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Tato diplomová práce sleduje téma alternativních metod a konkrétních možností jejich
využití při běžné výuce francouzského jazyka na českých školách za účelem zvýšení
efektivity vyučovacího procesu a zároveň zahrnuje praktické ověření funkčnosti těchto
metod v přímém školním prostředí a v návaznosti na zpětnou vazbu od studentů.
Alternativní metody vycházejí z moderních přístupů k výchově a vzdělávání, při kterých je
žákova osobnost chápána jako individualita s vlastními potřebami a je na ni nahlíženo
komplexně. Výuka s využitím alternativních metod podporuje u žáků vývoj kreativního
myšlení, spontánního vyjadřování v cílovém jazyce, představivosti a emotivní rovnováhy.
Celkově tedy tyto metody přispívají k harmonii žákovy osobnosti, čímž napomáhají
k zefektivnění jazykové výuky. Pro tuto práci byly vybrány čtyři konkrétní metody:
sugestopedie, metoda TPR, práce s videem a práce s písní.

Ce mémoire de diplôme suit le sujet des méthodes alternatives et leur application concrète
pendant les cours quotidiens de français dans les écoles tchèques pour la raison
d'augmenter le niveau d'efficacité de l'enseignement. Il contient aussi la vérification
pratique de fonctionnement de ces méthodes directement en classe en liaison avec
l'opinion immédiat des étudiants sur les méthodes appliquées. Les méthodes alternatives
sont basées sur les approches modernes dans l'éducation et l'enseignement qui prennent la
personnalité d' élève pour une individualité avec ses propres besoins et qui régardent
l'élève comme une entité complexe. L'enseignement alternative soutient le développement
de la créativité, de la spontanéité de communication en langue apprise, de la fantaisie et de
l'équilibre émotionnel. Ces méthodes, en général, contribuent à l'harmonie de la
personnalité d'élève et à l'augmentation de l'efficacité de l'enseignement des langues
étrangères. Les quatre méthodes choisies pour ce travail sont: la suggéstopedie, la TPR, le
travail avec la vidéo et le travail avec la chanson.
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ÚVOD
Ve své diplomové práci bych se chtěla pokusit charakterizovat význam netradičních

či alternativních metod pro výuku cizích jazyků, zejména pak se zaměřením na výuku
francouzského jazyka na českých školách. Z široké škály alternativních metod a
netradičních postupů ve výuce cizích jazyků byly pro tuto práci vybrány čtyři: metoda
sugestopedie, metoda fyzické odpovědi na pokyny (TPR), práce s videem ve výuce a práce
s písní ve výuce.
Na základě četby odborné literatury, účasti na metodologických seminářích
týkajících se alternativních metod a následné osobní zkušenosti svedením výuky
prostřednictvím netradičních postupů, se snažím dokázat, že alternativní postupy mají
pozitivní vliv na zvýšení efektivity výuky francouzštiny a to zejména tím, že zvyšují
motivaci žáků.
Toto téma jsem si vybrala, protože se domnívám, že v naší zemi stále převládá
tradiční způsob výuky, který žákům žijícím v rychle se měnící moderní společnosti nemusí
vyhovovat a může se zdát značně monotónní. Přestože tradiční výuka obsahuje řadu
dobrých prvků, převažující frontální výklad může způsobovat klesající pozornost a
-z,
snižující se motivaci studentů. Proto jsem se pokusila najít cestu, jak skombinovat prvky
tradiční a moderní výuky a aplikovat moderní prvky do tradiční výuky na konkrétní české
škole.
Alternativní postupy, které byly vybrány pro tuto práci, mě oslovily tím, že
obsahují prvky přirozeného osvojování znalostí bez nutnosti memorovat fakta a zároveň
aktivně zapojují žáky do výuky, takže se jejich pasivní role mění na roli více či méně
aktivní, podle metodiky, která je uplatňována. Navíc při aplikaci netradičních metod se
žáci při výuce obvykle i dobře baví, což může mít pozitivní vliv na jejich vztah k výuce a
škole jako takové.
První část práce si klade za cíl informovat o historických souvislostech vývoje
netradičních postupů ve výuce cizích jazyků. Tento teoretický úvod otevírá prostor
charakteristikám alternativních metod jako takových a jde v něm zejména o poukázání na
rozdíl mezi metodami tradičními a moderními, ze kterých alternativní postupy vycházejí.
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Dále následuje charakteristika vybraných metod, jejich vývoj a koncepce, ze kterých
vycházejí. Je poukázáno na zásady, prvky a principy jednotlivých metod. Ilustrována je i
výuka vedená s pomocí vybraných metod.
Druhá část práce zahrnuje osobní praktické zkušenosti při aplikaci vybraných
metod ve výuce francouzského jazyka na konkrétní škole a v konkrétních skupinách.
Jednotlivé kapitoly zahrnují vždy přípravu na aktivitu vedenou vybranou alternativní
metodou, průběh aktivity a hodnocení průběhu aktivity ze strany učitele i studentů.
Aplikace metod má vyústění v osobním pedagogickém výzkumu formou dotazníku pro
učitele i studenty francouzského jazyka, který mapuje přístup studentů a učitelů
k alternativním metodám a zahrnuje zpětnou vazbu studentů týkající se aplikovaných
aktivit. Cílem je zjistit, zda studenti jeví pozitivní přístup k alternativní výuce a zdaje tato
schopna zvýšit efektivitu jejich práce v hodině a jejich motivaci. Výzkum se zároveň
zaměřuje na prostředí konkrétní školy a jeho vhodnost pro uplatňování netradičních metod.
Dalším dílčím cílem této části je porovnat výsledky studentského a učitelského dotazníku a
na jeho základě zhodnotit, zda se pohled na alternativní postupy ve výuce francouzštiny u
studentů a učitelů liší či nikoliv. Poslední kapitola přináší shrnutí a zhodnocení výsledků
výzkumu.
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2

VÝUKOVÉ

METODY

VE

VÝUCE

FRANCOUZSKÉHO

JAZYKA, JEJICH VÝZNAM A FUNKCE
Zamyslíme-li se nad metodami výuky francouzskému jazyku a jejich vývojem,
nejen historickým, měli bychom nejprve začít u charakteristiky výukové metody jako
takové a věnovat se jejím proměnám v průběhu času.

