents Communicative 
(vidéo) 

Le nouvel espace Capelle G. et 
Gidon N. 

1995-96 Hachette 1, 2, 3 Adolescents/ 
Adultes 

Version Vidéo 

Tempo Bérard E., 
Canier Y. 
et Lavenne C. 

1996-1997 Didier -
Hatier 

1, 2 Adolescents/ 
Adultes 

Communicative + 
Vidéo (Sur le viß + 
Cd-Rom pour n°l 

Titre Auteur Date Éditeur Niveau Public visé 
Approche 
méthodologique 
dominante 

Panorama Girardet J., 
Cridling J.-M. 
et Frérot J.-L. 

1996-1998 CLÉ 
International 

1, 2, 3, 4 Adolescents/ 
Adultes 

Communicative 

Café crème Beacco di Giura M., 
Trevisi S. et alii 

1997-1999 Hachette 1, 2, 3, 4 Adolescents/ 
Adultes 

Communicative + 
Version vidéo 

Ici et ailleurs AUPELF-UREF 
IREFA 

1997-1999 Hachette 
(Edicef) 

1, 2, 3 Pré-
adolescents 

Junior Butzbach M., 
Martin C. et alii 

1997-2002 CLÉ 
International 

Al, A2 Jeunes 
adolescents 

Communicative 

Le français en gros plans Birks R., Raynalle U. 
et O'Neil C. 

1998 Didier 3 Adolescents/ 
Adultes 

Vidéo 

Champion Monnerie-Goarin A., 
Sirejols E. et 
Kempf M.-Ch. 

1999 
2002 nlle 
édition 

CLÉ 
International 

Al, A2, 
B1 

Adolescents/ 
Adultes 

Communicative 
+ Cd-Rom 

Reflets Capelle G. et 
Gidon N. 

1999-2000 Hachette 1, 2, 3 
Al, A2 
Bl, B2.1 

Adolescents/ 
Adultes 

Communicative 
Vidéo + Cd-Rom 
СReflets) 

Bravo Mérieux R. et 
Bergeron С. 

1999-2000 Didier 1, 2, 3 Jeunes 
adolescents 

Communicative + 
Vidéo + prolongement 
Internet 

Bien joué ! Gislon С., 
Jamet M.-C. et alii 

1999-2002 Hachette 1, 2, 3, 4 
Al, A2, Bl 

Pré- Communicative 
adolescents 

Ado Monnerie-Goarin A., 
Dayez Y. et alii 

1999-2000 CLÉ 
International 

Al, A2, 
Bl 

Adolescents Communicative 
(vidéo) 
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Titre Auteur Date Éditeur Niveau Public visé 
\pproche 1 
méthodologique 
dominante 

Parle-moi français 
Parte-moi encore français 

AURALOG 1999 
2000 

Hachette 1 , 2 
1, 2, 3 

Adolescents/ 
Adultes 

Complément à des cours 
en classe : Cd-rom 

Accord Berger D. et 
Spicacci N. 

2000 Didier 1, 2 Adolescents/ 
Adultes 

Communicative + 
prolongement Internet 

Forum Baylon C., 
Murillo J. 
et alii 

2000-
2002 

Hachette 1, 2, 3 
Al, A2, 
B2.1 

Adolescents/ 
Adultes 

Communicative + 
Version Internet + 
Vidéo + Cd-rom {Fomin 7) 

Initial Poisson-Quinton S. 
Sala M. et alii 

2000 CLÉ 
International 

Al, A2 Adolescents/ 
Adultes 

Communicative + 
Cd-rom (niv. 1) 

Cours de la Sorbonne, 
Langue et 
civilisation françaises 

Berchiche Y., 
Dubois M. 
et Mimran R. 

2000 CLÉ 
International 

1 Adolescents/ 
Adultes 

Communicative 

Communication express Seignoux В., 
Cerqueda S. 
et Leäo M.-H. 

2000 CLÉ 
International 

1 Adolescents/ 
Adultes 

Communicative 

Alex et Zoé Samson С. 2000-
2003 

CLÉ 
International 

Al, A2 Enfants (à 
partir de 7 ans) 

Communicative 

Funambule TV5 et F.I.P.F. 2000 Didier 1 Adolescents/ 
Adultes 

Cd-rom Mac/Pc 

Escales Blanc J., Lederlin P 
et Cartier J.-M. 

2001 CLÉ 
International 

Al, A2 
B1 

Adultes Communicative 

Studio 60 Lavenne C., 
Bérard E., 
Tagliante C. et alii 

2001-
2002 

Didier Al, A2 Grands 
adolescents/ 
Adultes 

Communicative + 
Cd-Rom 

Studio 100 Lavenne C., 
Bérard E., 
Tagliante C. et alii 

2001-
2002 

Didier Al, A2 Grands 
adolescents/ 
Adultes 

Communicative + 
Cd-Rom 

Titre Auteur Date Éditeur Niveau Public visé 
Approche 
méthodologique 
dominante 

Trèfle. Méthode interactive 
de français 

2002 CEF Al, A2 
B1 

Adolescents/ 
Adultes 

Interactif + 
multimédia (Cédéroms) 

Campus Girardet J. et 
PécheurJ. 

2002-
2005 

CLÉ 
International 

Al, A2, B1 
B2, Cl.l 

Grands 
adolescents/ 
Adultes 

Communicative + 
Cd-rom (niv. 1) + 
vidéo 

Lili, la petite grenouille Meyer-Dreux S. et 
Savait M. 

2002-
2003 

CLÉ 
International 

1, 2 Enfants 
(4-7 ans) 

Communicative + 

Tatou le matou Piquet M. et, 
Denisot H. 

2002 Hachette 1, 2 Enfants Multisensorielle 

Extra Gallon F. 2002 Hachette 
Bl. l 

Al, A2 Adolescents Communicative 

Caramel Döring N. et, 
Vermeersch F. 

2002 Didier 1, 2 Enfants 
(7-10 ans) 

Communicative 

Passages 2003 CEF Al, A2 
B1 

Adolescents/ 
Adultes 

Interactive + 
multimédia 

Tandem Bergeron С. et 
Albero M. 

2003-
2004 

Didier Al, A2 .Jeunes 
Adolescents 
(11-15 ans) 

Communicative 

Oh là là ! Fauret C., 
Gallego I., 
Muguruza E. et 
Bourdeau M. 

2003-
2004 

CLÉ 
International 

Al, A2 
Bl.l 

Jeunes à 
partir de 
11 ans 

Communicative 

On y va ! Siréjols E. et 
Mazauric C. 

2003 CLÉ 
International 

1, 2, 3 3 années de 
collège dans 
les pays 
d'Afrique nor 
francophones 

Communicative 
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Titre Auteur Date Éditeur » 
Niveau 

Public visé 
Approche 
méthodologique 
dominante 

Fliio Meyer-Dreux S., 
Durand R., 
Harris H., Le Gai S. 
et Lopes M.-J. 

2003 CLÉ 
International 

1, 2 Enfants 
(10 à 12 ans) 

Communicative 

Taxi Г Capelle G., 
Menand R., 
Johnson A.-M. et al 

2003-
2004 

Hachette Al, A2, Bl Grands 
adolescents/ 
Adultes 

Communicative + 
vidéo 

Collection •À portée de mots- Lucas J. et 
Meunier R. 

2003 Hachette 1, 2 Enfants de 
CEI, CE2, 
CMl, CM2 

Communicative + 

Grenadine Paccagnino C. et 
Poletti M.-L. 

2003 Hachette Al, A2.1 Enfants 
(7 à 10 ans) 

Communicative 

Rond-point Labascoule J., 
Lause С. et 
Royer С. 

2004 Difusion SL Al, A2, 
Bl 

Grands 
adolescents/ 
Adultes 

Actionnelle 
(apprentissage basé 
sur les tâches) 

Sac à dos Butzbach M., 
Martin С., 
Pastor D.-D. et 
Saracibar I. 

2004 Difusion SL Al, A2, 
Bl 

Jeunes 
adolescents 

Communicative 

Connexions Mérieux R. et 
Loiseau Y. 

2004-
2005 

Didier Al, A2 
Bl 

Grands 
adolescents/ 
Adultes 

Communicative 

Studio + Bérard E., 
Canier Y., 
Tagliante С. et 
Breton G. 

2004 Didier Bl Grands 
adolescents/ 
Adultes 

Communicative 

Titre Auteur Date Éditeur Niveau Public visé 
Approche 
méthodologique 
dominante 

Belleville Cuny F., 
Johnson A.-M., 
Lair S., Ndata A., 
\fefflon-Leroux A et al 

2004-
2005 

CLÉ 
International 

Al, A2, 
Bl 

Grands 
adolescents 
(15-18 ans) 

Communicative + 
vidéo pour les livres 
1 et 2 

Trait d'union lglesis Th., 
Verdier C., 
De Ferrari M., 
Motion A.-C., 
Adami H. et 
Étienne S. 

2004-
2005 

CLÉ 
International 

Al, A2, Bl Grands 
adolescents/ 
Adultes 
migrants ou 
en alphabéti-
sation (FLS) 

Communicative 

Dédie Blanc J., 
Cartier J.-M. et 
Lederlin P. 

2004 CLÉ 
International 

Al, A2 
Bl. l 

Adolescents 
(à partir de 
11 ans) 

Communicative + 

3, 2, 1 Partez ! Russo M., 
Vazquez M et 
Herno L. 

2005 Difusion SL Al Enfants 
(8-11 ans) 

Appprentissage par les 
tâches 

Je lis, J'écris le français. 
Méthode d'alphabétisation 
pour adultes 

Barthe M. et 
Chovelon B. 

2004 PUG Al Adultes 
migrants 
Alphabétisatic 

Communicative 

n (FLS) 
Je parle et je pratique 
le français 
Post-alphabétisation 

Barthe M. et 
Chovelon B. 

2005 PUG Al Adultes 
migrants (FLS) 

Communicative 

Gammes-Progression 
interactive en expression 
française 

2005 PUG Al, A2, 
Bl 

Grands 
adolescents/ 
Adultes 

Multimédia 
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Titre Auteur Date Éditeur Niveau Public visé 
Approche 
méthodologique 
dominante 

Les Mots de Némo. 
Cahier de lecture et 
d'écriture 

Denisot H. 
et Piquet M. 

2005 Hachette 1 Enfans 
(7-10 ans) 

Complément à toute 
autre méthode 

Entrée en matière Ferreira-Pinto M., 
Cervoni B. et 
Davin-Chnane F. 

2005 Hachette Al, A2, B1 Adolescents 
nouvellement 
arrivés 
(FLS) 

Démarche 
interdisciplinaire 

Savoir lire au quotidien Benoit-Abdelkader 
O. et 
Thiébaut A. 

2005 Hachette 1 Grands 
adolescents/ 
Adultes 
alphabéti-
sation (FLS) 

Communicative 

Festival Poisson-Quinton S. 
Mahéo-le-Coadic M 
et Sirieys A. 

2005 CLÉ 
International 

Al, A2 Grands 
adolescents/ 
Adultes 

Communicative + 
vidéo 

Tout va bien Augé H., 
Marlhens C, 
Canada D. 
et Molinos L. 

2005 CLÉ 
International 

Al, A2 
Bl, B2 

Grands 
adolescents/ 
Adultes 

Communicative 

« 3 

Název Autor Rok 

vydání 

Nakladatel i 
Úroveň Věk žáků 

Métro saint-Michel Annie Monnerie-
Goarin, Stéphanie 
Saintenoy, Sylvie 
Schmitt, Béatrice 
Szarvas 

2006 CLE 

international 

Al, A2 

Bl 

Grands 

adolescents / 

Adultes 

Junior Plus Michèle Butzbach, 

Carmen Martin, 

Dolorès Pastor, 

Inmaculada 

Saracibar 

2005 CLE 

international 

Al, A2 Adolescents 

Echo Jacky Girardet, 

Jacques Pécheur 

2008 CLE 

international 

Al, A2 Grands 

adolescents / 

Adultes 

Amis et compagnie Colette Samson 2008 CLE 

international 

Al Adolescents 

Le Mag Fabienne Gallon, 

Céline Himber, 

Charlotte Rastello 

2006-

2007 

Hachette A1,A2 

Bl 

Adolescents 

3 Cuq, J.-P., Gruca, I. Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, Grenoble, Francie, PUG, 

2005, s. 285-297. 
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Název Autor Rok 

vydání 

Nakladatel Úroveň Věk žáků 

Alter Ego Annie Berthet, 
Catherine Hugot, 
Véronique 
Kizirian, 

Béatrix Sampsonis, 

Monique 

Waendendries, 

Catherine Dollez, 

Sylvie Pons 

2006-

2007 

Hachette Al , A2 

Bl, B2 

Grands 

adolescents/ 

Adultes 

Scénario Michel Guilloux, 
Emmanuelle Daill 

2008 Hachette Al, A2 

Bl 

Grands 

adolescents/ 

Adultes 

Le Kiosque Fabienne Gallon, 

Céline Himber, 

Charlotte Rastello 

2008 Hachette Al , 

A2+ 

Adolescents 

Petit Pont Paul Rogers 2006 Didier 1 Enfants 

Et toi? Jean-Thierry 

Lebougnec, Marie-

José Lopes 

2007-

2008 

Didier Al , 

A2+ 

Adolescents 

Alors? Jean-Claude 

Beacco, Marcella 

Di Giura 

2007 Didier Al, A2 Adolescents 

Edito Elodie Heu, Jean-

Jacques Mabilat 

2007 Didier B2 Grands 

adolescents/ 

Adultes 

A propos Christine Andant, 

Marie-Laure 

Chalaron 

2005 PUG Bl Grands 

adolescents/ 

Adultes 

Allons au cirque Begoňa 

Bentelspacher 

2006 Difusion Al Enfants 
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3. Učebnice používané při výuce francouzštiny na českých školách 

V současné době se na českých školách můžeme setkat prakticky se všemi 

učebnicemi dostupnými na českém trhu. Škola má ve výběru učebnic velkou volnost. 

Nej důležitějším činitelem v procesu výběru učebnic zůstává, především na státních 

školách, otázka financí. Na základních školách mají žáci právo mít učebnice 

bezplatně, ale záleží na ekonomické situaci školy, na jejím rozpočtu, zda uvolní peníze 

na nákup nových učebnic nebo se učitel a žáci budou muset spokojit se stávajícími 

učebnicemi. Vzhledem k tomu, že je jedna učebnice používaná i v průběhu více 

ročníků a slouží žákům jako opravdová učební pomůcka, kam si dělají vlastní 

poznámky či vyplňují cvičení, tak dávají školy přednost tomu, aby si i žáci základních 

škol učebnice cizích jazyků kupovali sami. Na středních školách, kde je běžné, že do 

učebnic investují sami žáci, je volba učebnice víceméně závislá na rozhodnutí učitele 

nebo více učitelů francouzštiny (kolektiv učitelů francouzštiny velmi často při výběru 

učebnice spolupracuje, aby si mohli při případných problémech v práci s učebnicí 

vzájemně pomáhat). Samozřejmě, že poslední slovo má ředitel či ředitelka školy, ale 

pokud není učitelem/učitelkou francouzštiny, tak většinou spoléhá na rozhodnutí 

svých kolegů. 

Vliv na to, jaké učebnice jsou na českých školách používány, má samozřejmě i fakt, 

jestli má učebnice již zmiňovanou ministerskou schvalovací doložku a je tudíž 

schválena ministerstvem školství ČR. V praxi se ale bohužel ukázalo, že ne všechny 

učebnice schválené ministerstvem jsou učebnicemi dobrými, pro žáky vhodnými.4 

4 Učebnice, které nemají ministerskou schvalovací doložku nesplňují kritéria Ministerstva školství pro její 
udělení (viz příloha 1). „Ministerstvo v souladu s § 27 školského zákona uděluje a odnímá učebnicím a 
učebním textům pro základní a střední vzdělávání schvalovací doložku na základě posouzení, zda jsou v 
souladu s cíli vzdělávání stanovenými školským zákonem, vzdělávacími programy a právními předpisy. 
Seznam učebnic a učebních textů, které mají platnou schvalovací doložku (dále jen "Seznam učebnic"), 
zveřejňuje ministerstvo ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "Věstník") a na 
internetových stránkách ministerstva (www.msmt.czY 
Školy mohou při výuce kromě učebnic a učebních textů uvedených v Seznamu používat i další učebnice a 
učební texty, pokud nejsou v rozporu s cíli vzdělávání stanovenými školským zákonem, vzdělávacími 
programy nebo právními předpisy a pokud svou strukturou a obsahem vyhovují pedagogickým a 
didaktickým zásadám vzdělávání. O použití a výběru učebnic a učebních textů rozhoduje ředitel školy, který 
zodpovídá za splnění uvedených podmínek. 
Schvalovací doložka se obvykle vydává na dobu 6 let. Uplynutí doby platnosti doložky však v žádném 
případě neznamená, že učebnici nelze již dále používat. Rozhodnutí o používání či nepoužívání jakékoliv 
učebnice je zcela na úvaze ředitele školy." http://www.msmt.cz/pro-novinare/iakvm-zpusobem-funguie-
udelovani-schvalovaci-dolozkv-ucebnicim z 4. 4. 2008 

42 

http://www.msmt.czY
http://www.msmt.cz/pro-novinare/iakvm-zpusobem-funguie-


IV. Praktická část: Rozdíly učebnic v přípravě žáků na českou maturitní zkoušku a 

mezinárodní zkoušky DELF/DALF 

Tato kapitola se věnuje analýze jednotlivých učebnic z hlediska přípravy českých žáků 

na českou maturitní zkoušku a mezinárodní diplomy DELF/DALF. 

A. Výběr učebnic 

Učebnice, které jsem se rozhodla podrobit zmíněné analýze, jsem si vybrala na základě 

dvou hlavních kritérií: 

1. Používají se na českých středních školách nebo víceletých gymnáziích a výuka 

podle nich může být zakončena maturitní zkouškou 

Výuka na středních školách a víceletých gymnáziích směřuje bezesporu к jednomu 

z nej hlavnějších cílů, jímž je úspěšné složení maturitní zkoušky. Povinnou částí maturitní 

zkoušky je na většině středních škol i cizí jazyk. Cizím jazykem, který si žáci volí, je čím 

dál častěji francouzština. Proto je nutné, aby učebnice, které během svých studií používají, 

dokázali na tuto zkoušku žáky dostatečně připravit. 