2.1

CO JE TO VÝUKOVÁ METODA?
Podle některých pramenů je výuková metoda chápána jako způsob, jakým učitel

vede výuku a zároveň jako způsob, jakým v hodině žáci pracují. Výuková metoda znamená
také cestu, po které se učitel snaží žáky vést, motivovat je k dalšímu postupu, poskytovat
jim potřebné indicie a nabízet klíč k otvírání bran vědomostí, které jsou potřeba k získání
potřebných jazykových dovedností.
V literatuře se však setkáme i s názorem, že pojem výuková metoda není
jednoznačně definován a závisí jen na konkrétním autorovi, co si pod daným slovem
představuje a jak bude s pojmem dále pracovat.
V této práci je metoda chápána jako učitelův osobitý přístup k výuce a zároveň jako
způsob, kterým se rozhodl se žáky pracovat a kterým je dále povede k dosažení předem
vytyčených cílů.

2.2

VÝUKOVÁ METODA V PRŮBĚHU ČASU
Od počátku dějin pedagogického působení do dnešní doby byla vystřídána řada

rozličných přístupů a to zejména ve vztahu učitel-žák, neméně se pak měnil způsob
předávání či přijímání vědomostí a dovedností.
Z

historického hlediska rozlišujeme dva významné proudy, které zaštiťují

rozdělení jednotlivých metod. Mluvíme zde o proudu tradičním a moderním.
V podstatě se jedná o dva zásadní a zároveň protichůdné přístupy k výuce, jejichž
součástí nikdy není jen jedna jediná metoda, ale kde jde vždy o soubor několika metod,
mezi kterými učitel volí v závislosti na mnoha faktorech. Vybírá podle věku či pokročilosti
studentů, podle problematiky, které se v hodině věnuje a samozřejmě neméně důležitými
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faktory jsou časová dotace hodiny a materiál, který má učitel během ní k dispozici. Velký
vliv na výběr metody má také fakt, zda učitel hodinu plánuje jako seznámení s novou
látkou či prohloubení a procvičení látky probrané nebo zda jde o hodinu, ve které se učitel
chystá látku opakovat, prověřovat a shrnovat do větších celků. V jazykových hodinách je
výběr o to složitější, že se očekává splynutí všech tří typů hodin, aby bylo nastoleno
komplexní pojetí výuky, které zahrnuje všechny tři výše zmíněné složky.1
Uplatnění metody taktéž odvisí od dalších skutečností, mezi něž patří klima třídy,
osobnost učitele a žáků, věk žáků či jejich počet ve skupině. Je obecně známo, že jedna
metoda v zásadě nemůže mít stejnou podobu, pakliže je prováděna různými lidmi a
přizpůsobována potřebám jednotlivých žákovských skupin. Předpokládá se, že učitel
v souladu se svými cíly a potřebami žáků dlouhodobě volí jeden způsob přístupu k nim,
který podle potřeby oživuje s přispěním pro žáky méně všedních metod a to zejména proto,
aby žáci látce lépe porozuměli, snadněji si ji osvojili a zábavnou formou si znalosti
upevňovali. To dále vede k lepšímu ukotvení látky v paměti a následnému snadnějšímu
vybavení všech souvislostí.
Zaměřme se nyní na základní dělení metod, jak již bylo nastíněno, a na jeho
stručnou charakteristiku. Abychom lépe pochopili smysl moderních metod, ze kterých
vycházejí metody netradiční či alternativní, které jsou předmětem této práce, měli bychom
je umět jasně odlišit od metod tradičních a uvědomit si patrné rozdíly mezi těmito dvěma
pedagogickými proudy.

2.2.1

Metody tradiční
Za tradiční považujeme takové metody, kdy učitel volí především frontální výklad a

žáci zůstávají spíše pasivní. Aktivita je přesunuta na osobnost učitele a ten k vysvětlení
látky používá metodu dedukce, tedy postup od obecnějšího rámce k jednotlivostem.
Dedukce je úzce spjata s explicitní formou výuky. Učivo je předáváno formou prosté
prezentace, a žáci tak nemají otevřenou možnost rozvíjet vlastní kreativní myšlení. Učitel
zde tedy funguje jako autorita, která vytváří systém výuky a nedává žákům možnost se na
dění ve třídě podílet či jej pomáhat vytvářet. Interakce je omezena na vztah učitel-žák, žák-

1

Typy vyučovací hodiny viz Beneš Ed. a kol, Metodika cizích jazyků, str. 204, odstavec 8.33

učitel a celá třída nejčastěji pracuje jako celek bez zavádění jiných organizačních forem
výuky, jako jsou práce ve dvojicích či skupinová práce. Hovoříme o metodách nadále se
nerozvíjejících s pevně stanovenými postupy a pravidly, které se v dnešní moderní době
jeví již jako zastaralé a méně efektivní.
Nejvýznamnější metodou spadající do tradičního způsobu výuky je metoda
gramaticko-překladová. Tato metoda se na scéně školství pohybuje již 400 let, tedy od 16.
století, a představuje pilíř tradičního výukového systému. Mezi její hlavní znaky patří
deduktivní postup, teoretické vzdělávání, explicitní výklad gramatiky, memorování faktů,
frontální vyučování, pasivita žáka, aktivita učitele a jeho autoritativní přístup, množství
literárních textů, práce se slovníky a jinými materiály. Základem této metody je překlad a
pro výuku se při ní výhradně užívá jazyka mateřského. Tato metoda má koncepci
systematickou. Učitel se při ní snaží žákům předat hotové, strukturované vědomosti, nad
kterými již oni sami nemusí bádat, nikterak je rozebírat, avšak měli by seje naučit užívat a
aplikovat ve vhodných souvislostech.
S gramaticko-překladovou metodou se můžeme na školách setkat i dnes, existují
však již silné tendence ji uplatňovat jen omezeně, zejména pak v jazykové výuce, kde se
klade čím dál tím větší důraz na samostatný úsudek žáka a jeho aktivní zapojení do výuky.