2. Mají ministerskou schvalovací doložku 

Funkce ministerské schvalovací doložky již byla popsána v kapitole II. A. To, co je 

společné učebnicím s ministerskou doložkou, a co je důležité právě pro tuto kapitolu, je 

český doplněk, který je součástí těchto učebnic. Pro české žáky osvojující si cizí jazyk je 

velmi důležité, aby v učebnici nalezli nejenom slovní zásobu přeloženou do češtiny, ale 

také gramatiku vysvětlenou pro ně srozumitelným jazykem, jímž je pro české žáky 

samozřejmě čeština (někdy ani ta ne, ale to už není problém lingvistický). České 

doplňující části mohou mít různou podobu. Mohou být buď součástí učebnice, jako je 

tomu u českých metod a Extra, nebo jako zvláštní publikace, kterou jsou doplněny metody 

francouzské. 

Umístění a uspořádání české doplňující části u vybraných metod: 

En Français: Přímo v učebnici najdeme vysvětlenou gramatiku v češtině. Gramatika je 

na konci učebnice rozdělená podle jednotlivých lekcí. Na konci učebnice je navíc 

umístěn francouzsko-český abecedně řazený slovníček. Slovní zásoba přeložená do 
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češtiny se nachází v pracovním sešitě, je rozdělena podle lekcí a jednotlivých částí lekce 

(tuto slovní zásobu najdeme v jedné z posledních částí pracovního sešitu). 

Extra: Český dodatek je součástí pracovního sešitu. Nachází se uprostřed pracovního 

sešitu a obsahuje česky vysvětlenou gramatiku rozdělenou podle témat, jednotlivých 

gramatických jevů a slovní zásobu (včetně frazeologických obratů) utříděnou podle 

lekcí učebnice a jejich částí. 

Forum: Český doplněk к Forum byl vydán samostatně jako Studijní příručka 

(Haiderová J., Svobodová H.: „Forum-Studijní příručka", Fraus 2003), kde je česky 

vysvětlená gramatika umístěna v první části publikace, rozdělená podle gramatických, 

jazykových oblastí. Dále v této publikaci nalezneme abecedně řazenou slovní zásobu 

přeloženou do češtiny a uspořádanou podle lekcí učebnice. Na konci publikace je 

umístěn malý česko-francouzský a francouzsko-český terminologický slovníček. 

Connexions: Pro Connexions byl vydán český doplněk jako samostatná publikace 

(Haiderová, J.: „Connexions-Studijní příručka", Fraus 2005), která je rozdělena na 

lekce odpovídající lekcím učebnice. Každá lekce vysvětluje (v češtině) gramatické jevy 

popsané v učebnici a slovní zásobu přeloženou do češtiny, která se v lekci objevuje, 

rozdělená je podle dílčích částí lekce. Na konci příručky je ještě francouzsko-český 

slovníček výrazů, které se v celé učebnici objevují. 

On y va: Česky vysvětlená gramatika je součástí učebnic. Na samém konci každé 

učebnice je francouzsko-český a česko-francouzský slovníček, ale ještě před ním, téměř 

na konci učebnice, je vysvětlená gramatika řazená podle jednotlivých lekcí. Slovní 

zásoba každé lekce je součástí pracovních sešitů. Nachází se ke konci pracovního sešitu 

a je členěná podle lekcí a jejich pododdílů. 

Učebnice, které splňují obě předchozí kritéria a které jsem vybrala jako vhodné pro 

vlastní analýzu zaměřenou na přípravu ke státní maturitní zkoušce a zkouškám 

DELF/DALF, jsou: Connexions 

En Français 

Extra 

Forum 

On y va 
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В. Zaměření analýzy 

Vlastní analýza se zaměřuje, jak už bylo zmíněno, na dva hlavní aspekty: 1. Jak 

učebnice připravuje žáky na českou maturitní zkoušku a 2. Jak učebnice připravuje žáky 

na mezinárodní zkoušky DELF/DALF. Pro studenty cizího jazyka obecně je hlavním cílem 

domluvit se tímto cizím jazykem v dané cizí zemi. V dnešní době je velmi důležité, aby byl 

člověk schopen komunikovat i v jiném jazyce, než je jeho jazyk mateřský. Zvláště pak 

v zemích Evropské unie, jejíž součástí je i Česká republika. Proto i Česká republika klade 

důraz na to, aby vzdělávací politika ČR byla zaměřena také na výuku cizích jazyků. 

Občané ČR nemohou spoléhat na to, že jim čeština bude sloužit v zahraničí jako 

prostředek komunikace. Aby se mohli co nejlépe uplatnit na trhu práce, a to nejen v rámci 

ČR, ale i Evropské unie nebo potažmo celého světa, je nutné, aby ovládali minimálně 

jeden cizí jazyk. Znalost cizího jazyka je dnes jedním ze základních požadavků 

zaměstnavatelů nabízejících práci ať u nás nebo v zahraničí. Vyhovět tomuto požadavku, 

ovládat cizí jazyk, je tudíž jednou z obrovských motivací pro lidi ucházející se o místo na 

pracovním trhu. To, jakou má člověk skutečně úroveň znalosti cizího jazyka, je možné si 

nechat oficiálně potvrdit absolvováním některé z mezinárodně uznávaných zkoušek, jež 

jsou ve francouzštině mezinárodní zkoušky DELF/DALF. 

U žáků středních škol, kteří si většinou ještě zcela neuvědomují jaké požadavky jsou 

spojeny se vstupem do pracovního života, jsou velkou motivací, kromě motivace domluvit 

se bez problémů v cizí zemi, výsledky v jednotlivých ročnících a následně pak úspěšné 

absolvování maturitní zkoušky. 

Studium na středních školách směřuje к maturitě. Během doby středoškolských studií jsou 

žáci připravováni na maturitní zkoušku, je jim neustále připomínána jak ze strany 

vyučujících, tak ze strany rodičů důležitost úspěchu u maturity a tento úspěšný „start do 

dospělosti" je jedním z hlavních žákových cílů. Maturitní zkouška má samozřejmě za úkol 

prověřit žákovy znalosti v jednotlivých maturitních předmětech a zároveň má správně 

ohodnotit žákovu úroveň. Pokud má žák při osvojování cizího jazyka vyšší cíle, dosáhnout 

lepší úrovně než u maturitní zkoušky nebo ohodnotit oficiálně svoji úroveň jinak než 

maturitou, může absolvovat mezinárodně uznávané zkoušky, které dokážou vyhodnotit 

jeho skutečnou jazykovou úroveň. 

Zaměření vlastní analýzy tedy vychází výhradně z potřeb středoškolského žáka, mezi něž 

patří mimo jiné i úspěšné absolvování maturitní nebo mezinárodní zkoušky. Je tudíž 

důležité, aby učebnice cizího jazyka byla schopna žákovi dostatečně pomoci v přípravě na 

oba typy zkoušek. 
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С. Učebnice francouzštiny a příprava na DELF/DALF 

1. Charakteristika DELF/DALF 

„Diplomy DELF (.Diplome d'études en langue française) a DALF ÇDiplome approfondi de 

langue française) byly vytvořeny a oficiálně vydány francouzským ministerstvem školství 

již v roce 1985, v průběhu let až do současnosti byly několikrát upravovány a 

uzpůsobovány potřebám měnícího se světa. Dnes jsou uznávaným prostředkem hodnocení 

jazykové úrovně studentů francouzštiny více než v polovině všech zemí světa a zájem o ně 

rok od roku stoupá."5 

Největší změnou prošly diplomy DELF/DALF v roce 2005, kdy je bylo nutno přizpůsobit 

normám Rady Evropy stanovených ve Společném evropském referenčním rámci pro cizí 

jazyky. Do té doby platné diplomy DELF 1. stupně (složený ze čtyř částí AI, A2, A3 a 

A4), DELF 2. stupně (složený z částí A5 a A6) a DALF (čítající části Bl , B2, B3 a B4) 

byly nahrazeny šesti samostatnými a navzájem nezávislými diplomy, které odpovídají šesti 

úrovním klasifikovaných v SERR: DELF AI, DELF A2, DELF Bl, DELF B2, DALF Cl a 

DALF C2. Jednotlivé úrovně se nesčítají a ani na sebe nenavazují. Jsou platné na celém 

světě a po celou dobu vašeho života a úrovně B2 nebo Cl umožňují přijetí na některé 

francouzské (či frankofonní) univerzity bez povinnosti vykonání jazykového testu. 

Bývalé formy certifikátů DELF/DALF zůstávají i nadále platné, ale nezakládají právo na 

vystavení nového DELF/DALF. Do srpna 2007 bylo možno zažádat si o uznání dílčích 

zkoušek starého DELF/DALF, které by dnes odpovídaly novému diplomu: 

Zdroj: http://www2.ciep.fr/delfdalf/equivalences/Index.aspx. z 29.2.2008 

Stará forma DELF/DALF Nová forma DELF/DALF 

A1 nebo A2 Al 

Al + A2 

A3 

Al + A3 

Al + A4 A2 

A2 +A3 

A2 + A 4 

A3 + A 4 Bl 

A5 + B4 

A 6 + B 1 B2 

A 6 + B3 

Bl + B4 Cl 

B3 + B4 

5 viz Cuq, J.-P.,Gruca, l.Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, Grenoble, Francie, PUG,2005, s.225. 
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Diplomy DELF Al , A2, BI a B2 také existují ve verzi uzpůsobené mladším věkovým 

kategoriím a školní mládeži, DELF junior a školní DELF. Platnost těchto diplomů, jejich 

struktura a uznávání ve světě se nijak neliší od DELF/DALF pro širokou dospělou 

veřejnost, rozdíl je však v tématech a doprovodných materiálech, které jsou uzpůsobeny 

věku žáků a jejich přirozenému prostředí (například: hovor se šéfem v práci o zvýšení platu 

u verze pro dospělé je ve verzi pro mládež nahrazen rozhovorem s rodiči o zvýšení 

kapesného apod.). 

Nový systém šesti diplomů DELF/DALF umožňuje lepší orientaci v jednotlivých 

certifikátech a usnadňuje přípravu, protože vymizely ony jednotlivé dílčí části každého 

diplomu. Starý typ zkoušek DELF/DALF byl zaměřen převážně na komunikativní aspekty 

praktického jazyka, nový DELF/DALF toto zaměření adoptoval a dále jej prohlubuje: 

Jednotlivá cvičení a úkoly jsou zaměřeny na žákovy jazykové vědomosti, schopnosti a 

dovednosti, ale také na ověření všech komunikativních kompetencí popsaných v SERR: 

ústní projev, písemný projev, porozumění ústnímu projevu a porozumění projevu psanému. 

Každá ze zkoušek DELF/DALF ověřuje všechny čtyři zmíněné jazykové komunikační 

kompetence a mají stejnou strukturu. Jako první je žák podroben ústnímu porozumění 

(poslech nahrávky a odpověď na otázky), poté je žák zkoušen z porozumění písemnému 

projevu (přečtení textu a odpověď na otázky), vlastní písemný projev žáka a jako poslední 

žák předstupuje před komisi, která zkouší žákův ústní projev (prezentace, volný projev na 

zvolené téma a diskuze). 

Výběr témat, úloh a cvičení, skladba a organizace zkoušek, sběr výsledků nebo dohled nad 

průběhem zkoušek ve všech světových zkušebních centrech DELF/DALF má na starosti 

Národní komise (la Commission nationale), která je součástí Mezinárodního centra 

pedagogických studií (le Centre international d'études pédagogiques) v Sèvres ve Francii. 

Všechna zkušební centra mimo území Francie jsou pod patronátem a stálým dohledem 

francouzského velvyslanectví v dané zemi. Zkušební centra na území ČR jsou: Institut 

français de Prague, Centre français d'Olomouc, Alliance française v Brně, v Českých 

Budějovicích, v Liberci, v Ostravě, v Pardubicích a v Plzni a Club franco-tchèque de Zlín. 

2. Popis jednotlivých úrovní diplomů DELF/DALF6 

6 viz reklamní brožura nakladatelství Didier, Paris z roku 2005 к publikacím CIEP: Réussir le DelfDalf, 
Paris, Didier, 2005, s. 7-8, 
informační leták Francouzského institutu v Praze ke zkouškám DELF/DALF 2006 (příloha č.3). 
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Nové zkoušky DELF/DALF nabízejí šest samostatných a nezávislých diplomů, 

které jsou vytvořeny v souladu se šesti úrovněmi SERR (příloha č. 4: Jazykové 

úrovně podle SERR). Každé úrovni definované v SERR odpovídá jeden diplom. 

DELF AI : Praktikování prvních poznatků 

К získání tohoto diplomu je třeba dosáhnout úvodní úrovně jazyka definované 

v SERR jako úroveň AI. Zvládnutí této úrovně vyžaduje absolvování výuky 

v rozsahu 60-100 hodin. Student musí prokázat základní jazykové znalosti a to, že 

je schopen jednoduché komunikace ve francouzštině. Tato úroveň ověřuje, zda žák 

zvládá odpovídat na jednoduché otázky, které souvisí s jeho osobou, jeho rodinou, 

s prostředím, ve kterém žije, s věcmi a lidmi, které zná. Zvládá klást jednoduché 

otázky na tato témata a dokáže se k nim, byť pouze v jednoduchých větách, 

smysluplně vyjádřit, bez toho, aby opakoval stále stejné výrazy či fráze. V úrovni 

DELF AI se lze setkat s úkoly typu: Vyplň formulář. Napiš vzkaz. apod. 

DELF A2: Základní kompetence 

Tato úroveň se označuje jako „úroveň přežití", prověřuje kandidátovy společenské 

dovednosti a odpovídá přibližně počtu 100-150 vyučovacích hodin. Na úrovni 

DELF A2 by měl být schopen ptát se na základní věci spojené se základním 

přežitím v cizí zemi, zeptat se na cestu, popsat cestu, pozvat na návštěvu, objednat 

si v restauraci, domluvit se v obchodě, požádat o radu či pomoc, mluvit o svém 

volném čase, o své práci aj. Jde o to, aby se dokázal orientovat v každodenních 

situacích. 

DELF В1 : Prahová úroveň 

Na úrovni Bl by měl být kandidát na získání diplomu DELF schopen samostatného 

projevu. Zvládnout by jí měl po absolvování zhruba 150-250ti hodin výuky 

francouzštiny. DELF Bl hodnotí žákovu schopnost reagovat na problémy běžného 

života, řešit každodenní situace a o vzniklých problémech diskutovat. Vyjádřit svůj 

názor, zeptat se na názory druhých, zeptat se na vysvětlení apod. 

DELF B2: Úroveň samostatného uživatele jazvka 

Úrovně diplomu DELF B2 by měl být žák schopen dosáhnout přibližně po 250-400 

hodinách francouzštiny. К získání tohoto diplomu je potřeba, aby kandidát dokázal 
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obhájit své názory, řádně a logicky v jazyce argumentovat, vysvětlit klady a 

zápory, stanovit pro a proti, opravovat své chyby, kontrolovat svůj projev atd. 

Běžně dokáže komunikovat, rozumí i v autentickém prostředí a chápe dokonce 

podrobnosti projevu. 

DALF Cl: Zkušeny samostatný uživatel jazyka 

Tato úroveň vyžaduje, aby kandidát komunikoval snadno (bez problémů) a 

spontánně. Jeho osvojování francouzštiny přesáhlo počet 400 vyučovacích hodin a 

měl by být schopen se bez problémů francouzsky domluvit. Má širokou slovní 

zásobu a to i odborné termíny, téměř nedělá chyby ve výslovnosti a rozlišuje různé 

typy projevu. Zvládá komunikovat i v syntakticky složitějších větách, dokáže 

používat vhodné výrazy a jeho projev má logickou stavbu. Při této úrovni zkoušky 

si může kandidát vybrat jednu z tématických oblastí: literatura, jazyky a 

společenské vědy nebo přírodní vědy. 

DALF C2: Úroveň zvládnutí jazyka 

Pro úspěšné absolvování zkoušky DALF C2 je nutná velmi vysoká úroveň osvojení 

francouzštiny. Počet hodin záleží na samostatné aktivitě kandidáta. Úroveň DALF 

C2 by se dala přirovnat к úrovni rodilého mluvčího. Kandidát je schopen 

komunikovat na akademické odborné úrovni. Je schopen vypracovávat referáty, 

syntézy dokumentů, shrnutí textů apod. Rozumí i běžnému mluvenému jazyku a 

familiérním výrazům. Stejně jako v případě zkoušky DALF Cl si může kandidát 

vybrat jednu z již jmenovaných tématických oblastí. 

3. Příprava na DELF/DALF ve vybraných učebnicích 

Mezinárodní zkoušky DELF/DALF jsou zaměřeny, jak už bylo zmíněno, 

především na komunikativní schopnosti a dovednosti. DELF/DALF ověřují 

nejenom teoretické znalosti jazyka, ale především žákovy praktické schopnosti 

komunikace v běžných životních situacích. Nový systém zkoušek DELF/DALF byl 

vytvořen podle šesti úrovní definovaných v SERR, podle nichž jsou vytvořeny i 

nejnovější učebnice. Proto učebnice vydané po roce 2005, které jsou sestaveny 

v souladu se SERR, mohou žáky dobře připravit na tyto zkoušky, aniž by 

obsahovaly konkrétní úlohy podle vzoru úloh DELF/DALF. Pro co nej lepší 
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přípravu žáků na DELF/DALF je nutné znát také koncepci těchto zkoušek, která je 

zcela odlišná od českých jazykových zkoušek, a žáky připravit na jejich průběh. 

Proto by v současné učebnici měla být zastoupena i vzorová cvičení DELF/DALF. 

Při zkoumání jednotlivých učebnic je třeba sledovat zastoupení konkrétních typů úloh 

připravující žáky na DELF/DALF7: 

a) úlohy sloužící к osvojování kompetence porozumění ústnímu projevu na základě 

nahrávek - odpovědět na otázky týkající se nahrávky, zaškrtnout správnou možnost 

odpovědi na otázky týkající se nahrávky, určit téma nahrávky, doplnit informaci do 

věty či tabulky vycházející z obsahu nahrávky, přiřadit obrázek zobrazující situaci 

vylíčenou v nahrávce, zvolit zda je výpověď o obsahu nahrávky pravdivá či 

nepravdivá a odpovědi odůvodnit. 

b) úlohy sloužící к osvojování kompetence porozumění psanému projevu na základě 

textu (nejlépe autentického) - odpovědět na otázky týkající se daného textu, označit 

správnou odpověď na otázky к textu, vybrat správnou výpověď o obsahu textu, 

zvolit vhodný text na základě zadaných informací, doplnit cvičení na základě 

informací z textu, určit téma textu nebo částí textu, označit výpověď týkající se 

obsahu textu za pravdivou či nepravdivou a tuto odpověď podložit citací z textu, 

seřadit informace z textu do správného pořadí tak, jak se v textu objevují, vysvětlit 

slova, pojmy či slovní spojení vyskytující se v textu, shrnout celý text nebo části 

textu jednou nebo několika větami. 

c) úlohy sloužící к osvojování kompetence písemný projev - doplnit dotazník, napsat 

dopis, e-mail nebo pohlednici, napsat vypravování na zadané téma (vyprávět příběh, 

vyprávět o zážitcích), popsat události, písemně se vyjádřit к problému či obecně 

známé problematice, vysvětlit a argumentovat problematickou otázku (vyjádřit 

výhody a nevýhody), napsat esej, resumé, syntézu či jiný odborný slohový útvar. 

d) úlohy sloužící к osvojování kompetence ústní projev - fonetická cvičení, 

simulované dialogy na témata z běžného života, aktivity, díky kterým si žák dokáže 

osvojit schopnost se představit, mluvit o sobě a svých blízkých, klást otázky, 

7 Pozn.: Vedle těchto úloh připravující žáky na DELF/DALF musí figurovat i gramatická a lexikální 

cvičení, která rozvíjejí žákovu schopnost vyjadřovat se gramaticky správně a lexikálně rozmanitě, 

což se u zkoušek DELF/DALF samozřejmě také hodnotí. 
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reagovat na otázky, vyjádřit souhlas či nesouhlas, poskytovat informace, představit 

zadaný dokument (text, obrázek aj.), vyjádřit vlastní názor a řádně argumentovat, 

přednést strukturovaný referát na zadané téma a poskytnout vlastní stanovisko, 

e) vzorové úlohy, které se skutečně mohou objevit u zkoušek DELF/DALF. 

Výsledky zkoumání jednotlivých komplexů učebnic: 

Connexions 

Porozumění 

ústnímu projevu 

Učebnicový komplex Connexions je doplněn CD nosiči a kazetami, 

které obsahují řadu nahrávek. Kromě nahrávek úvodních či 

doplňkových textů lekce, jsou na nosiči i samostatné nahrávky, 

všechny doplněny aktivitami, které procvičují porozumění ústnímu 

projevu. Aktivity, které v učebnicích najdeme jsou: verbálně 

odpovědět na konkrétní otázky, které učebnice nabízí, jejichž 

odpovědi vycházejí z nahrávky, zaškrtnout v učebnici vhodné 

odpovědi na otázky týkající se nahrávky, doplnit tabulku v učebnici 

podle nahrávky, přiřadit text, obrázek či výpověď к jednotlivým 

nahrávkám, určit téma či styl nahrávky, určit, zda jsou výpovědi 

týkající se nahrávky pravdivé, nebo klamné, doplnit do textu 

chybějící části z nahrávky, opravit výpovědi к nahrávce, které jsou 

chybné. Poslechové aktivity jsou v učebnicích četně zastoupeny. 

Nejinak je tomu i v pracovních sešitech, které jsou nedílnou součástí 

každé učebnice a mají vlastní CD. 

Navíc v každé lekci najdeme i aktivity procvičující rozlišování 

fonetických jevů na základě poslechu nahrávek. 

Porozumění 

písemnému projevu 

Každá lekce učebnice obsahuje hlavní (úvodní) text (nebo dialog, 

popřípadě obrázek nebo komiks) a několik dalších textů 

(doprovodných). Dále pak učebnice nabízí velké množství obrázků, 

doprovodných ilustrativních obrázků, fotografií apod. a také 

autentické dokumenty, jako například jízdní řády, horoskopy, 

kulturní programy, e-maily, dopisy, symboly či gesta, složenky 

apod. Z počátku nabízí učebnice více ilustrací, později s rostoucí 

úrovní a obtížností přibývá v učebnicích textu. 
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Na základě těchto textů, dokumentů nebo ilustrací nabízí učebnice 

nejrůznější aktivity sloužící к osvojování kompetence porozumění 

písemnému projevu. 

Příklady těchto aktivit: přiřadit výpověď к textu či obrázku, doplnit 

tabulku informacemi z dokumentů (texty, obrázky či jiné 

dokumenty), doplnit informaci z dokumentu do výpovědi, 

odpovědět na otázky týkající se dokumentu, zaškrtnout správnou 

odpověď na otázku к dokumentu, přiřadit ilustraci к situaci 

popisované v textu, vybrat výpověď vystihující dokument, označit 

výpověď к dokumentu za pravdivou či klamnou, seřadit informace o 

dokumentu tak, jak v něm následovaly, určit téma nebo styl 

dokumentu . 

Dále pak kompetenci porozumění písemnému projevu rozvíjejí i 

aktivity v pracovním sešitě, které jsou stejného typu jako v učebnici. 

Písemný projev Aktivity umožňující osvojování písemného i ústního projevu 

vycházejí z nahrávky či dokumentu. Žáci píší nebo mluví o tom, co 

slyšeli na nahrávce, co četli v textu nebo viděli v ilustraci. Hlavní 

aktivitou jsou dialogy nebo hraní situací podobných těm 

z dokumentů či nahrávek. 

Cvičebnice nabízí aktivity zaměřené spíše na projev písemný a 

naopak učebnice se zaměřuje více na projev ústní. 

Navíc cvičebnice i učebnice mají v každé lekci fonetickou část, 

potřebnou při osvojování ústních kompetencí. 

Učebnice nabízí dovednosti к osvojení: pozdravit, představit se a 

představit druhé, hláskovat, omluvit se, hláskovat, mluvit o sobě, 

vyjádřit svojí náladu, obavy, pocity, přání, názory, povinnost, 

příčinu, dojmy, důvody, souhlas, nesouhlas, důvěru, minulost, 

budoucnost, vlastnictví, pochybnost, ptát se, odmítnout, přijmout, 

navrhnout, poradit, zeptat se na radu, zakázat, popsat, sjednat si 

schůzku, argumentovat, srovnávat, charakterizovat, hodnotit, 

telefonovat, organizovat debatu, debatovat, vyprávět, omluvit se, 

přednést promluvu, shrnout, upřesnit, ujistit, napsat dopis, životopis, 

motivační dopis aj. 

Ústní projev 

Aktivity umožňující osvojování písemného i ústního projevu 

vycházejí z nahrávky či dokumentu. Žáci píší nebo mluví o tom, co 

slyšeli na nahrávce, co četli v textu nebo viděli v ilustraci. Hlavní 

aktivitou jsou dialogy nebo hraní situací podobných těm 

z dokumentů či nahrávek. 

Cvičebnice nabízí aktivity zaměřené spíše na projev písemný a 

naopak učebnice se zaměřuje více na projev ústní. 

Navíc cvičebnice i učebnice mají v každé lekci fonetickou část, 

potřebnou při osvojování ústních kompetencí. 

Učebnice nabízí dovednosti к osvojení: pozdravit, představit se a 

představit druhé, hláskovat, omluvit se, hláskovat, mluvit o sobě, 

vyjádřit svojí náladu, obavy, pocity, přání, názory, povinnost, 

příčinu, dojmy, důvody, souhlas, nesouhlas, důvěru, minulost, 

budoucnost, vlastnictví, pochybnost, ptát se, odmítnout, přijmout, 

navrhnout, poradit, zeptat se na radu, zakázat, popsat, sjednat si 

schůzku, argumentovat, srovnávat, charakterizovat, hodnotit, 

telefonovat, organizovat debatu, debatovat, vyprávět, omluvit se, 

přednést promluvu, shrnout, upřesnit, ujistit, napsat dopis, životopis, 

motivační dopis aj. 
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Příprava Na konci každého modulu (pouze v učebnicích), který je složen v 1. 

DELF/DALF a 2. díle ze tří lekcí a ve 3. díle z dvou lekcí, je zařazena příprava na 

DELF/DALF, která uvádí konkrétní cvičení, která se mohou u 

zkoušek DELF/DALF skutečně objevit. 1. díl připravuje žáky na 

úroveň AI, 2. díl na úroveň A2 a 3. díl na úroveň В1. 

En Français 

Porozumění 

ústnímu projevu 

Učebnice En Français jsou doplněny kazetami. První tři díly učebnic 

nabízejí nahrávky úvodních dialogů, které najdeme v každé části 

lekce. Kromě nahrávek těchto dialogů zde najdeme i doplňková, 

především drilová cvičení, zaměřená na opakování a výslovnost, 

typu: Opakujte, co slyšíte. Naučte se nazpaměť. V učebnici nejsou 

konkrétní cvičení na prověřování porozumění ústnímu projevu. 

Otázky к nahrávkám jsou navozeny pouze v příručce pro učitele. 

Učebnice obsahuje cvičení na fonetickou diskriminaci zvuků. 

V neposlední řadě kazety obsahují nahrávky básniček či písniček, 

které jsou zastoupeny v učebnici na konci každé lekce. 

3. díl učebnicového komplexu En Français má poslechová cvičení 

zastoupena v opakovacích lekcích, jako např.: doplňování faktů 

z nahrávky do tabulky, doplňování gramatických jevů (např. tvarů 

sloves) do textu na základě nahrávky, fonetické rozlišování, určit 

zdaje výpověď týkající se obsahu nahrávky pravdivá či klamná. 

4. díl En Français má oproti předešlým dílům zcela jinou strukturu. 

V každé lekci najdeme podkapitolu „Écoutez!", která nabízí 

následující typy poslechových aktivit: doplnit informace z nahrávky 

do tabulky, vypracovat otázky na základě informací z nahrávky, 

určit zda je výpověď к nahrávce pravdivá či nepravdivá. Navíc 

v příručce pro učitele ke čtvrtému dílu najdeme přílohy s otázkami 

к úvodním textům a s dalšími cvičeními (vybrat správnou odpověď, 

doplnit tabulku), která lze využít právě к procvičení ústního 

porozumění. 

Cvičebnice к souboru En Français procvičují poslech daleko více 
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než učebnice. Aktivity, které cvičebnice nabízí: nahrávky 

mikrodialogů v každé lekci, vybrat správnou z nabízených 

odpovědí, poslech a procvičování výslovnosti, doplnit vynechaná 

slova či spojení do věty či textu, doplnit tabulku, poslechová 

diskriminace (vybrat, co žáci slyší, poznat otázku, poznat množné 

číslo apod.), najít rozdíly mezi textem a nahrávkou, naučit se 

nazpaměť obsah nahrávky, seřadit věty do správného pořadí podle 

nahrávky. 

Porozumění 

písemnému projevu 

Učebnicový komplex En Français je založen na dialozích. Díly 1, 2 

a 3 jsou rozděleny na pododdíly (A, B, C, D). Pododdíly A, B i С 

mají každý svůj úvodní dialog a pododdíl D obsahuje dokumenty 

(fotografie, obrázky texty či jiné autentické dokumenty) týkající se 

reálií Francie. Na konci každé lekce je umístěn text písničky či 

básničky. Každá lekce je navíc doplněna řadou ilustrací, obrázků, 

fotek a jiných dokumentů (komiksy, dopisy, jízdní řády, formuláře, 

kulturní přehledy aj.). Otázky к dialogům nejsou v učebnici přímo 

zastoupeny, ale jsou navrženy v příručce pro učitele. Aktivity, které 

učebnice nabízí к procvičení porozumění písemnému projevu jsou: 

doplnit text či věty informacemi z textu, odpovědět na otázky 

к textu či obrázku, určit zda je výpověď к textu nebo obrázku 

pravdivá nebo klamná, najít rozdíly mezi textem a ilustrací, doplnit 

formulář, poskládat text do správného pořadí. Ve třetím díle učebnic 

najdeme v opakovacích lekcích konkrétní otázky týkající se textů. 

Čtvrtý díl učebnic je rozdělen na kapitoly, jejichž součástí je rovněž 

úvodní dialog, v každé lekci navíc najdeme podkapitolu 

„Documents", která obsahuje několik doplňkových textů 

s aktivitami procvičujícími porozumění písemnému projevu: 

vysvětlit výrazy, slova či spojení objevující se v textu nebo najít 

v textu ekvivalent těchto slov, určit téma textu, vypracovat otázky 

týkající se textu, vyhledat v textu fakta podle zadání, vybrat 

správnou z nabízených odpovědí na základě textu, určit, zda 

výpověď o obsahu textu je pravdivá nebo klamná. Na konci každé 

lekce najdeme autentickou ukázku z literárních děl francouzsky 
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píšících autorů. 

Písemný projev 
7 

Ústní projev 

Procvičování písemného i ústního projevu vychází z úvodních 

dialogů a ostatních dokumentů. Konkrétními aktivitami jsou: 

transformace dialogů, předvádění dialogů, popis obrázků. (Učebnice 

jsou postaveny převážně na dialozích). Učebnice dále nabízejí velké 

množství otázek a námětů, na něž lze reagovat jak ústně, tak 

písemně např.: Co si myslíte o...?, Co vy a daná problematika? atd. 

4. díl dále nabízí v podkapitole „Documents" část „Idées pour 

écrire", která nabízí konkrétní témata pro písemný projev a 

podkapitolu „Parlez", která žáky připravuje na konkrétní typy 

ústních řízených projevů (shrnutí, referát, přednáška). 

Komunikační dovednosti, které učebnice nabízí к osvojení jsou: 

pozdravit, představit sebe a své blízké, vyprávět o svých zážitcích, 

vyjádřit pocity, názor, minulost, rozkaz, zákaz, zvolání, co se líbí a 

nelíbí, nesouhlas, souhlas, časové určení, a vztahy, účel, přání, 

budoucnost, povzbuzení, podmínku, vzdálenost, lítost, zklamání, 

formulovat návrh, tázat se, vyprávět na konkrétní téma, informovat, 

srovnávat, pozvat, popsat, charakterizovat, nabídnout služby, 

pojmenovat věci, omluvit se, požádat, hodnotit, vést rozhovor, 

navrhnout program, shrnout, napsat dopis, článek, vzkaz, program, 

resumé, referát, zprávu, sestavit text na konkrétní téma aj. 

Příprava 

DELF/DALF 

En Français neobsahuje konkrétní přípravu na DELF/DALF. 

Extra 

Porozumění 

ústnímu projevu 

Učebnice Extra jsou doplněny nosiči CD a kazetami, kde jsou 

nahrány úvodní dialogy a další nahrávky. Učebnice obsahují velké 

množství aktivit, které procvičují porozumění ústnímu projevu: 

opakovat, co žáci slyší na nahrávce, podle nahrávek rozlišovat (zda 

žáci slyší přítomný nebo budoucí čas, zápor, ženský nebo mužský 

rod apod.), kreslit obrázek podle popisu z nahrávky, najít v nahrávce 

informace podle zadání, seřadit text, slova či věty podle toho, jak 
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následovaly v nahrávce, určit zda je výpověď к obsahu nahrávky 

pravdivá či nepravdivá, odpovědět na otázky к nahrávce, určit téma, 

styl nahrávek (kdo mluví, kde se situace odehrává aj.), přiřadit 

obrázek na základě popisu v nahrávce, vybrat možnost, fakt, který 

zazněl v nahrávce, najít rozdíly mezi textem a nahrávkou, doplnit 

text či věty podle nahrávky, doplnit tabulku nebo formulář 

informacemi z nahrávky, přiřadit výpověď o obsahu к nahrávce aj. 

Každá lekce obsahuje i fonetickou část, jejíž součástí jsou i cvičení 

diskriminace zvuků vycházející z nahrávek. 

Cvičebnice nenabízí žádné poslechové aktivity. 

Navíc je učebnicový soubor doplněn videokazetami, kde najdeme 

několik krátkých reportáží doplněných sešitem pro učitele s návrhy 

na aktivity. 

Porozumění 

písemnému projevu 

Každá lekce obsahuje úvodní dialog, který je doprovázen 

fotoreportáží, komiks, doplňkové texty zaměřené na témata ze 

života ve Francii, osobnostní tematický test, text básně či písně a 

velké množství doprovodných ilustrací (obrázků, fotografií). 

V učebnici jsou následující aktivity sloužící к procvičování 

porozumění písemnému projevu: vysvětlit slovo, pojem či slovní 

spojení objevující se v textu nebo určit význam výrazu na základě 

souvislostí z textu, seřadit text či věty do správného pořadí, určit 

téma dokumentu, odpovědět na otázky к dokumentu, doplnit tabulku 

podle informací z dokumentu, přiřadit obrázek к textu, přiřadit 

výpověď к obrázku, určit, zda je výpověď o obsahu dokumentu 

pravdivá či klamná, vybrat správnou z nabízených odpovědí, 

vymyslet otázky, jejichž odpovědi můžeme vyčíst z textu aj. Otázky 

к nahrávkám úvodních dialogů a komiksů lze také uplatnit jako 

otázky к textům (vypracovat otázky, určit výpověď jako pravdivou 

či nepravdivou). 

Konkrétní otázky к doplňkovým textům nejsou v učebnici příliš 

četné, navozují spíše návrhy na vlastní ústní nebo písemný projev. 

Cvičebnice poskytují stejné typy aktivit jako učebnice, na rozdíl od 

učebnice zde však najdeme větší množství konkrétních otázek 
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к textu určených к písemnému vypracování či volbě správné 

odpovědi. 

Písemný projev 

Ústní projev 

Aktivity sloužící к procvičování jak ústního, tak písemného projevu 

jsou založeny na základě témat lekcí, témat textů. Učebnice 

poskytuje četné konverzační náměty či otázky к zamyšlení typu: Co 

si myslíte o dané problematice? Jaký je tvůj názor na ...? A co ty? 