2.2.2

Metody moderní
Metody, které považujeme za moderní, se začaly objevovat v druhé polovině

19.století, a to jako výsledek reformního hnutí, které se rozhodlo bojovat proti tradičnímu
systému a zejména proti metodě gramaticko-překladové. Kořeny moderních metod
můžeme najít již ve starověku, kdy se poprvé objevila metoda přirozená, podle níž je
nej vhodnější formou osvojování cizího jazyka pod vedením rodilého mluvčího. Taková
metoda totiž předpokládá, že se učíme cizímu jazyku stejně jako své mateřštině, a tak
během výuky nezaznívá jiný jazyk než ten, kterému se učíme, neboť míšení jazyků je zde
nežádoucí.
Východiskem metod moderního typu je tedy přirozenost. Oproti teoretickému
přístupu metod tradičních se moderní metody snaží dosáhnout praktického cíle - naučit
žáky spontánně se vyjadřovat v cizím jazyce. Učitel již nepůsobí jako jediný tvůrce
hodiny, nýbrž je v roli pomocníka, který svým žákům pomáhá odhalovat a pochopit smysl
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jazyka, kterému se učí. K výkladu a osvojení látky používá indukční metodu, která rozvíjí
samostatný úsudek žáků a vede je k samostatné analýze učiva. Jde tedy o metodu
analytickou. Velký důraz je zde kladen na aktivitu žáka a na jeho ústní projev. Gramatika
je předkládána implicitně, žáci tedy používají gramatická pravidla, aniž by si to
uvědomovali a společně s učitelem si následně vytvářejí jazykový gramatický systém.
Moderní metoda v cizojazyčném vyučování, která všechny tyto charakteristiky
splňuje a která stojí přímo proti metodě gramaticko-překladové vychází z výše zmíněné
metody přirozené. Jedná se o přímou metodu, která se ve školství objevila v druhé polovině
19.století. Tato metoda byla prvně zaznamenána nikoliv ve školství veřejném, ale
v soukromých sférách a setkaly se s ní nejprve pouze děti z bohatších rodin, kde si rodiče
mohli dovolit soukromého učitele.

2.2.3

Syntéza snah tradičních a moderních metod
Metoda gramaticko-překladová (tradiční) a metoda přímá (moderní) znamenají dva

extrémně odlišné přístupy, které stojí proti sobě a přinášejí diametrálně jiné postupy práce
s žáky. U obou metod se dají hledat pozitivní i negativní dopady na rozvoj jazykových
kompetencí žáka. Z toho důvodu vzniká na počátku 20. století patrná snaha vyhnout se
krajním řešením a zásadnímu odmítání prvků jedné či druhé metody a hledá se
kompromisní řešení tohoto problému. Jako vyústění snah o nalezení harmonie mezi
postupy tradičními a moderními vzniká metoda smíšená čili metoda zprostředkovací.
Základem této metody je text, který studenti dostávají, aby s ním dále pracovali,
analyzovali jej a pokoušeli se v něm hledat potřebné jazykové prvky. Důležité je, aby text
byl pro studenty přitažlivý, aby je dokázal zaujmout a pozitivně je motivoval. Učitel by zde
měl s žáky pracovat převážně jednotlivě, tedy volit individuální přístup. Pro oživení hodiny
může improvizovat. Metoda učení je zde induktivní a velký důraz se klade na aktivitu
žáka, ovšem tradiční praktiky mohou při tomto metodologickém postupu také být součástí
výuky. Učitel může při výkladu látky zahrnout i formu memorování, například zadá-li
žákům naučit se nová slovíčka, zde je ovšem dobré pro lepší osvojení slovní zásoby chtít
po studentech umět slova zároveň zahrnout do širšího kontextu či je správně umístit do vět,
aby se zamezilo učení nesourodých jednotlivostí. Metoda zprostředkovací nezavrhuje ani
překlad, i když jej využívá spíše okrajově a především pro účely kontroly. Je zřejmé, že
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zprostředkovací metoda si klade za cíl vnést do systému učení rovnováhu, a tudíž
představuje syntézu pozitivních prvků z obou předchozích metod.
Zmíníme-li

aplikaci

metody

zprostředkovací

u nás ve

spojení s výukou

francouzského jazyka, nesmíme opomenout zmínit publikaci prof. dr. Jaroslava Hrušky
z roku 1926, která zůstává doposud jedinou u nás vydanou metodologií francouzského
jazyka a která zprostředkovací metodu charakterizuje jako metodu učení rozborem a
nápodobou a považuje ji za metodu úspěšnou.
Z předešlých faktů vyplývá, že stejně jako každá jiná vědní disciplína ani
metodologie ve svém vývoji nešla přímočaře k vytyčení jasných pravidel a cílů, ale prošla
obdobími, kdy jedna extrémní metoda vyprovokovala vznik další metody, o nic méně
radikální ve svém přesvědčení kompletně změnit metodologické postupy.
Metoda tradiční, gramaticko-překladová, byla po dlouhou dobu na školní scéně
dominantní. Přestože mnozí měli vůči této metodě námitky, veřejně byla napadena až při
reformním hnutí koncem 19. století, které zároveň uvedlo metodu přímou, jež se již řadí
mezi metody moderní. Ani tato metoda však nepřinesla uspokojivý výsledek, neboť místo
rozumného umírnění nedostatků metody gramaticko-překladové ji zcela popřela a striktně
stanovila postupy opačné. Kýženou syntézu obou metod a metodologický kompromis tedy
přinesla až metoda zprostředkovací na počátku 20.století. Ta shrnula snahy obou metod a
vytvořila výukové postupy, které dokáží využívat jejich pozitivních prvků. Dala jistou
volnost kantorovi a také mu nabídla prostor pro improvizaci, zaměřila svou pozornost na
osobnost žáka, jeho pozitivní motivaci a na efektivitu výuky. Tím zprostředkovací metoda
otevřela dveře dalším modernizačním metodologickým trendům. Zejména během druhé
světové války a po ní bylo již metodologické pole o mnoho bohatší.

2.2.4

Příklady významných metod druhé poloviny 20.století
Pro ilustraci následují příklady dvou významných moderních metod, které

předznamenaly metodický boom v druhé polovině 20.století a na počátku 21.století a
znamenaly zásadní změnu pohledu na metodiku cizích jazyků a na učitelskou práci jako
takovou. Polovina 20.století znamenala ve své podstatě definitivní konec idejím o
bezbřehosti učitelské autority a osobnosti žáka jakožto pasivní složce vyučování.
Metodická práce začala pomalu dostávat novou tvář a učitelům se otevřely nové cesty
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přístupu k žákům. Tyto cesty se vzhledem ke společenským okolnostem nemohly rozvíjet
ve všech zemích stejně, a tak například vnáší zemi jsme na možnost kreativního
vyučování čekali déle než naši západní sousedé a o existenci řady metod jsme se dozvěděli
až v okamžiku, kdy byly v okolních zemích buď již na ústupu nebo dávno ustoupily.
Mezi takové metody patří i metoda audiolingvální', která svou jedinečností oslovila
celý svět.
Audiolingvální2 metoda byla vyvinuta během 2.světové války ve Spojených státech
amerických za účelem naučit vojáky rychle se domluvit s původními obyvateli v oblastech,
do kterých byli vysíláni. Vystavěna byla na základě lingvistických poznatků Ferdinanda de
Saussure a na bázi behaviorální psychologie podle amerického psychologa B.F.Skinnera.
Ten považoval jazyk za určitý způsob verbálního chování, tudíž zvolil k učení se cizímu
jazyku postup získáváním návyků, podobně jako se lidé učí základním návykům
společenským. V takovém případě žáci neznají gramatický systém jazyka. Neuvědomují si,
jak věci říkají, ale pouze vědí, co říkají. Začínají se učit cizímu jazyku metodou
odposlechu a nápodoby, opakováním intonace, zapamatováním slovní zásoby a jejím
fixováním. Jde o automatizaci slovní zásoby, gramatických struktur a větných celků, která
posléze vyústí ve vlastní schopnost vyjadřovat se v daném jazyce. Prostředí, ve kterém se
daná metoda používá, většinou představuje jazyková laboratoř. Nejpoužívanější pomůckou
je magnetofon a pracuje se převážně s dialogy či strukturovanými cvičeními.

Hlavním

principem učení je v této metodě dril, tedy bezmyšlenkový výcvik opakováním vět či
sousloví, které jsou nutné ke schopnosti domluvit se v prostředí, kde neexistuje jiný jazyk
než ten, jemuž se učíme. Gramatické taje jsou odhalovány implicitně, což souvisí
s použitím induktivního postupu při výkladu. Cílem audiolingvální metody je nejprve
dobře rozumět, ovládat mluvený projev a teprve následně dokázat v cizím jazyce psát a
číst. Překládání se tato metoda nebrání, neboť porozumění je základním klíčem k rychlému
osvojování cizího jazyka
Zmiňujeme-li audiolingvální metodu vycházející z behaviorismu, neměli bychom
opomenout zmínit také jméno člověka, který stál u jejích kořenů a jehož jméno dodnes
nesou jazykové školy po celém světě. Jmenoval se Maximilian Berlitz, žil v letech 18521

Choděra 2006

2

Hendrich a kol. 1988, str.267
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1921 a zasloužil se o vznik nové metody, která nadále nese jeho jméno a jež se dodnes ve
světě k výuce cizích jazyků používá. Její zásady jsou velmi podobné metodě
audiolingvální s tím rozdílem, že v hodinách, kde probíhá metoda Berlitz se nemluví jinak
než cílovým jazykem a překlad zde neexistuje, neboť výuku zajišťují výhradně rodilí
mluvčí.1
Další a poslední metodou, která zde bude zmíněna jako významná pro vývoj
moderních výukových metod, je metoda, která vznikla ve Francii a postupně pronikla do
celé Evropy. Jedná se o metodu všeobecně známou jako situační, která nese v originále
název Méthode audiovisuelle structuro-globale. Založili ji Paul Rivenc a Petar Guverina.
Paul Rivenc zároveň stál u vzniku C.R.E.D.I.F (Centre de Recherche et d'Études pour la
Diffusion du Français), což je instituce mapující výuku francouzštiny jako cizího jazyka a
kde také vznikl koncept F.L.E (Français Langue Étrangère), který udává pravidla pro
výuku francouzštiny jako cizího jazyka a zároveň zahrnuje koncept mezinárodních
zkoušek pro určování dosažené úrovně francouzštiny.2 Tato metoda, podobně jako metoda
Berlitz či metoda audiolingvální, má za cíl především praktické zvládnutí jazyka. Převládá
zde ústní forma a jde především o to, aby studenti byli po absolvování kurzu schopni
komunikovat cílovým jazykem v běžném životě. Komunikace v rámci výuky probíhá
pouze v cílovém jazyce a překlad do mateřštiny je zde vyloučen.
Hlavním faktorem je neustálá souvislost se situací. Pro příklad můžeme
uvést nakupování, návštěvu lékaře, prosbu o radu, když neznáme cestu, nebo večeři
v restauraci. Hlavním prostředkem je dialog doprovázený obrázky, které mají funkci
ilustrační. Ideálním materiálem je komiks, kde můžeme vidět na obrázcích celou situaci,
její vývoj a prohlášení jednotlivých účastníků promluvy. Ideálním spojením je komiks
v doprovodu audio nahrávky, popřípadě lze pracovat i s videem. Podobně jako u ostatních
moderních metod, i zde se využívá především induktivního postupu a gramatika je
podávána implicitně.
Nyní jsme tedy absolvovali obecný přehled vývojového spektra výukových metod
v rámci výuky cizích jazyků s přihlédnutím k výuce francouzštiny. Vyjmenovali jsme

1

http://www.berlitz.cz/cs/o_berlitz/berlitz_metoda/

2

http://www.edufle.net/-Didactique-de-l-evaluation-en-FLE
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několik zásadních metod, které měly velký vliv na to, jak se nynější metodika vyvíjí,
charakterizovali je a poukázali na rozdíly mezi nimi. Účelem bylo přivést naši pozornost
k podobě současné metodologie cizích jazyků a připravit půdu pro prezentaci a rozbor
současných inovativních postupů, které souhrnně nazýváme metodami alternativními a se
kterými se v dnešních školách setkáváme stále častěji.
V dalších kapitolách se zaměříme na charakteristiku pojmu alternativní metoda,
uvedeme příklady takových metod a čtyřem vybraným se budeme věnovat konkrétně a
detailně v rámci jejich využití při výuce francouzského jazyka.
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3