Co nosíš? Co máš rád? Co bys chtěl dělat? apod. Dále pak aktivity 

jako: ptej se podobně svého spolužáka, nacvičování dialogů, popis 

(obrázku, osobností, napsat dopis, e-mail aj. 

Písemný projev je více procvičován ve cvičebnicích, kde se objevují 

nejrůznější aktivity (doplňovat dialogy, věty do bublin komiksů, 

odpovídat písemně na otázky к textům, zpracovat písemně dané 

téma, písemně popsat obrázky), které mohou žáci samostatně 

vypracovávat. 

Komunikační dovednosti, které učebnice umožňují si osvojit, jsou: 

pozdravit, představit se a představit druhé, hláskovat, mluvit o sobě 

a svých nej bližších, mluvit o svých plánech, zvycích, zálibách, 

zjišťovat informace, informovat, navrhnout, přijmout, odmítnout, 

zamítnout, popřít, porovnat, popsat, poradit, pozvat, vysvětlit, 

zakázat, upřednostnit, omluvit se, předpovídat, tykat/vykat, 

uspořádat, telefonovat, vyprávět, lokalizovat, požádat o radu, napsat 

dopis, napsat článek, plánovat, dělat rozhovor, prezentovat závěry, 

výsledky, myšlenky, argumentovat, doporučit, vytknout, napsat 

kritiku na film či knihu, vyjádřit datum, vlastnictví, povinnost, 

minulost, budoucnost, přání, chuť, podmínku, pocity, názor, souhlas, 

nesouhlas, aj.. 

Příprava 

DELF/DALF 

Konkrétní příprava na DELF/DALF je v učebnicích Extra zařazena 

vždy po dvou lekcích. 1. díl obsahuje příklady cvičení úrovně AI, 

2. díl A1/A2 a 3. díl A2/B1. 

Forum 

Porozumění Kolekce Forum obsahuje nahrávky na CD a kazetách. Nahrávky 
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ústnímu projevu dialogů uvádějí každou lekci. Jejich přepis najdeme vzadu 

v učebnicích. Kromě těchto úvodních nahrávek jsou v lekci i další 

nahrávky, avšak kromě nahrávek fonetické části jich v jedné lekci 

nenajdeme mnoho. Cvičení к nahrávkám, která prověřují 

porozumění ústnímu projevu, jsou následující: opakovat, co žáci 

slyší, odpovídat na otázky к nahrávkám (v učebnici jich je 

dostatečné množství), doplnit text nebo větu podle nahrávky, 

přiřadit text nebo obrázek к odpovídající nahrávce, určit zda je 

výpověď к nahrávce pravdivá či klamná, rozpoznávat gramatické 

jevy, určit téma nahrávky, podle informací z nahrávky určit místo na 

obrázku, vybrat výpověď, která se nahrávky týká, najít rozdíly mezi 

textem a nahrávkou, doplnit tabulku podle informací z nahrávky, 

najít v nahrávce informace na základě zadání, seřadit text podle 

nahrávky aj. 

Učebnice obsahuje v každé lekci fonetickou část, kde najdeme 

cvičení na fonetickou diskriminaci, např. poznat zvuk, intonaci věty 

apod. 

Cvičebnice nenabízí žádná cvičení ani poslechové aktivity. 

Ke cvičebnicím nejsou nahrávky. 

Porozumění 

písemnému projevu 

Učebnice souboru Forum poskytují velké množství textů, 

ilustrativních obrázků, fotografií a autentických materiálů. 

V prvních dvou dílech lekci uvádějí dialogy, třetí díl poskytuje spíše 

odbornější texty. V každé lekci je mnoho doplňkových textů 

zaměřených na témata praktického života, života ve Francii a reálie 

francouzsky mluvících zemí (kultura, literatura apod.). 

Nejčastější aktivitou, která slouží к osvojování porozumění 

písemnému projevu, je najít odpověď v dokumentu na otázky, které 

učebnice hojně nabízejí. Dalšími aktivitami jsou: určit, zda je 

výpověď o obsahu dokumentu pravdivá či nepravdivá, určit téma 

dokumentu, přiřadit informaci z textu к výpovědi, najít v dokumentu 

informaci na základě zadání, doplnit informace z dokumentu do 

tabulky, vypracovat osobnostní test, najít v textu výrazy na základě 

zadání, vysvětlit slovo, pojem či slovní spojení vyskytující se 
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v textu, vyhledat v textu synonyma výpovědí, přiřadit výpověď 

к obrázku nebo textu, vybrat správnou možnost odpovědi aj. 

Podobné typy cvičení najdeme i ve cvičebnicích (doplnit dialogy, 

poskládat text či věty do správného pořadí, přiřadit výpověď 

к obrázku, vypracovat otázky к textu, doplnit tabulku či formulář na 

základě informací z textu, vybrat správnou možnost к textu, doplnit 

vynechaná místa aj.). 

Písemný projev Aktivity určené к osvojování písemného a ústního projevu vycházejí 

z textů, obrázků, ilustrací a autentických dokumentů, jež jsou 

v učebnicích zastoupeny ve velké míře. Jsou to: popis obrázku, 

simulace situací a dialogů, napsat volný útvar, článek, inzerát, 

shrnutí, dopis, e-mail, životopis, motivační dopis, uvést svůj názor 

na dané téma, prezentovat dané téma, dokončit příběh, vysvětlit 

zkratky a gesta, srovnat aspekt života ve Francii a v rodné zemi 

(např. svátky, školství, jídlo aj.) apod. Učebnice poskytuje mnoho 

námětů na vlastní projev. Najdeme zde otázky typu: Co ty a daná 

problematika? Jak je tato problematika vnímána ve tvé zemi? atd. 

Kromě témat na vlastní projev, která jsou vázána na doplňkové 

dokumenty, obsahuje učebnice v každé lekci část „Ecrit" a 

„Production orale", které nabízejí osvojení následujících dovedností: 

pozdravit, představit se, představit druhé, hláskovat, potvrdit, popřít, 

telefonovat, charakterizovat, umístit v prostoru a čase, vyprávět o 

svých zážitcích, domluvit si schůzku, pozvat, přijmout, odmítnout, 

popsat, mluvit o sobě a svých nejbližších, nakupovat, ptát se, 

poradit, zakázat, přikázat, posoudit, slíbit, definovat, přednášet, 

upřesnit, oponovat, přesvědčit, vytvořit strukturovaný projev, vést 

diskuzi, informovat, hodnotit, vysvětlit, zdůraznit, odůvodnit, zajistit 

rezervaci, seznámit se, požádat, plánovat, navrhnout, vyjádřit názor, 

přání, souhlas, nesouhlas, zájem, nadšení, zklamání, pocity, závěr, 

důvody, libost, nelibost, potřeby, přání, možnost, podmínku, jistotu, 

potřebu, nutnost, čas a způsob atd. 

Cvičebnice jsou zaměřeny převážně na písemný projev. Aktivitami, 

které se ve cvičebnici často objevují, jsou: napsat projev na zadané 

Ústní projev 

Aktivity určené к osvojování písemného a ústního projevu vycházejí 

z textů, obrázků, ilustrací a autentických dokumentů, jež jsou 

v učebnicích zastoupeny ve velké míře. Jsou to: popis obrázku, 

simulace situací a dialogů, napsat volný útvar, článek, inzerát, 

shrnutí, dopis, e-mail, životopis, motivační dopis, uvést svůj názor 

na dané téma, prezentovat dané téma, dokončit příběh, vysvětlit 

zkratky a gesta, srovnat aspekt života ve Francii a v rodné zemi 

(např. svátky, školství, jídlo aj.) apod. Učebnice poskytuje mnoho 

námětů na vlastní projev. Najdeme zde otázky typu: Co ty a daná 

problematika? Jak je tato problematika vnímána ve tvé zemi? atd. 

Kromě témat na vlastní projev, která jsou vázána na doplňkové 

dokumenty, obsahuje učebnice v každé lekci část „Ecrit" a 

„Production orale", které nabízejí osvojení následujících dovedností: 

pozdravit, představit se, představit druhé, hláskovat, potvrdit, popřít, 

telefonovat, charakterizovat, umístit v prostoru a čase, vyprávět o 

svých zážitcích, domluvit si schůzku, pozvat, přijmout, odmítnout, 

popsat, mluvit o sobě a svých nejbližších, nakupovat, ptát se, 

poradit, zakázat, přikázat, posoudit, slíbit, definovat, přednášet, 

upřesnit, oponovat, přesvědčit, vytvořit strukturovaný projev, vést 

diskuzi, informovat, hodnotit, vysvětlit, zdůraznit, odůvodnit, zajistit 

rezervaci, seznámit se, požádat, plánovat, navrhnout, vyjádřit názor, 

přání, souhlas, nesouhlas, zájem, nadšení, zklamání, pocity, závěr, 

důvody, libost, nelibost, potřeby, přání, možnost, podmínku, jistotu, 

potřebu, nutnost, čas a způsob atd. 

Cvičebnice jsou zaměřeny převážně na písemný projev. Aktivitami, 

které se ve cvičebnici často objevují, jsou: napsat projev na zadané 

59 



téma, doplňovat dialogy, přepsat text jinak, popsat obrázek, napsat 

popis na základě informací aj. 

Příprava 

DELF/DALF 

Příprava na DELF/DALF je součástí každé lekce, avšak vzhledem 

k tomu, že byly učebnice Forum vydány ještě před vydáním CECR a 

reformou zkoušek DELF/DALF, tak zde najdeme ještě starou verzi 

těchto zkoušek. 1. a 2. díl obsahují aktivity úrovní AI, A2, A3, (2.díl 

i A4), 3.díl obsahuje aktivity úrovní A3, A4, A5, A6. 3.díl odpovídá 

dnešní B1+. Konkrétní příprava DELF/DALF je obsažena i ve 

cvičebnicích. 

Aktuálně byly pasáže „Point-DELF" v učebnicích Forum 

přepracovány podle požadavků CECR, podle nového systému 

zkoušek DELF/DALF - l.díl připravuje na úroveň A1-A2, 2. díl na 

A2-B1 a 3. díl na B1+. 

On y va 

Porozumění 

ústnímu projevu 

Učebnicový soubor On y va je doplněn kazetami a nově také CD 

к prvnímu dílu. Na kazetách a CD najdeme nahrávky vybraných 

textů: úvodní dialogy každé podlekce, další samostatné nahrávky, 

písničky, básničky apod., jak v učebnicích, tak ve cvičebnicích. 

Aktivitami, které slouží к procvičení ústního porozumění, které 

v On y va najdeme jsou: opakovat podle nahrávky a správně 

vyslovovat, přiřadit výpověď к nahrávce, odpovědět na otázky 

к nahrávkám, porovnat text či obrázek s nahrávkou. Další aktivity 

к procvičení ústního porozumění najdeme v pracovních sešitech: 

určit, co zaznělo v nahrávce (např. intonaci věty), vybrat možnost, 

která v nahrávce zazněla či nezazněla, psát diktát, najít v nahrávce 

informace podle zadání, doplnit tabulku nebo formulář informacemi 

z nahrávky, doplnit text či věty podle nahrávky, určit, zda je 

výpověď к nahrávce pravdivá či nepravdivá, seřadit věty podle 

nahrávky, najít v nahrávce zadané gramatické jevy, přiřadit obrázek 

ke správné nahrávce, shrnout obsah nahrávky. 

Otázek zkoumajících ústní porozumění není v učebnicích mnoho, je 
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však možné к tomuto účelu použít otázky к textům. Nej častějšími 

aktivitami hojně zastoupenými jsou opakovací drilová cvičení: 

„Poslouchej a opakuj". 

Porozumění 

písemnému projevu 

Každá učebnice On y va je rozdělena na lekce a podlekce 

(A,B,C,D). v každé podlekci najdeme dialog, přičemž v podlekci D 

se často objevují texty к reáliím francouzsky mluvících zemí, 

básničky, písničky a ve třetím díle navíc najdeme v každé lekci 

literární ukázku. Dále učebnice obsahují velké množství obrázků, 

ilustrací, fotografií a jiných autentických dokumentů (dopisy, 

formuláře, diář, kulturní přehledy, články, jízdní řády, mapy aj.). 

V učebnicích jsou následující aktivity sloužící к procvičení 

porozumění ústnímu projevu: na základě obrázků či textu určit, zda 

je výpověď pravdivá nebo klamná, srovnat věty do správného 

pořadí, přiřadit vhodnou odpověď к otázce v textu, přiřadit výpověď 

к obrázku, odpovědět na otázky к textu, určit téma к textu, shrnout 

text, vyhledat v textu informace na základě zadání, vysvětlit slova 

nebo věty z textu (použít antonyma, synonyma), doplnit vynechaná 

místa v textu nebo dialogu na základě obsahu dokumentu, vyplnit 

formulář, obměňovat text apod. 

Stejná cvičení najdeme i v pracovních sešitech 

Písemný projev Písemný a ústní projev v učebnicovém komplexu On y va jsou 

procvičovány následujícími aktivitami: tvorba dialogů, obměňování 

dialogů či textů, klást otázky na základě zadaných slov, vyslovovat 

foneticky správně, popis na základě zadaných informací, popis 

obrázku, shrnutí dialogu nebo textu, napsat dopis, vzkaz, simulace 

reálných situací, připravit projekt, diskuzi. 

Pracovní sešit procvičuje převážně písemný projev aktivitami typu: 

doplňovat dialogy, psát a tvořit dialogy, napsat projev na dané téma, 

popsat dané téma, popsat obrázek, napsat pohlednici, recept, vyplnit 

dotazník, shrnout text, srovnat dva texty. 

Učebnice On y va jsou zaměřeny na dialogy, ale také poskytují 

spoustu témat najvdastní ústní a písemný projev na základě zadaných 

informací: mluvte o..., představte ostatním..., popište (předměty, lidi, 

Ústní projev 

Písemný a ústní projev v učebnicovém komplexu On y va jsou 

procvičovány následujícími aktivitami: tvorba dialogů, obměňování 

dialogů či textů, klást otázky na základě zadaných slov, vyslovovat 

foneticky správně, popis na základě zadaných informací, popis 

obrázku, shrnutí dialogu nebo textu, napsat dopis, vzkaz, simulace 

reálných situací, připravit projekt, diskuzi. 

Pracovní sešit procvičuje převážně písemný projev aktivitami typu: 

doplňovat dialogy, psát a tvořit dialogy, napsat projev na dané téma, 

popsat dané téma, popsat obrázek, napsat pohlednici, recept, vyplnit 

dotazník, shrnout text, srovnat dva texty. 

Učebnice On y va jsou zaměřeny na dialogy, ale také poskytují 

spoustu témat najvdastní ústní a písemný projev na základě zadaných 

informací: mluvte o..., představte ostatním..., popište (předměty, lidi, 
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situace...), jaký je váš názor na..., převyprávějte příběh, vyprávějte 

na základě informací, shrňte dialog, text, udělejte rozhovor, 

diskutujte o..., uveďte pro a proti aj. 

Komunikativní dovednosti osvojované souborem On y va jsou: 

pozdravit, představit se a představit druhé, ptát se, telefonovat, 

poděkovat, situovat, pojmenovat věci a blíže je určit, vyjádřit pocity, 

přání, touhy, pochybnost, libost a nelibost, čas, existenci, 

vzdálenost, rozkaz, budoucnost, souhlas či nesouhlas, minulost, 

názor, účel, návrh, množství, nutnost, mluvit o sobě a svých 

blízkých, popsat, formulovat dotaz, hovořit o probíraných tématech, 

vést rozhovor, debatu, podat stručný výklad, domluvit si schůzku, 

napsat blahopřání, adresu, dopis, pohlednici, sdělení, vzkaz, fax, 

inzerát, článek, hláskovat, informovat, souvisle vyprávět, 

argumentovat, sdělit hlavní myšlenku, sestavit program, blahopřát, 

shrnout, srovnávat, hodnotit, odůvodnit, vyprávět příběh, diskutovat, 

vést anketu, vysvětlit, oponovat, komentovat aj. 

Příprava 

DELF/DALF 

Konkrétní příprava na zkoušky DELF/DALF není v učebnici 

zastoupena. 

Z výzkumu vyplývá, že pro přípravu na mezinárodní zkoušky DELF/DALF jsou 

vhodnější francouzské metody, které komplexně pojímají všechny komunikační 

kompetence a navíc nabízejí i vzorové aktivity DELF/DALF. Bohužel tato výhoda je 

relativní z důvodu rychlého zastarávání učebnic, jak je to patrné v učebnicích Forum, 

které nabízejí vzorová cvičení DELF/DALF v neaktualizované podobě staré verze 

těchto zkoušek. Typy cvičení ve francouzských učebnicích daleko více odpovídají těm, 

které se objevují u zkoušek DELF/DALF a mohou tak žáky efektivněji připravit na 

mezinárodní zkoušky. 

U učebnic českých nakladatelů je příprava na DELF/DALF nedostatečná. Nejenom, že 

v nich chybí konkrétní příprava na DELF/DALF, ale také ostatní kompetence zůstávají 

zanedbány. Především je to kompetence porozumění ústnímu projevu, jejíž 

procvičování neodpovídá formátu DELF/DALF a není příliš časté. Podobně je tomu i u 

porozumění písemnému projevu, hlavně u učebnic On y va. Pokud učitel zvolí pro svoji 

výuku On y va nebo En Français, je třeba, aby pro přípravu DELF/DALF doplňoval 
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učebnici vlastními aktivitami k nahrávkám a textům, popřípadě dalšími materiály 

vzorových aktivit vyskytujících se u zkoušek DELF/DALF.8 

8 Pozn.: Konkrétní příprava DELF/DALF v učebnicích On y va a En Français chybí proto, že tyto učebnice 
byly vytvořeny v době, kdy nebylo cílem středoškolských studentů potvrzení jazykové úrovně 
mezinárodními zkouškami DELF/DALF. Úspěšné absolvování zkoušek DELF/DALF se stalo častým cílem 
studentů francouzštiny až po roce 2000, díky lepší dostupnosti informací o významu těchto zkoušek 
související s globalizací ve výuce cizích jazyků a se vstupem ČR do EU v roce 2004. (V roce 2004 ČR 
vstoupila do EU a tím se de facto zavázala dodržovat všechny její předpisy, a tedy i pokyny Rady Evropy pro 
výuku cizích jazyků definované v roce 2005 v CECR.) 
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D. Učebnice francouzštiny a příprava na maturitní zkoušku 

1. Charakteristika maturitní zkoušky 

Česká maturitní zkouška se skládá minimálně ze čtyř předmětů. Povinnými předměty 

jsou český jazyk a literatura a cizí jazyk, který si mohou žáci zvolit podle toho, jaký 

jazyk se vyučuje na příslušné škole a který žák absolvoval během svých studií. Další 

dva předměty si žáci mohou zvolit libovolně z předmětů, které škola určí jako maturitní. 