INOVACE

JAZYKOVÉHO

VYUČOVÁNÍ

V ČESKÝCH

ŠKOLÁCH - METODY NETRADIČNÍ NEBOLI ALTERNATIVNÍ
JAKO SOUČÁST VÝUKY FRANCOUZSKÉHO JAZYKA
3.1

UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY NETRADIČNÍCH METOD
„ Inovace systému našeho základního školství je nezbytností a měla by být chápána

jako prvořadý úkol nás všech. Existuje množství vzdělávacích metod a programů, tj.
způsobů, jakými se má žák naučit vědomostem, dovednostem a dobrým návykům. Všechny
tyto metody nebo programy, shrnující vždy několik metod do jednoho

vzdělávacího

systému, nám předkládají teoretická řešení transformace našeho základního vzdělávání.
Čím více školy s inovací váhají, tím hlouběji se dostávají do pozice, kdy jsou ze strany
ministerstva, ale čím dál častěji i rodičů, tlačeny k zavádění nových prvků do výuky.
Výše uvedená slova vystihují situaci v současném českém školství a pro naše účely
,
.
vX
dobře ilustrují metodologické podnebí, které se na dnešních školách vyskytuje. Většina

y
"

základních i středních škol již přijala rámcový vzdělávací program a mnoho škol si již
vytvořilo svůj vlastní školní vzdělávací program, ve kterém jsou uvedeny základní principy
výuky, obsah jednotlivých předmětů, cíle výuky, časově tematické plány či klíčové
kompetence, kterých by žáci měli dosáhnout. Školní vzdělávací programy otevřely cestu
mnoha novým formám přístupu ke studentům, a to zejména tím, že daly učitelům určitou
volnost při vytváření vlastních výukových plánů, které nemusí být spjaty s konkrétní
učebnicí. Unifikace osnov se postupně oslabuje a do popředí se dostávají nové inovační
trendy, které jsou zejména v jazykové výuce obrovským obohacením a přínosem. Této
situace si je vědoma nejen školská veřejnost. Lidé se již nespokojí s ustrnulou tradiční
výukou a vyžadují konkrétní důkazy o modernizaci škol hodnou moderní doby 21.století.
Mezi inovační trendy počítáme také implikaci alternativních metod do jazykové
výuky. A jsou to právě alternativní metody, které navazují na rozvoj metod moderních,
popírající autoritativní nadvládu metod tradičních. Z toho důvodu o nich můžeme též
mluvit jako o metodách netradičních.

1

http://www.ucitelskenoviny.cz/archiv_print_page.php?vydani=12&rok=03&odkaz=ucebni.html
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Netradiční metody si kladou za cíl obohatit výuku o zábavné prvky, které by žáky
pozitivně motivovaly k zájmu o probíranou tematiku. Pracují s materiály výhradně
v cílovém jazyce a mateřštinu se snaží eliminovat. Alternativní metody mohou mít různé
časové plány. Jejich cíle mohou být krátkodobé i dlouhodobé a aktivity s nimi spojené
mohou trvat od 1 minuty do rozplánovaní na celou časovou dotaci jedné vyučovací
jednotky. Tyto metody se snaží netradičními postupy rozvinout jazykové kompetence
všech směrů - poslech, čtení, psaní i mluvení - a zaměřují se na různé aspekty
zdokonalování se v cílovém jazyce. Alternativní metody mohou být tedy zaměřeny buďto
komplexně nebo působit přímo na jednu konkrétní složku výuky, například mohou
výhradně pomáhat rozvíjet slovní zásobu či přímo působit na stavbu gramatického systému
a jeho osvojování. Pomocí alternativních metod se dá velice dobře pojímat také kulturní
zázemí daného jazyka formou zajímavých článků, filmových ukázek (či filmů jako
takových), pomocí práce s písní, básní, literárním dílem, a tak podobně. Všechny tyto
materiály by měly obsahovat vazbu na kulturní zázemí a vhled do kulturního života zemí,
kde se cílový jazyk užívá. Kultura však není jedinou sférou, kterou lze s pomocí
netradičních postupů prezentovat. Stejně můžeme hovořit o politickém dění či o
společenské situaci daných zemí, popřípadě o její sportovní tradici. Frankofonie jako
taková, kupříkladu, je ideálním tématem pro různé aktivity.
Ve státních školách je stále obtížné najít pro netradiční postupy dostatek prostoru.
Důvodů je mnoho - fixní časová dotace, množství dětí ve třídách, nedostatečné materiální
zázemí, problémy v systému dalšího vzdělávání pedagogů, nesourodá jazyková úroveň
studentů, nedostatek kvalitních pedagogů. Situace se však začíná postupně zlepšovat.
Mnoho škol již změnilo svůj odmítavý či zdrženlivý přístup vůči novým trendům a snaží se
pro uplatnění netradičních metod najít místo.
Další rizikový faktor oblíbenosti využívání alternativních metod ve výuce
představuje složitá a časově náročná příprava ze strany učitelů. Nejedná se pouze o
pochopení nové metodiky a vyhledávání správných podkladů, vytváření pracovních listů či
jiných přídatných materiálů. Jedná se taktéž o vedlejší manuální práce s tím spojené, jako
jsou kopírování, stříhání, lepení, nahrávání různých audio či video záznamů, atp. Jakkoli se
tyto práce mohou zdát banální, zaberou velké množství času a pro některé pedagogy tak
mohou být stěžejními faktory při rozhodování, zda přijmout metodiku netradiční či se spíše
klonit k ověřeným postupům metodiky učebnice, se kterou se v kurzu pracuje.
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Cesta ke splynutí alternativních metod s každodenní praxí školního života je tedy
komplikovaná a dlouhodobá. Vyžaduje širokospektrou popravu nejen v rámci dalšího
vzdělávání pedagogů, ale také přípravu administrativní a materiální.
Nyní se již zaměříme na konkrétní netradiční metody výuky. Z celé škály postupů
byly vybrány čtyři k bližší charakteristice a následnému využití ve školní praxi. Tyto čtyři
metody budou nejprve detailně rozebrány a následně aplikovány do konkrétních hodin
v rámci výuky francouzského jazyka na víceletém gymnáziu a sportovním gymnáziu
v Praze 7, Nad Štolou 1. Konkrétně se jedná o tyto metody:

3.2

-

sugestopedie

-

metoda fyzické odpovědi na pokyny {la réaction physique totale)