Většinou jsou to všechny předměty, které měl student minimálně dva roky. Na 

odborných středních školách jsou povinné i odborné předměty, typické pro daný obor 

konkrétní školy. 

Maturitní zkouška má písemnou část z českého jazyka, ústní část z literatury, cizího 

jazyka a ostatních předmětů a praktickou část z odborných předmětů. 

Současná maturitní zkouška je zcela v kompetenci školy. Studenti nejprve píší slohovou 

práci na zadané téma, která tvoří 30% známky z českého jazyka a literatury. Hlavní 

částí maturitní zkoušky je část ústní, při níž si žák vylosuje jednu otázku (z 25-30 

možných), o které musí 15 minut hovořit. Stejnou dobu má žák i na samostatnou 

přípravu. Při praktické zkoušce mají žáci vypracovat praktický úkol na základě zadání, 

které si rovněž losují. Každá škola si vytváří své vlastní otázky к ústním a praktickým 

zkouškám. 

Po úspěšném složení celé maturitní zkoušky je žákovi vydáno maturitní vysvědčení. 

Úspěšné složení maturitní zkoušky je jedním z požadavků pro přijetí na vysoké školy. 

Tato podoba maturitní zkoušky se však ukazuje jako nevhodná, především z hlediska 

srovnatelnosti úrovně na různých typech škol. Proto se vláda již před osmi lety rozhodla 

zavést nový typ maturitní zkoušky, který by ověřoval žákovy znalosti a dovednosti 

komplexně a objektivně a jejíž výsledky by byly srovnatelné pro všechny žáky 

středních škol v ČR. Na konkrétní podobě této nové maturity se intenzivně pracuje 

celých osm let, avšak její zavedení do praxe je stále nejisté. 

Nová maturitní zkouška by se měla skládat ze společné (státní) a profdové (školní) části. 

„Všichni maturanti bez rozlišení druhů a typů škol vykonají ve společné části tři 

zkoušky: 

1. z českého jazyka: žáci napíší test a písemnou práci a vykonají ústní zkoušku, 

2. z cizího jazyka: žák si volí ze šesti možností - angličtina, francouzština, italština, 

němčina, ruština, španělština. Zkouška má stejné složky jako v předchozím případě, 

3. volitelná zkouška: žák si volí ze čtyř možností - matematika, občanská výchova, 

přírodovědně technický základ, informačně technologický základ.Zkouška má formu testu. 
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Obsah a formu zkoušek ve společné části i kritéria hodnocení stanoví MŠMT. Zkoušky 

mají pro všechny maturanty stejnou úroveň obtížnosti. Jejich obsah se orientuje na 

základní znalosti a dovednosti, které mají pro budoucí život žáka význam. Tomu odpovídá 

i skladba předmětů zkoušek ve společné části. Zkoušky jsou komplexní, aby v nich bylo 

možné ověřit všechny dovednosti a znalosti podstatné v příslušném předmětu. Testy 

obsahují uzavřené i otevřené otázky. 

V profilové části musí maturant složit tři zkoušky. Určení obsahu a formy zkoušek je 

v pravomoci školy. Zkoušky budou ověřovat ty znalosti a dovednosti, které škola 

vzhledem ke svému zaměření považuje za nejdůležitější; škola se těmito zkouškami 

profiluje. Předpokládá se, že první zkoušku stanoví ředitel školy jako povinnou, druhou 

jako povinnou nebo volitelnou, třetí jako volitelnou. Do nabídky volitelných předmětů 

ředitel může zařadit i zkoušky z centrální nabídky. (Centrální nabídka zkoušek bude 

obsahovat například tyto předměty: český jazyk, cizí jazyky, matematiku (na rozšířené 

úrovni obtížnosti ve srovnání se zkouškami společné části), základy společenských věd, 

biologii, fyziku, chemii, zeměpis, dějepis. Zkoušky jazykové budou mít podobně 

komplexní charakter jako ve společné části, ostatní budou mít formu testu s uzavřenými i 

otevřenými úlohami.) Maturant si může nad rámec povinných a volitelných zkoušek 

zapsat také nepovinné zkoušky. Tím má možnost dotvořit si svůj profil podle svých 

dalších pracovních nebo studijních záměrů. Počet nepovinných zkoušek je omezený, žák 

může složit nejvýše čtyři. Volí si je z centrální nabídky, kterou může škola doplnit o 

předměty ze svých zdrojů. 

Žáci, kteří jsou zdravotně znevýhodněni, mají právo na uzpůsobenou zkoušku. 

Uzpůsobení spočívá v úpravě formátu zkoušky, nemění její obsah ani obtížnost. Dává 

žákům s handicapem spravedlivější podmínky, umožní, aby vykonali maturitu bez toho, že 

by se jejich handicap promítl do výsledku. 

Reforma maturity umožní tzv. jednotlivou zkoušku. Každý, kdo ukončil základní 

vzdělání a není žákem střední školy, může složit zkoušku z jednotlivého předmětu podle 

stejných požadavků jako maturanti. Počet jednotlivých zkoušek není omezen. Výsledek je 

potvrzen osvědčením. Žádný soubor osvědčení o jednotlivé zkoušce nenahrazuje maturitní 

vysvědčení a nedokládá dosažení úplného středního vzdělání." 9 

9 http://www.msmt.cz/pro-novinare/nova-maturitni-zkouska. z 29.2.2008. 
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Nová maturita by měla také zjednodušovat žákovo přijetí na vysokou školu. Vysoké školy 

by se do budoucna mohly rozhodovat o přijetí uchazeče na základě výsledků maturitní 

zkoušky, čímž by se zjednodušilo celé přijímací řízení. 

2. Současná podoba maturitní zkoušky z francouzského jazyka 

Vzhledem k tomu, že zavedení nové maturitní zkoušky bylo prozatím odloženo na rok 

2010 a ani toto datum není definitivní, je třeba se nadále věnovat stávající podobě maturity 

a tomu, jak probíhá v praxi nyní. 

Maturitní zkouška z francouzského jazyka je jednou z možností povinné zkoušky z cizího 

jazyka. Žák si v průběhu maturitní zkoušky vylosuje jednu z maturitních otázek, kterou má 

možnost si během patnácti minut připravit a poté musí před maturitní komisí v průběhu 

patnácti minut o vylosované otázce hovořit ve francouzském jazyce. Maturitní otázky 

obsahují 25 až 30 témat týkajících se běžného života a reálií frankofonních zemí. Někdy 

bývá součástí maturitních témat i rozbor gramatických jevů (např. na základě krátkého 

textu musí žák prokázat porozumění textu a gramatické znalosti). 

Témata maturitních otázek z francouzského iazvka 

Socio-kulturní okruhy (,,Civilisation") Gramatika 

Moje rodina Podmínková souvětí 

Náš byt (dům) Časová souslednost 

Česká republika Minulý čas složený 

Praha a její památky Imperfektum 

Média Plusquamperfektum 

Životní prostředí Budoucí čas prostý 

Příroda Předbudoucí čas 

Moje studia Zvratná slovesa 

Školní systém v ČR a ve Francii Dělivý člen 

Jídlo a gastronomie Francie a ČR Člen určitý a neurčitý 

Svátky u nás a ve Francii Podmiňovací způsob přítomný 

Paříž a její památky Podmiňovací způsob minulý 

Geografie Francie Minulý čas prostý 

Geografie ČR Blízká minulost 

Mezinárodní organizace Blízká budoucnost 
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Oblékání, móda Vztažná zájmena 

Věda a technika Konjunktiv přítomný 

Administrativní rozdělení Francie Konjunktiv minulý 

Frankofonní země Ukazovací zájmena 

Nákupy Přivlastňovací zájmena 

Sporty a hry Pomocná slovesa (être a avoir) 

Umění- francouzští umělci Použití konjunktivu 

Kulturní život ve Francii : Použití minulých časů 

muzea,divadla, kino, hudba Předmět přímý a nepřímý 

Moji kamarádi Přechodník 

Volný čas, záliby Zájmenná příslovce y, en 

Můj život Trpný rod 

Plány do budoucna Zápor 

Vývoj francouzštiny Rozkazovací způsob 

Francouzská literatura Postavení přídavných jmen 

Francouzští spisovatelé Množné číslo přídavných jmen 

Historie Francie Množné číslo podstatných jmen 

Prázdniny Ženský rod 

Dopravní prostředky a cestování Číslovky 

Život na venkově a ve městě Příslovce 

Zdravotnictví a lidské tělo 

Evropská unie- vznik, role ČR a Francie 

Můj den 

Na poště 

Mládež a její problémy 

Svatba 

Klimatické podmínky Francie 

Politický systém ČR a Francie 

Česká republika 

Průmysl, zemědělství, ekonomika Francie 

Současné problémy Francie 

Symboly Francie 

Profesní život, zaměstnání 



3. Příprava na maturitní zkoušku ve vybraných učebnicích 

Maturitní zkouška z francouzského jazyka ověřuje především žákovu schopnost souvisle 

hovořit na dané téma a reagovat na otázky zkoušejícího. Žákovým úkolem je produkovat 

strukturovaný ústní projev, lexikálně rozmanitý a gramaticky správný. Důležitou roli hrají 

nejenom žákovy znalosti jazyka, ale také širší znalosti daného tématu. Proto by měla 

učebnice, která má žáky na maturitní zkoušku připravit, obsahovat témata objevující se 

v maturitních otázkách, poskytovat dostatečné množství informací o životě ve Francii a o 

reáliích frankofonních zemí. Dále by se v učebnici mělo nacházet vysvětlení gramatických 

jevů a jejich důkladné procvičení a tématická slovní zásoba. 

Úspěšné složení současné maturitní zkoušky z cizího jazyka, by mělo odpovídat dosažení 

komunikativní úrovně Bl definované v SERR. Je tudíž nezbytné brát ohled i na to, zda 

jednotlivé učebnicové komplexy dokážou žáky dovést к této úrovni, zda je možné završit 

studia francouzštiny podle jednoho učebnicového souboru maturitní zkouškou: 

En Français: na víceletých gymnáziích lze končit maturitou po probrání dílů 1, 2, 3, 4 a 

doplňkových textů. 

Extra: na víceletých gymnáziích lze končit maturitou po probrání dílů 1, 2, 3 a 3. dílem 

jiné metody pokročilejší úrovně. (Vzhledem k tomu, že se všechny díly Extra 

stihnou probrat za kratší dobu než je doba studia na víceletých (osmiletých) 

gymnáziích, bývá Extra nastaveno 3. dílem např. Connexions, On y va). 

Forum: na víceletých gymnáziích lze končit maturitou po probrání dílů 1, 2, 3 (i když 3. 

díl mnohdy středoškolským studentům svými tématy ne zcela vyhovuje); 

na středních školách lze končit maturitou po probrání dílů 1, 2. 

Connexions: na víceletých gymnáziích lze končit maturitou po probrání dílů 1, 2, 3 a 

doplňkových textů; 

na středních školách lze končit maturitou po probrání dílů 1, 2,3. 

On y va: na středních školách lze končit maturitou po probrání dílů 1, 2, 3. 

Při zjišťování, zda jsou konkrétní učebnice vhodné pro přípravu žáků na maturitní 

zkoušku, je třeba zkoumat zastoupení následujících komponent v učebnici: 

a) Maturitní témata - reálie Francie, reálie ČR, témata z běžného života, specifika 

života ve Francii, informace o francouzsky mluvících zemích, autentické 

dokumenty spojené se životem ve Francii (fotografie), slovní zásoba 

к maturitním tématům. 

b) Gramatika - vysvětlení gramatických jevů, gramatická cvičení. 
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Výsledky zkoumání jednotlivých komplexů učebnic: 

Connexions 

Maturitní témata 1. a 2. díl učebnic Connexions obsahují tématicky zaměřené lekce, toto 

hlavní téma se prolíná všemi částmi lekce. Každá lekce má část 

„Civilisation", kde můžeme najít krátké texty doplněné nahrávkami, 

autentickými ilustracemi (fotografie, mapy aj.), vždy popisujícími 

jedno socio-kulturní téma, doplněné o otázky a náměty к vlastnímu 

projevu (např.: Srovnejte se zemí, ve které žijete, jaký je váš názor na 

tuto problematiku atd.) a rozšiřující slovní zásobou. 

Témata prvních dvou dílů jsou: 

Geografie Francie - města, památky. 

Francie ve vztahu к Evropě - evropská města. 

Televize - typy programů. 

Svátky ve Francii, kalendář. 

Volný čas - život ve Francii, kulturní akce. 

Stravování - v restauraci, menu, jídlo. 

Hry. 

Třídění odpadu. 

Můj den. 

Můj byt/dům. 

Části těla. 

Francouzi a četba - komiks, Titeuf. 

Počasí. 

Prázdniny. 

Rodina. 

Franko fonie. 

Život za 50 let. 

Umění a kultura - druhy umění, výstavy. 

Zařízení domácnosti. 

Francouzská současná hudba - styly. 

Reklama - typy a funkce reklamy. 

Technika - vývoj, vynálezy. 
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Odlišnosti a diskriminace. 

Dopravní prostředky, cestování. 

Život ve městě. 

Dobré způsoby, společenské chování. 

Život bez aut. 

Humanitární problémy, solidarita. 

Móda - současné módní trendy. 

Profesní život, zaměstnání - typy práce, výhody a nevýhody. 

Život v rodině. 

Konzumní život. 

Nakupování - rizika, slevy. 

3. díl Connexions má jinou strukturu než předchozí dva díly. Lekce 

jsou tematicky zaměřené a rozšiřují témata probíraná v předešlých 

dílech. V 3. díle najdeme texty a ilustrace (sekce „Arrêt sur image") о 

francouzských spisovatelích, frankofonii, literárních a uměleckých 

dílech, divadelních hrách, filmech, francouzské hudbě apod. 

Najdeme zde tato témata: 

Život v Paříži na počátku 20. století. 

Současné sociální problémy ve Francii. 

Strach, fobie. 

Komunikace - způsoby komunikace. 

Co přináší praktický život. 

Evropská unie. 

Geografie světa. 

Ekonomika Francie. 

Frankofonní spisovatelé. 

Zaměstnání. 

Smysl pro humor. 

Gramatika Každá lekce Connexions v sobě zahrnuje část „Outils", která 

představuje vždy několik gramatických jevů, stručné vysvětlivky 

gramatiky v rámečcích a na okrajích stránky a následující typy 

gramatických cvičení: doplňování vět či textu příslušným gramatickým 

jevem, tvoření vět, transformace vět, textu, časování sloves, najít 
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vhodnou otázku / odpověď к odpovědi / otázce, doplnit tabulku 

příslušnými gramatickými jevy, nahrazovat podtržené výrazy daným 

gramatickým jevem, vyhledat gramatické jevy v textu nebo nahrávce, 

dosadit do věty či textu jednu z možností. 

3. díl učebnice obsahuje části „Grammaire", kde je gramatika hlouběji 

vysvětlována na úkor množství cvičení. 

Navíc má každý díl na konci učebnice shrnutí gramatiky a vyčasovaná 

slovesa. 

Cvičebnice nabízejí další cvičení stejného typu jako v učebnici. 

К učebnicím Connexions byl vydán český doplněk s vysvětlením 

gramatickým struktur a pravidel v češtině a slovní zásobou přeloženou 

do češtiny podle jednotlivých lekcí. 

En Français 

Maturitní témata V každé lekci En Français najdeme tematicky zaměřené dialogy a na 

konci lekce (v podlekci D) také jedno civilizační téma doplněné 

autentickými ilustracemi, fotografiemi. 4. díl En Français má každou 

lekci zaměřenou vždy na jedno téma, přičemž toto téma je důkladněji 

rozebráno v části „Documents". Na konci každé lekce čtvrtého dílu se 

nachází literární ukázka s informacemi o spisovateli. 

Témata probíraná v En Français jsou: 

Geografie Francie - města. 

Zdravotnictví, nemoci. 

Multimedia, noviny. 

Moje rodina. 

Moji přátelé. 

Svátky. 

Naše třída, vyučování. 

Naše škola. 

Můj týden. 

Volný čas - kino, divadlo, hudba. 

Můj den. 

Sport, olympijské hry. 
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Dopravní prostředky. 

Počasí. 

Prázdniny, cestování. 

Četba - typy, noviny, časopisy, knihy, komiksy. 

Paříž. 

Turistická místa Francie. 

Nákupy - nákupní centra ve Francii. 

Spisovatelé. 

Dopravní signály, manifestace, nehody. 

Móda - návrháři, módni trendy. 

Bydlení - můj byt, dům. 

Francouzská kuchyně - stolování, restaurace. 

Školský systém ve Francii - školní rok, prázdniny. 

Hudba - styly, francouzský šanson a zpěváci. 

Média - televize, rozhlas. 

Volný čas - koncerty, festivaly, představení. 

Témata 3. dílu: Geografie Francie - regiony. 

Administrativní rozdělení Francie. 

Život v rodině. 

Problémy života ve škole. 

Bydlení - spolubydlení. 

Život ve městě a na venkově. 

Generační problémy. 

Ekologie a příroda. 

Cestování - moderní typy dopravy. 

Diskriminace pohlaví. 

Historie Francie. 

Sebevědomí a ovlivnitelnost. 

Divadlo - kritika, amatérské a školní divadlo. 

Praktický život ve Francii - telefonování, pošta, vyhledávání 

informací. 

Prostředky komunikace. 

Zdravotní stav, zdravotnictví. 
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Zdravá životospráva. 

Příprava cesty do zahraničí. 

Témata 4. dílu: 

Ekologie - životní prostředí, ekologické problémy. 

Média - tisk, televize, rozhlas, kino, reklama. 

Plány do budoucna - zaměstnání, studia. 

Historie Francie 20. století. 

Formování Evropy. 

Umění - malířství, festivaly, tanec. 

Frankofonie - DOM, TOM, francouzština ve světě, RFI. 

Současné problémy světa - solidarita, imigrace, sociální péče, 

nezaměstnanost, humanitární pomoc, lékaři bez hranic. 

Věda a technika - informatika, moderní vynálezy, vědecká centra, 

kosmonautika. 

Literatura - postavení literatury mezi multimédii, literární ceny, 

komiks, rozbor literárních textů. 

Mezinárodní výměna studentů, studijní pobyty v zahraničí - studium, 

cestování, volný čas, ubytování. 

Francouzské dialekty, francouzština ve frankofonních zemích. 

Gramatika Učebnicový soubor En Français obsahuje vysvětlení gramatických jevů 

v češtině, rozdělené podle jednotlivých lekcí a umístěné na konci 

každého dílu. Gramatická cvičení jsou zastoupena v každé lekci v části 

„Activités" a ve cvičebnicích, kde je umístěna i slovní zásoba každé 

lekce, přeložená do češtiny. Cvičebnice jsou v případě En Français 

hlavním zdrojem gramatických cvičení. 

Typy cvičení jsou následující: transformace slov, obměňování vět, 

textu, doplňovat otázky, věty, text gramatickými jevy, najít odpověď na 

otázku/ otázku к odpovědi, tvořit věty za použití daného gramatického 

jevu, nahradit podtržené výrazy daným gramatickým jevem, časovat 

slovesa, doplnit tabulku gramatickými jevy. 

Extra 

Maturitní témata Extra má tématicky zaměřené lekce. V prvních dvou dílech se v každé 
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lekci nachází část „La vie en France" a ve třetím díle „Lire et écrire", 

které popisují vždy jedno socio-kulturní téma a jsou doplněny velkým 

množstvím autentických textů, ilustrací, fotografií. Každé téma je 

doprovázeno četnými náměty na vlastní projev. Cvičebnice 

к učebnicím Extra obsahují další texty a aktivity k socio-kulturním 

částem. 

Témata jsou následující: 

Moje rodina. 

Moji přátelé. 

Volný čas - četba, aktivity prospěšné společnosti, internet, hudba. 

Můj den. 

Můj týden - sporty, škola. 

Moje město - geografie Francie. 

Moje škola. 

Víkend - kino, televize, zábavní centra ve Francii. 

Prázdniny. 

Počasí. 

Svátky a tradice. 

Slavné osobnosti Francie. 

Geografie Francie - města, sousední země. 

Ekologie, ochrana přírody - třídění odpadu. 

Doprava, dopravní prostředky. 

Typy krajiny. 

Tisk - rubriky v tisku. 

Profese, volba povolání. 

Stravování, jídlo, francouzská kuchyně. 

Přátelství. 

Oblékání. 

Frankofonní země - původ. 

Média. 

Nakupování. 

Literatura - žánry, slavní hrdinové. 

Školský systém ve Francii. 
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Plány do budoucna. 

Profesní život - zaměstnání. 

Nové technologie. 

Sporty - handicapovaní a sport. 

Současné problémy mladých. 

Gramatika Každá lekce v učebnicích Extra obsahuje část „Découvre la 

grammaire", kde najdeme gramatická cvičení. Souhrn gramatiky je 

umístěn na konci každého dílu. Navíc je učebnicový soubor Extra 

obohacen českým doplňkem, který je součástí cvičebnic a kde najdeme 

gramatiku vysvětlenou v češtině, včetně slovní zásoby к jednotlivým 

lekcím s českými ekvivalenty. Cvičebnice slouží jako podpůrný 

materiál učebnic s rozšiřujícími aktivitami a gramatickými cvičeními, 

pro lepší upevnění gramatických jevů. 

Typy cvičení, která najdeme v učebnicovém komplexu Extra: doplnit 

věty či text gramatickými jevy, časovat slovesa, doplnit tabulku 

gramatickými jevy, transformace vět, vybrat správnou variantu 

gramatického jevu, tvořit věty za použití gramatického jevu, najít 

v textu nebo v nahrávce daný gramatický jev, najít vhodnou 

otázku/odpověď к odpovědi/otázce. 

Forum 

Maturitní témata Součástí prvních dvou dílů je část „Interculturel", zahrnující podčásti 

„Comportements" a „Cadres de vie", která obsahuje texty, autentické 

ilustrace, fotografie vypovídající o jednotlivých socio-kulturních 

tématech a jsou doplněny náměty na vlastní projev a srovnání s rodnou 

zemí žáků. Součástí každé lekce je také část „Vocabulaire" rozšiřující 

slovní zásobu к daným tématům. 

Těmito tématy jsou: 

Charakteristické znaky Francie. 

Způsoby komunikace, gesta. 

Geografie Francie. 

Běžný den ve Francii. 

Volný čas, záliby. 
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Svátky ve Francii. 

Rodina, bydlení. 

Prázdniny. 

Počasí. 

Móda, oblékání. 

Lidské tělo. 

Způsoby placení. 

Dopravní prostředky. 

Život ve městě. 

Stravování, francouzská kuchyně, restaurace. 

Francouzština ve světě. 

Roční období. 

Systém vzdělávání ve Francii. 

Festivaly ve Francii. 

Pracovní život, zaměstnání. 

Média - tisk, rádio, televize. 

Volnočasové aktivity. 

Ekologie a životní prostředí, ochrana životního prostředí. 

Sociální pomoc ve Francii, solidarita, chudoba. 

Současné umění - umělecké ateliéry. 

Politika Francie - imigrace. 

3. díl učebnic Forum má zcela jinou strukturu. Každá lekce se soustředí 

na jedno téma a rozšiřuje témata probraná v dílech předchozích. Téma 

je vysvětleno texty, ilustracemi, fotografiemi, převážně autentickými. 

Tematické celky, které najdeme v tomto dílu: 

Využití volného času - prázdniny, cestování. 

Partnerský život - láska, seznámení, svádění, vztah. 

Občanský život - občanství, volby, společenství, organizace, 

bezpečnost. 

Víra - náboženství, věda, pověrčivost, štěstí. 

Škola a pracovní život - výuka, úspěchy, učitelé, přestávky. 

Kultura - symboly Francie, básníci, filozofie, bohémský život, 

návrhářství, spisovatelé. 
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Globalizace - kulturní odlišnosti, Evropská unie, francouzština 

v Evropě. 

Člověk - péče o tělo, stravovací návyky, poruchy příjmu potravy, 

stárnutí. 

Volnost, rovnost, bratrství, solidarita - svoboda, rovnost, diskriminace, 

chudoba. 

Prostředí - život na venkově a ve městě, regiony Francie. 

Peníze - vztah к penězům, prodej, cena, nákupy, hry, soutěže, výhry, 

role peněz v dnešním světě. 

Podoby francouzštiny - regionální dialekty, mluvená francouzština, 

slang, verlan, vliv angličtiny. 

Gramatika Učebnice Forum mají v každé lekci část „Grammaire", kde najdeme 

stručné vysvětlení gramatických pravidel a různé typy cvičení: doplnit 

gramatické jevy do tabulky, doplnit věty gramatickými jevy, 

transformovat slova, věty nebo text, spojovat věty do gramaticky 

správných souvětí, vysvětlit gramatické jevy z dokumentů (nahrávek, 

textů), vybrat správný tvar gramatického jevu z nabídky, dosadit 

gramatické jevy do textu, opravovat věty, aby byly gramaticky správné, 

tvořit věty za použití daného gramatického jevu. 

Na konci každé učebnice najdeme shrnutí probrané gramatiky. 

К učebnicím Forum existuje český doplněk, kde je vysvětlena 

gramatika v češtině. 

Cvičebnice к učebnicím po gramatické stránce slouží jako podpůrný 

materiál a nabízí další cvičení pro upevnění gramatiky stejného typu 

jako učebnice. 

Dalším doplňkovým materiálem učebnic Forum je „Carnet de route", 

který podporuje celý soubor po gramatické a lexikální stránce. 

On y va 

Maturitní témata Učebnicový soubor On y va obsahuje tématicky zaměřené dialogy a 

texty o reáliích Francie. Texty jsou doplněny autentickými ilustracemi, 

fotografiemi, otázkami к textům a náměty na vlastní projev ve vztahu 

k ČR. V každé lekci třetího dílu najdeme část „Pages de littérature" 
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s ukázkami literárních děl a informacemi o spisovatelích. Slovní zásoba 

je součástí cvičebnic a je rozdělená podle lekcí a podlekcí a s českými 

ekvivalenty. 

Socio-kulturní témata, které učebnice On y va nabízejí jsou: 

Geografie Francie a ČR - okolní země. 

Moje rodina. 

Naše škola, naše třída. 

Volný čas. 

Sport, olympijské hry. 

Svátky ve Francii, Vánoce - srovnání s ČR. 

Podnebí Francie a ČR, Počasí. 

Bydlení - náš byt, náš dům. 

Dopravní prostředky, cestování. 

Můj den, můj týden. 

Kulturní život ve Francii a ČR - televize, rozhlas, kino. 

Sportovní střediska a události. 

Zdravotnictví. 

Paříž a její památky - srovnání s Prahou. 

Školský systém ve Francii a ČR. 

Prázdniny. 

Rodina - typy, generace. 

Rovnost pohlaví v rodině a v zaměstnání. 

Generační problémy. 

Peníze, hospodaření. 

Umění - výstavy, muzea v Paříži a v Praze, impresionismus 

v malířství, významní francouzští malíři. 

Stravování, francouzská a česká kuchyně. 

Ochrana přírody, národní parky a rezervace. 

Móda a oblékání - návrháři, módní časopisy. 

Turistické zajímavosti Francie. 

Studijní pobyt ve Francii a frankofonních zemích. 

Belgie - Brusel - památky a politika. 

Sebevědomí. 
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Pověrčivost. 

Narozeniny. 

Soužití s rodiči. 

Život ve městě. 

Hledání vhodného partnera pro život. 

Svatba. 

Praha a její zajímavá místa. 

Historie Paříže. 

Běžný den ve Francii. 

Frankofonie - Lucembursko, Monako, Švýcarsko. 

Gramatika Jednotlivé gramatické jevy a vyčasovaná slovesa jsou v učebnicích On 

y va vysvětleny v češtině vždy na konci každého dílu a jsou rozděleny 

podle lekcí, ve kterých se objevují. Gramatická cvičení upevňující 

probírané gramatické jevy najdeme jak v učebnicích, tak i ve 

cvičebnicích. Jsou to cvičení typu: doplňovat gramatické jevy do vět či 

textu, tvořit otázky nebo odpovědi, tvořit věty na základě gramatických 

jevů, spojovat věty, přiřadit otázku/odpověď к odpovědi/otázce, 

transformovat slova, věty, doplnit tabulku gramatickými jevy. 

Jak je z výzkumu patrno, všechny zkoumané učebnice poskytují dostatek socio-

kulturních témat, která mohou velmi dobře žáky к maturitní zkoušce připravit. Nejlépe 

dopadly učebnice On y va, které obsahují také témata týkající se socio-kulturních 

aspektů České republiky. 

Z hlediska přípravy na gramatickou část zkoušky mohou lépe vyhovovat české 

učebnice, které jsou vytvářeny přímo pro české žáky a dokážou přiblížit českému 

jazyku gramatické jevy probírané ve francouzštině. Všechny francouzské učebnice do 

tohoto výzkumu zařazené mají český doplněk, který poskytuje žákům výklad 

gramatiky v češtině, avšak v případě Forum a Connexions je tento doplněk samostatnou 

publikací, což pro žáky a jejich rodiče znamená další investici. 
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V. Závěr 

Analýza učebnice je nutným prvním krokem při výběru vhodné metody. Analyzovat 

učebnici však není nikterak jednoduchým procesem. Pokud chceme analyzovat učebnici, je 

třeba začít samotnou metodologií, podle níž byla učebnice vytvořena. Metodologie a 

přístupy к výuce jsou různé, a tedy různé jsou i přístupy к tvorbě učebnic. V současné době 

odpovídá většina aktuálních učebnic komunikativní metodologii, která se zaměřuje na 

rozvoj všech komunikativních dovedností, tzn. na rozvoj porozumění ústnímu projevu, 

porozumění písemnému projevu, rozvoj písemného projevu a ústního projevu, a také 

praktickému se dorozumění v běžných situacích každodenního života. 

Dále je nezbytné si uvědomit, jaká kritéria by měla učebnice splňovat a podle nich 

učebnici analyzovat. Kritéria analýzy si každý učitel volí sám podle toho, pro jaké žáky 

učebnici vybírá а к jakým cílům má učebnice žáky dovést. Učebnice pro české žáky 

středních škol a víceletých gymnázií by měla sledovat nejenom cíle komunikační, ale také 

cíle profesní, jimiž jsou úspěšné složení maturitní zkoušky nebo mezinárodních zkoušek 

DELF/DALF. To znamená, že kromě všeobecných vzdělávacích kritérií by měla učebnice 

splňovat i kritéria potřebná pro přípravu žáků na oba typy těchto zkoušek. 

Na českém trhu má učitel na výběr velké množství metod, které může podrobit analýze 

podle zmiňovaných kritérií. Tyto metody můžeme rozdělit na české a zahraniční 

(francouzské). Francouzské metody jsou pro studenty velmi zajímavé, především svojí 

grafickou úpravou, množstvím autentických ilustrací a komunikačním zaměřením. 

Francouzské metody jsou zaměřeny na praktické komunikační dovednosti. Právě praktické 

schopnosti komunikace a porozumění jsou prověřovány u mezinárodních zkoušek 

DELF/DALF. Avšak kvůli svému mezinárodnímu charakteru nemohou splňovat některé 

požadavky českých studentů, a to především vysvětlení gramatických jevů v češtině a 

slovní zásobu přeloženou do češtiny. Vzhledem k tomu, že gramatická cvičení jsou 

nedílnou součástí testů a písemných prací, jimiž se na českých školách většinou ověřují 

žákovy jazykové znalosti a dovednosti v průběhu školního roku, že gramatický test je 

jednou z částí státních jazykových zkoušek (základní a všeobecné) a přijímacích zkoušek 

na vysoké školy a že gramatické znalosti jsou ověřovány i u zkoušky maturitní, je třeba, 

aby žáci vysvětlení gramatiky v učebnici rozuměli a dokázali ji tak lépe pochopit. Tento 

nedostatek francouzských učebnic byl však vykompenzován českými doplňky, které byly 

vydány к několika francouzským metodám jednak jako samostatné publikace, jednak jako 
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součást pracovního sešitu, což se samozřejmě odráží i na ceně již takto finančně 

nákladných publikací. 

Dalším požadavkem českých žáků připravujících se к maturitní zkoušce jsou maturitní 

témata, mezi která patří i reálie České republiky. Je zcela pochopitelné, že francouzské 

učebnice témata spojená se životem v ČR neobsahují, není totiž možné, aby se tyto metody 

tematicky věnovaly všem zemím světa. 

České učebnice jednoznačně lépe odpovídají požadavkům českých studentů na přípravu 

к maturitní zkoušce. Bohužel právě tyto učebnice neposkytují dostatečnou přípravu na 

mezinárodní zkoušky DELF/DALF. České metody zanedbávají především porozumění 

ústnímu a písemnému projevu a žádná česká učebnice neobsahuje konkrétní typové úlohy 

zkoušek DELF/DALF. 

Otázkou však není, jak integrovat česká specifika (gramatiku vysvětlenou v češtině, slovní 

zásobu přeloženou do češtiny a maturitní témata týkající se českých reálií) do 

francouzských učebnic, ale jak začlenit komplexní rozvoj komunikačních kompetencí a 

konkrétní cvičení DELF/DALF do učebnic českých. 

Nemám v úmyslu dále kritizovat učebnice francouzského jazyka, ani ty české, ani ty 

francouzské. Výzkum odhalil nedostatky obou typů učebnic v přípravě na českou maturitní 

zkoušku a mezinárodní zkoušky DELF/DALF. Teď je třeba si uvědomit potřeby českých 

žáků francouzského jazyka a nutnost jim přizpůsobit i učebnici. Je evidentní, že vývoj 

nové učebnice francouzského jazyka přizpůsobené českým žákům středních škol a 

víceletých gymnázií a zároveň mezinárodní vzdělávací politice výuky cizích jazyků by byl 

velmi vítaným počinem, nejenom mezi učiteli, ale hlavně mezi žáky samotnými. 
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VI. Résumé 

Ce travail s'oriente vers le sujet de didactique qui est basé sur l'analyse des méthodes 

utilisées dans l'enseignement du français langue étrangère (FLE) en République Tchèque 

en vue de la préparation au baccalauréat tchèque et aux examens internationaux du DELF 

et du DALF. 

Tout d'abord ce travail mentionne l'approche théorique. On distingue deux termes de base: 

la méthode et la méthodologie. La méthode, dans le sens proposé dans ce travail, signifie le 

manuel. La méthodologie est une façon d'enseigner qui influence également la création 

d'un manuel. Ainsi, le choix d'un manuel est-il conditionné par la méthodologie selon 

laquelle le manuel a été crée. 

Pendant l'évolution de l'enseignement du FLE on reconnaît plusieurs méthodologies: La 

méthodologie traditionelle qui représente la façon ancienne d'enseigner les langues 

étrangères, surtout les langues classiques (le latin et le grec), la méthodologie directe qui a 

apporté des nouvelles approches dans l'enseignement des langues étrangères au début du 

20e siècle et enfin les méthodologies modernes (la méthodologie audio-orale, la 

méthodologie structuro-globale audio-visuelle et l'approche communicative) qui sont nées 

après la seconde guerre mondiale et qui mettent l'accent sur la compréhension orale et la 

communication pratique. Depuis les années 60, les approches alternatives figurent dans 

l'enseignement des langues étrangères et on les appelle les méthodologies non 

conventionnelles car elles sont fondées sur les processus psychologiques d'apprentisage 

que sont la méthode communautaire, la méthode par la silence, la méthode par le 

mouvement, la suggestopédie et l'approche naturelle. L'enseignement contemporain du 

FLE correspond aux prescriptions méthodologiques données par le Conseil d'Europe dans 

le Cadre Européen Commun de Référencé pour les langues (CECR). 