-

využití videa ve výuce

-

práce s písní ve výuce

KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY NETRADIČNÍCH POSTUPŮ

3.2.1 Sugestopedie
Sugestopedie představuje v dnešní době často zmiňovanou metodu výuky cizích
jazyků. Vznikla v Bulharsku před více než padesáti lety. Jejím zakladatelem je, dnes již
světově proslulý, Georgi Lozanov. Původně v bulharské Sofii založil Institut sugestopedie,
ale po založení obdobné instituce v USA v 70.1etech byl po návratu zpět do Bulharska
komunistickým režimem izolován a musel opustit i institut, který sám založil. Tím došlo
nejen k jeho osobní tragédii, ale i k rozrůznění interpretace metody sugestopedie po celém
světě. Dnešní výzkumy v oblasti neurofyziologie mozku potvrdily všechny Lozanovy
teorie a daly mu za pravdu.1
Jedná se o netradiční postup, který vychází z principů metody přímé. Názory na
sugestopedii se významně liší a tato metoda dokáže vyvolat mezi odborníky velké emoce
jak kladné, tak záporné. Mothejzíková uvádí, že obecně vzato se jedná o metodu intenzivní,
úspěšnou a rychlou, která naučí žáka cizímu jazyku rychle, relaxační formou a bez velké

1

Králová 1995:16
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námahy. Zároveň sugestopedii přisuzuje druhý název, tzv. superlearning.1 Oproti tomu
Králová ve svém článku popírá identifikaci sugestopedie se superlearningem a svoje
tvrzení opírá o fakt, že superlearning využívá k výuce relaxovaný stav v hladině „a". Jsou
to právě tyto hladiny, které poukazují na rozdíl mezi sugestopedii a superlearningem.
Takové hladiny totiž na jedné straně lidem napomáhají zapamatovat si určité informace,
na straně druhé však stav „a" znamená uzavření se do sebe, což samo osobě odporuje
základním principům nejen jazykového vyučování, a tedy i cílům sugestopedie - naučit se
komunikovat s okolím v cizím jazyce.
Právě otevřená komunikace bez zábran a spontánní projev v cílovém jazyce jsou
hlavními cíli sugestopedické metody. Toho by se mělo dosáhnout pomocí ovládnutí mysli,
relaxace a především vytvoření vhodných podmínek pro přijímání nových poznatků. Učitel
či lektor by přitom měl představovat autoritu sempatickými vlohami a kvalitními,
přesvědčivými znalostmi. Základní charakteristikou učitele řídícího sugestopedický kurz je
schopnost získat si jednotlivce i skupinu žáků.
Zvýše uvedených skutečností vyplývají základní principy sugestopedie, mezi které
patří:
-

zbavit žáka zábran, které mu překážejí ve spontánní komunikaci a celkově ho
relaxovat

-

aktivizovat obě mozkové hemisféry, tedy spojit jazykové centrum hemisféry levé
s centrem tvořivosti v hemisféře pravé

-

zapojit u žáka gesta, mimiku, neverbální a podvědomé projevy

-

vytvořit adekvátní prostředí, ve kterém se žák bude cítit dobře

Pokud jsou splněny všechny výchozí požadavky, pak jsou nastoleny ideální podmínky
Pro sugestopedickou výuku. Probereme si nyní bod po bodu zmíněné základní principy a
Pokusíme se nastínit cestu k jejich dosažení.
Každý žák představuje jednotlivou entitu a zřídka najdeme žáky s identickými
povahovými rysy. Proto je pro sugestopedii zásadní individuální přístup. Tento přístup se

' Mothejzíková 1993-4:248
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neprojevuje nijak markantně a znamená spíše možnost rovnocenné participace v procesu
učení. S tím souvisí první zmíněný princip, tedy zbavování zábran.
Spontaneita je základním prvkem

sugestopedického přístupu k učení a bývá

podporována zejména tím, že je žákům nabídnuta po dobu výuky jiná identita.
Z psychologického hlediska toto u žáků snižuje ostych a pomáhá jim to překročit
psychické bloky, které mohou být rysem jejich osobnosti a znemožňovat tak úspěšné
zvládnutí komunikačních dovedností v cílovém jazyce. Nezřídka je taktéž výukové
prostředí pojmenováno jinak než klasicky, nejedná se tedy o školu, učebnu či třídu, ale
například o fiktivní hotel. Výukové prostředí bývá tedy velmi netradiční. Základem je
pohodlí žáků. „Třídy" bývají vybaveny komfortním nábytkem, často postaveným do
půlkruhu tak, aby byla zajištěna snadná komunikace studentů s lektorem a studentů mezi
sebou. Výzdoba učebny je barevná a tvoří ji materiály, které žáci společně s učitelem
vytvoří.
Pro ilustraci je na tomto místě vhodné zmínit článek z časopisu Česká škola, který
pojednává o výukovém centru ve Zlíně využívajícím metody sugestopedie. Toto centrum
se nazývá Penzion U Veselého papouška a jeho majitelka o něm tvrdí, že žáci v něm
nejsou žáky, ale hosty penzionu. Jakmile jsou noví žáci přijati, přijímají zároveň novou
identitu a stávají se zahraničními hosty ze země, jejímuž jazyku se chtějí učit. Jazykové
kurzy v tomto smyšleném penzionu vždy trvají devět dní a jedná se o kurzy intenzívní.
Žáci tedy pracují od rána do večera a mají jen nezbytnou přestávku na jídlo. Výukové
prostředí si žáci za pomoci lektora vytvářejí sami. Například téma „město" znamená, že
žáci si v místě učebny kreativně vytvoří vlastní městské prostředí. Staví domy a ulice,
kterými následně procházejí, ptají se jeden druhého na cestu. Dochází k navozování
konkrétních situací, kdy žáci mluví výhradně cílovým jazykem. Cílem kurzu je především
ztráta komunikačních zábran v cizím jazyce a rozvoj jazykových dovedností. Praktické
dovednosti mají naprostou přednost před teoretickou znalostí jazyka a mluvené slovo je
spojováno s konkrétními prožitky, čímž se jednodušeji dostává do povědomí žáků a ti si jej
pak snadněji osvojí. Teprve v samotném závěru kurzu dochází ke spojení s gramatickými
zákonitostmi jazyka. K jejich pochopení napomáhají žákům věty zažité z předchozích
seancí. Tím se buduje systematické uspořádání poznatků z gramatiky.1