Le choix d'un manuel est un processus très compliqué et assez important car c'est le 

manuel qui va aider les élèves lorsque l'enseignant n'est pas avec eux. Par conséquent, 

chaque enseignant doit résoudre le même problème: Comment choisir le meilleur manuel 

pour son public visé, concret et spécifique. C'est pourquoi, pour bien choisir le manuel il 

faut l'analyser. 

L'analyse d'un manuel commençe par définir l'approche méthodologique selon laquelle le 

manuel a été créé. D'abord, on doit observer si le manuel convient aux exigences données 

dans le CECR. 
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La progression de l'analyse suivante se concentre sur des critères plus concrets. Ainsi, pour 

bien analyser le manuel on doit suivre ces critères: 

1. L'âge des élèves. 

On doit prendre en considération l'état de l'évolution psychique des élèves. Le manuel 

doit s'adapter aux exigences et expériences des élèves qui sont évidement influencées 

par leur âge. Tout le contenu d'un manuel est modifié selon l'âge: la présentation 

graphique, les thèmes et les sujets des articles et des textes, la quantité de la grammaire 

et la fréquence du vocabulaire. C'est pourquoi, on distingue les manuels pour les 

enfants, pour les adolescents et pour les adultes. 

2. Le développement des compétences communicatives. 

Le manuel devrait proposer le développement équilibré et proportionné de toutes les 

compétences communicatives définies dans le CECR: la compréhension orale, la 

compréhension écrite, la production orale et la production écrite. 

3. Les matériaux complémentaires. 

Il est important que le manuel soit accompagné d'un guide pédagogique, d'un cahier 

d'exercises, de cassettes, de CD, de DVD etc. 

4. La clause ministérielle. 

Les matières enseignées dans le manuel doivent correspondre à la politique 

d'enseignement de la République Tchèque et donc au programme éducatif (RVP). Les 

manuels qui conviennent à ce programme ont le droit d'obtenir la clause ministérielle. 

Cela signifie qu'ils sont convenables pour l'enseignement en République Tchèque et ils 

sont complétés par le supplément tchèque où l'on peut trouver le vocabulaire tchèque et 

la grammaire expliquée en tchèque. Les manuels qui ont obtenu la clause sont: 

Connexions, En Français, Extra, Alex et Zoé, Forum et On y va. 

5. Les autres critères: 

-En quoi le manuel convient au public visé (concret). 

-En quoi le manuel convient à 1 enseignant. 

-Si celui-ci implique également la préparation au baccalauréat tchèque et aux examens 

internationaux du DELF/DALF. 

Suite à cette analyse, il faut aussi observer la structure d'un manuel, des éléments contenus 

dans une leçon. Tout ce qui ne devrait pas manquer est: le texte ou le dialogue introductif, 

le vocabulaire, la grammaire, les exercises, le texte complémentaire. Une leçon devrait être 

bien structurée et organisée pour qu'elle donne l'impression d'un tout. 
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Il avait été créé pour l'analyse d'un manuel, les outils didactiques, les grilles d'analyse qui 

facilitent l'analyse systématique et complexe. Les premières grilles d'analyse étaient 

d'abord celle de Maria Cecilie Bertoletti et Patrick Dahlet et qui permet l'évaluation 

objective d'un manuel et celle de Anne-Marie Thierry, qui est plus analytique. 

L'analyse proposée dans ce travail s'oriente vers les manuels publiés en France et en 

République Tchèque, qui sont utilisés dans l'enseignement secondaire, qui ont la clause 

ministérielle et qui peuvent venir à bout de la préparation efficace au baccalauréat tchèque 

et aux examens internationaux du DELF et du DALF. Les manuels qui remplissent ces 

critères et qui sont analysés dans ce travail sont: Connexions, En Français, Extra, Forum et 

On y va. 

Cette analyse se concentre sur deux aspects: 1. Comment le manuel prépare les élèves pour 

le baccalauréat tchèque et 2. Comment le manuel prépare les élèves pour les examens 

internationaux du DELF et du DALF. Ces deux aspects traduisent les besoins et les 

objectifs des élèves. Si on omet les objectifs communicatifs communs vers lesquels se 

dirige l'enseignement d'une langue étrangère, l'objectif le plus important pour les lycéens 

est passage du baccalauréat. Actuellement, les besoins des élèvevs vont encore plus loin 

parce qu'ils se rendent compte que la vie ne se termine pas par le baccalauréat. Après le 

milieu scolaire, ils entrent dans le monde du travail où le niveau d'une langue étrangère 

peut déterminer leur avenir. La vie professionnelle contemporaine n'est pas limitée par les 

frontières d'un pays grâce à l'ouverture de la foire de travail européenne. Il faut donc 

certifier le niveau d'une langue étrangère par l'attestation de valeur internationale et en cas 

de français ce sont les examens du DELF ou du DALF qui attestent le niveau du FLE. 

Les certifications DELF (Diplôme d'études en langue française) et DALF (Diplôme 

approfondi de langue française) ont été élaborées et publiées par le Ministère de 

l'enseignement français en 1985 et jusqu'à aujourd'hui elles ont été modifiées plusieurs 

fois. À notre époque les DELF et DALF sont reconnus comme le moyen d'évaluation d'un 

niveau du FLE dans la plupart de pays du monde entier. 

Les DELF/DALF ont marqué le grand changement en 2005 lorsque le Conseil d'Europe a 

publié le CECR pour les langues étrangères. Il a fallu adapter les examens du DELF/DALF 

aux normes définies par CECR. Le système du DELF/DALF a été changé. Les diplômes 

ont été divisés selon les niveaux du CECR en DELF Al , A2, Bl, B2, DALF Cl et C2. 

Chacun de ses six diplômes est indépendant, valable pour toute la vie et reconnu dans la 
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sphère internationale. Réussir le DELF ou le DALF permet aux gens de trouver plus 

aisément du travail à l'étranger ou permet l'entée à l'université en France ou en 

francophonie (si on obtient le DELF B2 ou DALF Cl) sans passer le test de connaissance 

du français (TCF). 

Les examens de chaque niveau ont la même structure. Pour obtenir le diplôme il faut 

réussir toutes les quatre parties d'un examen: compréhension orale, compréhension écrite, 

production écrite qui sont communs pour tous candidats et la production orale individuelle 

qui se déroule devant le jury avec le temps pour la préparation indépendante. 

Le manuel qui aurait préparer les élèves pour le DELF/DALF devrait comporter les 

activités de l'ensemble des quatre compétences demandées au DELF/DALF et en plus les 

activités d'essai du DELF/DALF. L'analyse réalisée dans ce travail vérifie le nombre et 

l'éfficacité des activités favorables pour le développement les compétences nécessaires 

pour la réussite des examens du DELF/DALF. 

Le baccalauréat en République Tchèque comprend au minimum quatre matières. La langue 

tchèque et une langue étrangère sont les matières obligatoires pour tous. Les autres 

matières peuvent être ordonnées par l'école selon sa spécificité ou choisies par l'élèves 

selon ses intérêts ou projets d'avenir. La langue française peut être choisie pour le 

baccalauréat si elle est enseignée à l'école où l'élève étudie et si l'élève l'a fréquentée deux 

ans au minimum. 

Le baccalauréat de la langue étrangère examine surtout les connaissances des élèves en 

civilisation tchèque, française ou francophonne et de la grammaire. Les thèmes 

socioculturels et les activités grammaticales sont également des aspects que l'on analyse 

dans ce travail. 

Comme prévu, ce travail analyse les activités qui développent les compétences des élèves 

et qui sont indispensables pour réussir le baccalauréat ainsi que le DELF/DALF dans les 

manuels choisis selon quelques critères spécifiques (Connexions, En Français, Extra, 

Forum et On y va). Les manuels En Français et On y va ont été publiés en République 

Tchèque et ils répondent mieux aux besoins du public tchèque et aux exigences du 

baccalauréat tchèque. Ils proposent des thèmes sur la civilisation tchèque, française ou 

francophonne, l'explication de la grammaire en langue tchèque et le vocabulaire traduit en 

tchèque. Les manuels français sont orientés plutôt vers les aspects communicatifs sur 

lesquels les examens du DELF/DALF sont basés. 
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On ne peut pas inventer le manuel idéal mais on peut essayer de créer un manuel qui 

répondrait aux exigences liées à la préparation du baccalauréat et du DELF/DALF. On peut 

essayer d'intégrer les méthodes françaises dans les manuels tchèques. 

L'analyse réalisée tout au long de ce travail a découvert les qualités et les défauts des 

manuels mentionnés et peut inspirer la création d'un nouveau manuel dont besoin est sans 

aucun doute indispensable. 
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VIII. Přílohy 

A. Příloha 1: Kritéria MŠMT pro udělování schvalovací doložky 

Ú d a j e o u č e b n i c i a r e c e n z e n t o v i / r e c e n z e n t c e 

Název učebnice 

Autor/ka učebnice 

Nakladatelství 

Určeno pro rámcový vzdělávací 
program pro vzdělávání 

Vzdělávací oblast/vzdělávací obor/ 
obsahový okruh/průřezové 
téma/předmět 

Cílová skupina (např. ročník) 

Jméno a příjmení 
recenzenta/recenzentky 

Kritérium Hodnocení 
recenzentem/recenzentkou 

1. C e l k o v ý s o u l a d u č e b n i c e s o b e c n ý m i a k u r i k u l á r n í m i d o k u m e n t y a r á m c o v ý m i 
v z d ě l á v a c í m i p r o g r a m y 

Poznámka: 
1) Platné kurikulámí dokumenty a rámcové vzdělávací proqramv isou zveřeiněnv na internetové stránce MŠMT (www.msmt.cz). 
2) Učebnice musí být zcela v souladu s uvedenými dokumenty, pokud ie soulad ien částečný, označte stupeň NE. 

Stupnice hodnocení 
Recenzent/recenzentka uvede hodnocení pro každé kritérium. Pokud 
některé kritérium není ohodnoceno stupněm Ano, je hodnocení 
konkrétně odůvodněno v části 8. 
Podmínkou udělení schvalovací doložky je stupeň Ano ve všech 
částech. Pokud text nebude upraven, doložka nebude udělena. 

Ano - je v plném souladu 
Ne - není v souladu 
(označte křížkem) 

1.1. Soulad s Ústavou a zákony ČR (zejména rovnost pohlaví, rasy, barvy 
pleti, jazyka, víry a náboženství). 

Ano Ne 

1.2 Soulad s klíčovými kompetencemi a vzdělávacími cíli. Ano Ne 
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1.3. Soulad s očekávanými výstupy vzdělávacího oboru rámcového 
vzdělávacího programu (u průřezového tématu soulad s přínosem 
průřezového tématu к rozvoji osobnosti žáka). 

Ano Ne 

1.4. Soulad se Společným evropským referenčním rámcem (pouze pro 
učebnice cizích jazyků). 

Ano Ne 

1.5. Soulad s výchovou směřující k: 

a) toleranci (včetně schopnosti rozpoznat její meze) а к vytvoření 
plurality názorů (podložených vědeckým poznáním), 

Ano Ne 

b) demokracii, к pozitivní hodnotové orientaci, к osobní odpovědnosti 
jedince, 

Ano Ne 

c) uplatňování principu rovných příležitostí mužů a žen (učebnice 
neobsahuje stereotypní přístupy ve vztahu к pohlavím a vytváří 
předpoklady к rovnocennému formování obou pohlaví), 

Ano Ne 

d) udržitelnému rozvoji života а к ochraně zdraví Ano Ne 

e) porozumění textu, využití a kritickému vyhodnocení zdrojů informací 
а к obraně před manipulací. 

Ano Ne 

1.6. Učebnice obsahuje jen objektivní a tolerantní názory bez xenofobiích 
postojů к různým národům a národnostem, к náboženstvím a 
církvím, případně к jiným společenským a kulturním organizacím a 
к jejich duchovním a kulturním hodnotám. 

Ano Ne 

1.7. Učebnice obsahuje pouze texty a grafické materiály, které nevedou 
к vytváření negativních stereotypů a zjednodušených zobecnění o 
konkrétních sociálních skupinách, národech, národnostech, rasách, 
pohlaví atp. 

Ano Ne 

2. O d b o r n á s p r á v n o s t o b s a h u u č e b n i c e 

Stupnice hodnocení 
Recenzent / recenzentka u v e d e počet b o d ů p ro každé kr i tér ium. Pokud 
některé kr i té r ium není ohodnoceno p l n ý m poč tem bodů , j e výčet chyb 
uveden v části 8. 

0 - obsahuje hrubé chyby 
1 - obsahuje časté drobné chyby, 

nejasná vyjádření 
2 - obsahuje jednotlivé drobné chyby, 

nejasná vyjádření 
3 - neobsahuje chyby 

2.1. Odborná správnost textové složky učebnice (soulad podávaných 
informací se stavem poznání v příslušných vědeckých oborech). 

Celkem pro 
2. oblast: 

2.2. Odborná správnost grafické složky učebnice. • 
2.3. Jazyková kultura textu učebnice podle pravidel českého pravopisu. 

Minimum: 

12 

2.4. Komplexnost daného tématu. Učebnice obsahuje všechny podstatné 
informace pro komplexní / ucelené osvojování tématu s ohledem na 
možnou úroveň dosažení klíčové kompetence nebo očekávaného 
výstupu cílové skupiny žáků. 

Minimum: 

12 

91 



3. P ř i m ě ř e n o s t u č e b n i c e v ě k u a d o s a ž e n ý m k o m p e t e n c í m ž á k ů 

Stupnice hodnocení 
Recenzent / recenzentka u v e d e počet bodů pro každé kr i tér ium. Pokud 
některé kr i tér ium není o h o d n o c e n o p l n ý m poč tem bodů , j e hodnocení 
o d ů v o d n ě n o v části 8. 

0 - zcela nepřiměřené 
1 - z větší části nepřiměřené 
2 - z větší části přiměřené 
3 - zcela přiměřené 

3.1. Obtížnost textu ve vztahu к cílové skupině žáků (např. přiměřenost a 
četnost užití odborných, faktografických a numerických pojmů, jmen 
a názvů, délka vět, apod.). 

Celkem pro 
3. oblast: 

3.2 Přiměřenost, vhodnost a obsahová správnost grafické složky učebnice 
(ilustrace, grafy, písmo,...) vzhledem к věku žáků, tématu 
vzdělávacího obsahu, návaznosti na text atd. 

3.3. Technické zpracování učebnice (zejm. velikost a typ písma, šířka 
řádků, typ a odolnost vazby, hmotnost, použitý papír - ekologické 
hledisko). 

Minimum: 

8 

(pro bod 3.1. a 3.2. je 
minimum 3 body) 

4 . M e t o d i c k é a d i d a k t i c k é z p r a c o v á n í u č e b n i c e 

Stupnice hodnocení 
Recenzent / recenzentka u v e d e počet bodů p ro každé kr i tér ium. Pokud 
některé kr i tér ium není ohodnoceno p l n ý m poč tem bodů , j e hodnocení 
odůvodněno v části 8. 

0 - nenaplňuje kritérium 
1 - obsahuje jednotlivé prvky 
2 - směřuje к naplnění kritéria 
3 - optimálně naplňuje kritérium 

4.1. Vyváženost základních poznatků a činností (výkladové texty, pokusy, 
otázky a úlohy, cvičení, shrnutí aj.) a doplňujících informací. Celkem pro 

4. oblast: 

4.2. Provázanost výkladového textu s ostatními strukturními prvky učebnice 
verbálního i neverbálního typu. 

Celkem pro 
4. oblast: 

4.3. Vhodnost a použitelnost zařazených poznatků a činností z hlediska 
naplňování klíčových kompetencí a očekávaných výstupů. 

4.4. Motivační úroveň textové části učebnice. Minimum: 

14 4.5. Motivační úroveň obrazové části učebnice. 

Minimum: 

14 

4.6. Podpora samostatné aktivity a tvořivosti žáka (prvky problémového 
učení). 

Minimum: 

14 

4.7. Uplatnění mezipředmětových vztahů. 

Minimum: 

14 

4.8. Uplatňování průřezových témat. 

Minimum: 

14 

4.9. Různorodost příkladů a ilustrativních textů, které obsahují i různé úhly 
pohledu na každodenní zkušenosti sociálních skupin žáků, ras, 
národů, pohlaví atp. 

Minimum: 

14 
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D i d a k t i c k á v y b a v e n o s t u č e b n i c e ( č á s t i 5 - 7 ) 

V 5. - 7. části se sleduje pouze fakt, zda je v učebnici příslušná komponenta zastoupena, nehodnotí se četnost výskytů 
komponent. Pro posouzení didaktické kvality jednotlivých komponent učebnice je určena část 8. (Pokud recenzent/recenzentka 
v části 5 až 7 považuje neuvedení konkrétní komponenty nebo kvalitu či četnost jejího uvedení za snižující pro kvalitu učebnice, 
uvede v části 8 konkrétní hodnocení a další návrhy/pňpomínky k dané komponentě.) 

U učebnic pro některé předměty a některé ročníky není výskyt některé komponenty relevantní popř. by měl jen formální význam. 
Při hodnocení je proto třeba brát ohled na skutečnost, zda učebnice může danou komponentu vzhledem ke svému určení 
obsahovat. V takovém případě uvedie stupeň hodnocení „N". 

V souhrnu pro každou oblast 5 - 7 se uvede celkový počet výskytů každého hodnocení (0,1, N) v dané oblasti. 