' Gruša, Synková 1995-96:12,13
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Aktivizace obou mozkových hemisfér je dalším důležitým faktorem pro správné
fungování sugestopedického přístupu k učení. Obrázek níže zobrazuje obě hemisféry
mozku a názorně popisuje jejich součásti, zjednodušeně uvádí schéma mozkových
činností.1
Toto znázornění mozku poukazuje na další základní prvek rozebírané metody, a sice na
využití hudby při sugestopedické seanci. Jasně na něm vidíme centrum hudby umístěné
v pravé hemisféře (na obrázku pod číslem 9). Je to právě pravá hemisféra, kde jsou uložena
centra všech činností, na něž je v rámci sugestopedie brán zřetel. Hudba napomáhá
studentům k potřebné relaxaci, celkovému uvolnění a otevření přístupu do jejich
podvědomí. Vnímání hudby je prvotně realizováno v hemisféře pravé, zároveň však hudba
napomáhá aktivizaci hemisféry levé.
Metoda sugestopedie je vystavěna na principu spojení hudby a učitelova hlasu. Výběr
hudby byl Lozanovem původně stanoven, jednalo se o hudbu vážnou, konkrétně šlo o
pomalou barokní hudbu. Dnes je již výběr hudby volnější, stále se však většina lektorů
přiklání k hudbě vážné. Existují i záznamy o použití hudby primárně nahrané pro relaxační
účely, kdy nejde přímo o hudbu vážnou, avšak důležité je, aby melodie, rytmus, takt,
rychlost i typy nástrojů odpovídaly uvolněné atmosféře, která je pro sugestopedické učení
nezbytná. Hudba je přítomna po celou dobu sugestopedické seance, proto se o takové
seanci mnohdy mluví jako o koncertu. Ten se dále dělí na pasivní (když žáci pouze
poslouchají) a aktivní (když sami kreativně tvoří či komunikují v cílovém jazyce). Při
pasivním koncertu učitel čte text v cílovém jazyce. Tento text často obsahuje poutavý
příběh, a tak se pro žáky stává zajímavějším. Text zároveň obsahuje novou slovní zásobu a
větné konstrukce, na které učitel klade důraz například jejím opakováním v souladu
s rytmem. Dramatizace hlasu taktéž pomáhá lepšímu zachycení výrazů, tato dramatizace
by měla jít ruku v ruce s melodií hudby. Po skončení pasivního koncertu učitel žáky
pomalu probudí a stejnou hudbu poté použije při koncertu aktivním. Hudba žákům pomůže
vybavit si konkrétní výrazy, aniž by si byli vědomi toho, že se něco učí. Tato skutečnost
jim přináší nejen radost, ale i motivaci do dalšího poznávání a učení.

' Viz Obr. 1, In: Mothejzíková 1993-4:249
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Levá hemisféra
1
2
3
4
5
6

uvažování
logické myšlení
aritmetika
jazyk (čtení a psaní)
sekvenční myšlení
analytické myšlení

Pravá hemisféra
7
8
9
10
11
12
13

rozeznávání obličejů,
vzorů
smysl pro humor
hudební cítění
vizuální obrazy
prostorové myšlení
tvořivost
syntetické myšlení

Obr.l

Hudba je rovněž významným činitelem při zapojování podprahového vnímání žáka a
aktivizaci jeho spontánního neverbálního vyjadřování pomocí gest a mimiky. Když žák
kompletně splyne s hudbou, ztratí veškeré zábrany a jeho mozek je připraven nevnímat nic
jiného než cílový jazyk. Tím, že se žák neostýchá vyjadřovat i neverbálně, dává učiteli
možnost sledovat všechny jeho reakce a analyzovat pocity, které během seance zažívá.
Spojením verbálních a neverbálních projevů dochází k lepšímu ukotvení probírané látky,
aniž by si to žák uvědomoval.
Prostředí, ve kterém se žáci účastní sugestopedického kurz

bylo zmíněno výše.

Důležitý je dostatek barev a to, aby se všichni účastníci cítili co nejpohodlněji. Škola
Přestává být školou a stává se fiktivním místem, podle toho, na jaké téma se
sugestopedický kurz zaměřuje. Je však potřeba zmínit, že v klasických školách státních
není pro sugestopedický kurz dostatečný prostor. Sugestopedie proto zůstává záležitostí
buď škol soukromých nebo alternativních. Existuje celá řada jazykových škol speciálně
orientovaných na metodu sugestopedie.
Původní kurz sugestopedie byl svým zakladatelem koncipován na 30 dnů s přesným
časovým rozvržením. Celý třicetidenní cyklus byl rozvržen do deseti celků. Výuka měla
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probíhat čtyři hodiny denně po dobu šesti dní v týdnu, přičemž druhý a čtvrtý den v týdnu
měl výuku osmihodinovou.
V původní Lozanově koncepci byl základem dialog či úzce zaměřený text s obsahem
asi 1200 slov. Tento text byl doprovázen seznamem slovíček a přehledem užitých
gramatických struktur. S postupujícími vědomostmi obtížnost textu stoupala, zároveň byla
rozšiřována slovní zásoba a znalost gramatiky. Jedna vyučovací jednotka zahrnovala 3
dny. Koncepce byla následující:
1) Den 1
4 hodinová seance
-

učitel hovoří o obsahu obecně, gramatiku nezmiňuje vůbec
studenti dostávají text nebo dialog, který může obsahovat překlad

-

učitel odpovídá na jakékoliv otázky týkající se obsahu

-

text či dialog je třikrát přednesen, na pozadí běží hudba

2) Den 2, Den 3
-

počáteční práce s textem zahrnující procvičování výslovnosti formou nápodoby,
otázky a odpovědi, čtení nahlas i v tichosti a práce s novou slovní zásobou
zahrnující asi 150 slov

-

předmětem sekundární práce s textem je utříbení osvojených znalostí a jejich
aktivní užití

-

navazující text a s ním spojené aktivity: konverzace, čtení a písemný projev v rámci
různých organizačních forem výuky1

Lekci sugestopedie bylo doporučeno začínat dechovým cvičením, neboť vlastní
dýchání žáka významně ovlivňuje jeho schopnost relaxovat. Zároveň zde mělo docházet
ke kompletnímu přenesení žákovy mysli do jemu příjemného prostředí, které se vyskytuje
v

zemi cílového jazyka. Pro správný dechový rytmus jsou studenti vyzváni, aby zavřeli oči