5 . Z a s t o u p e n í k o m p o n e n t a p a r á t u p r e z e n t a c e u č i v a 

Stupnice hodnocení 0 - neobsahuje komponentu 
1 - obsahuje komponentu 
N - není hodnoceno 

5.1. Výkladový text prostý. 
Souhrn pro 
5. oblast: 

5.2. Výkladový text zpřehledněný (přehledová schémata, tabulky a jiné 
к výkladu učiva). 

5.3. Shrnutí učiva к celému ročníku (učebnici). 0 

5.4. Shrnutí učiva к tématům (kapitolám, lekcím). 1 

5.5. Shrnutí učiva к předchozímu ročníku (učebnici). N 

5.6. Doplňující texty (dokumentační materiál, citace z pramenů, statistické 
tabulky, aj.). 

5.7. Poznámky a vysvětlivky. 

5.8. Podtexty к vyobrazením. 

5.9. Slovníčky pojmů, cizích slov aj. (s vysvětlením). 

5.10. Umělecká ilustrace. 

5.11. Nauková ilustrace (schématické kresby, modely aj.). 

5.12. Fotografie. 

5.13. Mapy, kartogramy, plánky, grafy, diagramy aj. 

5.14. Obrazová prezentace barevná (plnobarevný tisk). 

6 . Z a s t o u p e n í k o m p o n e n t a p a r á t u ř í d í c í u č e n í 

Stupnice hodnocení 0 - neobsahuje komponentu 
1 - obsahuje komponentu 
N - není hodnoceno 

6.1. Předmluva pro žáky (úvod do předmětu, průřezového tématu, ročníku, 
učebnice) obsahující přístup, plány a cíle autora/nakladatelství. Souhrn pro 

6. oblast: 
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6.2. Návod k práci s učebnicí. 

6.3. Podněty к zamyšlení, otázky aj. před celkovým učivem ročníku, 
učebnice. 

0 

6.4. Podněty к zamyšlení, otázky aj. před nebo v průběhu lekcí, témat. 1 

6.5. Odlišení úrovní učiva (základní - rozšiřující, nad — pod vymezením 
RVP apod.). 

N 

6.6. Otázky a úkoly za tématy, lekcemi. 

6.7. Otázky a úkoly к celému ročníku, učebnici (opakování). 

6.8. Otázky a úkoly к předchozímu ročníku, učebnici (opakování). 

6.9. Instrukce к úkolům komplexnější povahy (návod к pokusům, 
laboratorním pracím, pozorováním aj.). 

6.10. Náměty pro mimoškolní činnosti s využitím učiva (aplikace). 

6.11. Explicitní vyjádření cílů výuky pro žáky. 

6.12. Prostředky a/nebo instrukce к sebehodnocení pro žáky (testy a jiné 
způsoby hodnocení výsledků učení). 

6.13. Výsledky úkolů a cvičení (správná řešení, správné odpovědi apod.). 

6.14. Odkazy na jiné zdroje informací (bibliografie, doporučená literatura, 
internetové odkazy aj.). 

6.15. Grafické symboly vyznačující určité části textu (poučky, pravidla, 
úkoly, cvičení aj.). 

6.16. Užití zvláštní barvy pro určité části verbálního textu. 

6.17. Užití vyznačovacího písma (tučné písmo, kurzíva aj.) pro určité části 
verbálního textu. 

6.18. Využití přední nebo zadní obálky (predsádky) pro schémata, tabulky 
aj. 

7 . Z a s t o u p e n í k o m p o n e n t a p a r á t u o r i e n t a č n í h o 

Stupnice hodnocení 0 - neobsahuje komponentu 
1 - obsahuje komponentu 
N - není hodnoceno 

7.1. Obsah učebnice 
Souhrn pro 
7. oblast: 

7.2. Členění učebnice na tematické bloky, kapitoly, lekce 0 

7.3. Rejstřík (věcný, jmenný, smíšený) 1 

N 
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В. Příloha 2: Grille pour une analyse de méthodes FLE 

r G R I L L E P O U R UNE A N A L Y S E I)F. M E T I I O U E S - E J ^ E . 
-

1. F I C H E S I G N A L E T 1 Q U E 
Ti l rc 
Ailleurs 
Edi lcur 
Di f fuseur 
Dales de parution 

2. D E S C R I P T I F DU M A T E R I E L D I D A C T I Q U E 
Pour ľcnsc igunnl 
Pour r a p p r e n a n t 
Matériel collectif 

3. P U B L I C V I S E 

4. T Y P E D E L A N C U E P R I V I L E G I E E 
Standard 
Langue proche de la coininiinicatiou courante avec souci-dé grainmat ical i té 
Langue courante sans souci de g r a m m a t i c a l ^ 
Langue soutenue 
Langue des médias 
Langue de vulgarisation 
Langue littéraire 

5. F I N A L I T E S 

Ci. T Y P E D E M E T H O D E 
Tradi t ionnel le 
Audio-visuel le 
Communica t ive avec suppor t audio-visuel 
Mixte 
Simulation globale 

7. S T R U C T U R E D E LA M E T H O D E 
Plan d ' ensemble 
Détail d ' une leçon (ou un i té ou étape...) 
Récapitulations 

8. D U R E E E T R Y T H M E D ' A P P R E N T I S S A G E 

9. C O N T E N U L I N G U I S T I Q U E 
Analyse des types de langue 
Lexique 
Rapport oral/écrit 
Exçrciccs de langue et activités : principaux types 
Grammai re 

10. P H O N E T I Q U E 

11. A P P A R E I L DE C O N T R O L E 

12. C O N T E N U I C O N O G R A P H I Q U E 
T y p e s d ' i m a g e 
Rôle de l ' image 

13. C O N T E N U ' S O C I O - C U L T U R E L 

Л - M T H I E R R Y C.l . l i .P. - S E V R E S 
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С. Příloha 3: Informační leták Francouzského institutu v Praze o zkouškách 

DELF/DALF 2006 - popis úrovní DELF/DALF 

POPIS ÚROVNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO 
RÁMCE PRO J A Z Y K Y 

DELF (Osvědčení o základní znalosti francouzského jazyka) 

DELF A1 : uplatnění prvních znalostí - rozpoznávání 

Kandidát je schopen jednoduché komunikace, dokáže jednak odpovídat na jednoduché otázky týkající 
se jeho osoby, místa, kde žije, lidi, které zná, a věcí, jež vlastní, jednak takové otázky klást. 
Umí se vyjádřit к záležitostem, které se ho týkají, mluví sice v jednoduchých větách, ale neopakuje 
stereotypně stále stejné naučené fráze či obraty. 

DELF A2 : základní dovednosti 

Jde o úroveň „schopen přežít", o základní společenské dovednosti (běžné zdvořilostní výrazy, 
navázání kontaktu, reakce na něj; odpověď na pozvání, dotazy na povolání, trávení volného času...), 
dále o cestování, kulturní vyžití, o každodenní dovednosti (slušně se domluvit v obchodě, na poště 
nebo v bance; informovat se na zájezd; používat hromadnou dopravu; požádat o základní informace, 
zeptat se na cestu, vysvětlit cestu, koupit lístky; umět pojmenovat předměty denní potřeby,požádat o 
ně). 

DELF B1 : hraniční úroveň 

Schopnost pokračovat v rozmluvě, dosáhnout svého v rozličných situacích, např. sledovat hlavní 
body diskuse, která se mě týká, vyjádřit názor, zeptat se na názor či mínění v neformálním přátelském 
rozhovoru... 
Obratně zvládat každodenní problémy, např. poradit si v nepředvídané situaci v dopravním pro-
středku; zvládnout hlavní potíže spojené s organizováním cesty; reklamovat; ujímat se slova v roz-
hovoru nebo při poradě, požádat o vysvětlení či upřesnění myšlenky. 

DELF B2 : úroveň samostatného uživatele 

Plynně argumentuje: obhájí názor, dokáže rozvést stanovisko, vytyčit klady i zápory, logicky 
argumentovat, vyjednávat, ustupovat, zvažovat hypotetické situace... 
Hladce zvládá společenskou komunikaci: v běžné mluvené francouzštině rozumí i podrobnostem, a 
to i v hlučném prostředí; přizpůsobuje se změnám stylu í tónu, к nimž obvykle v konverzaci dochází. 
Jazyk vnímá na vyšší úrovni: dokáže opravit své chyby, které vedly к nedorozuměni, a vědomě 
kontroluje svůj projev tak, aby se jich nedopouštěl. 

DALF (Osvědčení o hlubší znalosti francouzského jazyka) 

DALF C1 : vyspělý a zkušený uživatel jazyka 

Komunikuje bezproblémově a spontánně: na této úrovni plynně komunikuje, má rozsáhlou slovní 
zásobu, případné mezery umí snadno skrýt pomocí jiných obratú, ve svém rejstříku dokáže vybrat 
vhodné výrazy, jimiž upoutá pozornost, zatímco přemýšlí; vyjadřuje se srozumitelně a s logickou 
návazností, bez potíží zvládá logickou stavbu a členění promluvy s příslušnými spojovacími výrazy. 



D. Příloha 4: Jazykové úrovne podle SERR 

Charakteristika jazykových úrovní Al-C2 dle 
Evropského referenčního rámce pro jazyky 

Al 

Porozumění poslechu 
Student rozumí jednoduchým sdělením, pokynům a otázkám, vyslovených pomalu a zřetelně, rozumí 
číslům a údajům o cenách a čase. Rozumí rodilému mluvčímu, pokud mluví pomalu, se zřetelnou 
výslovností a s dostatečně dlouhými pauzami. 

Porozumění psanému textu 
Student rozumí údajům v dotaznících a formulářích (např. jméno, datum narození...), dokáže nalézt 
informace na plakátech informujících o konání kulturních a jiných akcích. Rozumí základním 
výrazům, používaným při běžném životě, při cestování a při práci na PC. 

Ústní interakce 
Student je schopen představit se, zná jednoduché fráze, používané při setkání a loučení. Dorozumí se 
v obchodě, umí položit a zodpovědět základní otázky a reagovat na ně. Umí komunikovat 
v jednoduché podobě, je však odkázán na ochotu partnera zopakovat větu pomaleji nebo jinými slovy 
a pomoci mu formulovat, co chce sám sdělit. 

Ústní projev 

Student dokáže podat základní informace o sobě, svých zájmech. 

Písemný projev 
Student je schopen vyplnit základní údaje ve formulářích, umí napsat jednoduchý text jako např. 
pozdrav na pohlednici, sdělení, kde se nachází, pár jednoduchých vět o sobě atp. 

A2 

Porozumění poslechu 
Student rozumí jednoduchým dialogům s tématikou každodenního života, které jsou pronášeny 
pomalu a zřetelně. U složitějších diskusí rozpozná téma diskuse, rozpozná hlavní myšlenku 
v televizních zprávách, pokud je komentář podpořen obrazovým materiálem. 

Porozumění psanému textu 
Student vyrozumí nejdůležitější informace z písemných zpráv a novinových článků, v nichž se ve 
vysoké míře objevují čísla, jména, obrázky a nadpisy. Rozumí jednoduchým návodům, pokynům 
v počítačových programech, jednoduchým sdělením a poznámkám, týkajících se každodenního života. 

Ústní interakce 
Student se domluví v obchodě, na poště nebo v bance při vyřizování jednoduchých záležitostí. Je 
schopen požádat o jednoduché informace ohledně dopravy a cestování, objednat si jídlo a pití, zeptat 
se na cestu. Umí vyjádřit pozvání, omluvu, co má rád, domluvit si schůzku nebo náplň volného času. 

Ústní projev 
Student umí popsat sebe, svou rodinu i jiné osoby a kde bydlí. Popíše své vzdělání a zaměstnání, 
záliby a zájmy. Umí krátce a jednoduchým způsobem popsat události a zážitky. 

Písemný projev 
Student umí napsat krátké a jednoduché poznámky a vzkazy. V jednoduchých větách dokáže popsat 
události a aspekty svého každodenního života (lidi, místa, práci, školu, rodinu, koníčky). Umí napsat 
krátký dopis s použitím výrazů pro pozdrav, oslovení, dotaz, prosbu nebo poděkování. Používá 
základní větné spojky. 
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BI 

Poslech s porozuměním 
Student rozumí, co je mu sdělováno v běžném rozhovoru, pokud se mluví zřetelně. Občas musí 
požádat o zopakování věty nebo výrazu. Rozumí hlavním bodům přehledů nejdůležitějších zpráv a 
pochopí hlavní myšlenku televizních programů, pokud se týkají známých témat a jsou vysílány 
relativně pomalu a zřetelně. 

Čtení s porozuměním 
Student rozumí nejdůležitějším bodům o aktuálních a známých tématech v krátkých novinových 
článcích, rozumí hlavním myšlenkám komentářů a rozhovorů v novinách a časopisech. Umí 
z kontextu odhadnout význam jemu neznámých slov, umí „přelétnout" krátké texty a zjistit důležitá 
fakta a informace. Rozumí standardním úředním dopisům, v příběhu rozumí ději, který je jasně členěn 
a pozná nejdůležitější epizody a události. 

Ústní interakce 
Student se může zúčastnit jednoduchého přímého rozhovoru o tématech, která ho zajímají a jsou mu 
známá, někdy se však vyjadřuje nesrozumitelně, pokud chce přesně vyjádřit konkrétní myšlenku. Umí 
vyjádřit své pocity, své osobní mínění,... 

Ústní projev 
Student umí vyprávět příběh, umí podrobně vyprávět o svých zkušenostech a popsat přitom své pocity 
a reakce. Umí popsat svá přání, cíle, je schopný zdůvodnit a vysvětlit své úmysly. Umí převyprávět 
děj knížky nebo filmu nebo shrnout obsah krátkého textu s použitím slovní zásoby z původního textu. 

Písemný projev 
Student umí napsat jednoduchý a souvislý text к různým tématům z okruhu svých zájmů a vyjádřit své 
osobní názory a mínění. Umí napsat jakýkoli osobní dopis, krátký příspěvek do studentského nebo 
zájmového časopisu, email nebo odpověď na inzerát. 

B2 

Poslech s porozuměním 
Student detailně rozumí všemu, co mluvčí pronáší spisovnou formou jazyka. Rozumí přednáškám 
týkajících se jeho oboru, rozumí většině rozhlasových dokumentárních pořadů, pokud jsou ve 
spisovném jazyce. Stejně tak rozumí televizním pořadům. Umí používat vhodné strategie 
к porozumění, např. při poslechu se soustředit na hlavní body nebo využít pomoci kontextu. 

Čtení s porozuměním 
Student umí rychle pochopit obsah a význam článku a posoudit, jestli se vyplatí jejich podrobnější 
četba. Podrobně rozumí textům ze svého oboru a okruhu zájmů. Pokud použije slovníku, rozumí 
odborným článkům, které přesahují oblast jeho zájmu. 

Ústní interakce 
Student umí přirozeným způsobem zahájit, udržovat a ukončit konverzaci a úspěšně střídat role 
posluchače a mluvčího. Je schopen zúčastnit se dlouhých rozhovorů, umí odůvodnit a obhájit své 
názory, vyjádřit své pocity v nejrůznější intenzitě. 

Ústní projev 
Student umí podrobně popsat mnoho témat z okruhu jeho zájmů, umí ústně shrnout vyslechnuté 
rozhovory a diskuse, umí převyprávět děj filmu nebo divadelního představení. Umí logicky 
strukturovat běh myšlenek a vzájemně je propojovat. 

Písemný projev 
Student umí psát podrobné texty typu slohové práce na témata, která ho zajímají. Umí písemně 
shrnout informace z různých pramenů a médií, v textu je schopen vyzdvihnout důležité body. 
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Cl 

Poslech s porozuměním 
Student je schopen sledovat delší projevy a rozhovory, i když nejsou jasně strukturované a souvislosti 
jsou jen naznačeny. Rozumí širokému spektru ustálených výrazů, hovorovému způsobu vyjadřování a 
umí správně posoudit změnu stylu. Rozumí jazykově složitým přednáškám z jeho oboru, bez potíží 
rozumí hraným filmům, rozumí složitějším technickým návodům. 

Čtení s porozuměním 
Student rozumí dlouhým, náročným textům a umí je ústně shrnout. Nemá problémy se čtením 
podrobných zpráv, analýzy a komentáře, je schopen porozumět nejdůležitějším informacím, které jsou 
obsaženy ve vysoce odborných textech z jeho oboru. Student je schopen číst cizojazyčnou literaturu, 
umí rozpoznat společenské, politické a historické pozadí literárního díla. 

Ústní interakce 
Student se bez problémů zapojuje i do velmi živého rozhovoru mezi rodilými mluvčími, umí plynule, 
správně a efektivně hovořit o celé řadě témat z oblasti běžného života, profese či vědy. 

Ústní projev 
Student si poradí s podrobným a jasným pojednáním o složitějších tématech, umí ústně shrnout 
dlouhé, náročné texty. Ve svém oboru a okruhu svých zájmů umí přednést jasně strukturovanou 
přednášku. 

Písemný projev 
Student se umí jasně a čtivě vyjádřit к nejrůznějším tématům všeobecného nebo profesního 
charakteru. V textu umí strukturovaně představit ucelené téma, podrobně vyjádřit stanoviska a pomocí 
zdůvodnění a příkladů je podpořit. Umí psát formálně správné dopisy, píše téměř bezchybné texty, 
v nichž přizpůsobí výběr slovní zásoby i stylu adresátovi a tématu. 

C2 

Poslech s porozuměním 
Student nemá žádné obtíže při porozumění přímému či zprostředkovanému mluvenému projevu, a to i 
tehdy, jestliže se mluví rychle. Potřebuje pouze trochu času, aby se zaposlouchal do specifického 
přízvuku. 

Čtení s porozuměním 
Student umí v textech rozeznat slovní hříčky, satiru a ironii. Rozumí textům psaným hovorovým 
jazykem, které obsahují idiomatické nebo slangové výrazy. Rozumí textům příruček, nařízení a smluv 
i z oblastí mu neznámých. Umí číst literární texty nejrůznějších žánrů, rozezná různé literární 
stylistické prostředky a jejich funkci v textu. 

Ústní interakce 

Student se může bez obtíží zúčastnit každého hovoru a diskuse s rodilými mluvčími. 

Ústní projev 
Student rozumí informacím z různých pramenů, v nich obsaženým argumentům a věcné obsahy umí 
zopakovat/předat dále a ústně je shrnout. Umí pružně vyjádřit myšlenky a názory tak, aby něco 
zdůraznil, odlišil nebo aby se vyhnul mnohoznačnosti. 

Písemný projev 
Student umí psát dobře strukturované a čtivé články o ucelených tématech. Umí napsat esej nebo 
zprávu к tématu, o kterém hledal podklady, umí napsat recenzi odborné práce s odůvodněním svého 
názoru. Umí psát shrnutí věcných a literárních děl, formální dopisy v odpovídajícím stylu. 
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