' Mothejzlíková 1993-4:250

23

a dobře vnímaly své vlastní dýchání. Učitel poté podmanivým hlasem dává pokyny
k nádechu a výdechu několikrát za sebou. Pak následuje imaginární výlet do cizí země, kde
právě žáci dostanou již dříve zmiňovanou jinou identitu, která jim pomůže ke
spontánnějšímu učení.
Na základě výše uvedených faktů si neodborná veřejnost někdy plete sugestopedické
metody s hypnotickými stavy. Sugestopedie však relaxaci využívá výhradně k uvolnění
žáků, překonání psychických bloků a zvýšení jejich výkonnosti. Pro zvýraznění rozdílu
mezi hypnózou a sugescí je uvedena následující citace:
„ Hypnóza je naprostým protikladem sugesce a znamená pasivní stav, kdy jedinec plní
'vůli někoho jiného. Sugesce, naopak, je-li správně použita, aktivizuje skryté rezervy
člověka. Někdy se také setkáváme s termínem desugesce, který znamená

odstranění

individuálních, nebo společenských, bariér vzniklých v průběhu školní docházky, nebo
těch, které jsme si sami vytvořili reakcí na odezvu v našem okolí.
Lozanova koncepce bývá v současné době přizpůsobována podmínkách jednotlivých
vzdělávacích institucí. Některé ji respektují přesně tak, jak vznikla a zaměřují se výhradně
na třicetidenní sugestopedické kurzy. Jiné přizpůsobují délku trvání kurzů svým potřebám
(například výše zmíněný Penzion U Veselého Papouška). Sugestopedickou metodu lze
však aplikovat i v klasické školní hodině, kde je časové rozvržení aktivity buď na celou
vyučovací jednotku, nebo se jedná o kratší aktivity pro zpestření výuky.
Stále zřetelněji se ukazuje, že sugestopedie není jen zajímavou netradiční metodou, ale
jsou známy i velice efektivní výsledky, a to především z hlediska dlouhodobějšího udržení
vědomostí. Bylo například prokázáno, že:
-

studenti začátečníci si pasivně osvojí 80 - 90% slovní zásoby, se kterou pracovali
během sugestopedických kurzů pro začátečníky

-

po absolvování kurzu jsou studenti schopni používat 60% probírané slovní zásoby

-

ještě po dvaadvaceti měsících po skončení kurzu jsou schopni užít 57% slovní
zásoby kurzu

' Králová 1995:16
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studenti po absolvování kurzu metodou sugestopedie nemají strach ani zábrany
komunikovat s cizinci a nebojí se mluvit s chybami, které nijak nebrání porozumění
studenti jsou nadále dobře motivováni pro pokračování ve studiu cílového jazyka1

3.2.1.1

Reflexe na základě osobní zkušenosti s kurzem vedeným
metodou sugestopedie

V zimním semestru akademického roku 2007/2008 jsem se účastnila didaktického
semináře Sugestopedie - základy (kód FJ29227) pořádaného jazykovou školou Skřivánek.
Tento seminář byl zařazen v rámci projektu Vývoj programu pro vzdělávání dospělých.
Seminář vedla odborná školitelka

Mgr. Blanka Sudíková. Ačkoliv byl kurz oficiálně

zaměřen na vzdělávání dospělých, účastnily se ho povětšinou středoškolští

učitelé či

stávající studenti pedagogických fakult. Samotný obsah učiva a látka nebyly orientovány
na žádnou konkrétní věkovou skupinu a jazyková úroveň i typy aktivit byly adaptabilní pro
prostředí klasické české školy. Seminář trval 1,5 hodiny.
Už při vstupu do učebny, kde obvykle semináře probíhají, mě zaujala změna
prostředí a oslovila mě i příjemná vůně. Klasické rozmístění školních lavic do tvaru
Písmene U bylo změněno. Lavice byly přesunuty k obvodovým zdem, byly ozdobeny
ubrusy s připraveným občerstvením (teplá káva, čaj, sušenky, apod.). Židle byly umístěny
do půlkruhu a židle pro lektora byla připravena uprostřed. V místnosti byly pro naše
Pohodlí modré polštáře a byli jsme vyzváni, abychom si po občerstvení udělali co největší
Pohodlí a vybrali si pozici, která nám nejlépe vyhovuje. Školitelka nás uvítala francouzsky
s

širokým úsměvem a ve výukové místnosti vytvořila velice příznivou atmosféru.Velmi

dobře se vžila do role učitele a my, jakožto účastníci kurzu, jsme dostali roli žáků. Celkem
nás na kurzu bylo 12.
V pozadí od prvního okamžiku do konce hrála vážná hudba poklidného rytmu a
Příjemné melodie. Konkrétní dílo jsem nerozpoznala, ale hudba se mi zamlouvala.
Na počátku nás školitelka stručně seznámila s principy sugestopedie. Tyto principy
shrnula čtyřmi větami: Posloucháte. Rozumíte. Opakujete. A mluvíte! Když jsme se
' Pracovní sešit: Sugestopedie/Suggestopedie JŠ Skřivánek 2007:3
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pohodlně umístili do půlkruhu, vylosovali jsme si každý novou identitu, abychom se lépe
odpoutali od reality a neostýchali se komunikovat. Poté jsme se hrou (slovo dostal ten, kdo
chytil míček hozený předchozím mluvčím) představili pod novou identitou a začala
přípravná fáze. Tématem bylo Papírnictví.
Školitelka na zem do vnitřního půlkruhu rozložila papíry, na kterých byla napsána
nová slova týkající se tématu. Hodila někomu míček a dotyčný si musel vybrat slovo a
přečíst, co je na něm. Sama pak uvedla český překlad a několikrát zopakovala francouzský
výraz, např. enveloppe, následně český výraz obálka. Když byla všechna slova přečtena a
přeložena, školitelka opět vyvolávala s pomocí míčků, tentokrát však již slova rovnou
říkala česky či francouzsky a student odpovídal stejným výrazem v opačném jazyce. Poté
vybral jiné slovo a hodem míčku vyvolal kolegu.
V další fázi byla slova spojována do výrazů či vět. Nácvik vět probíhal stejným
způsobem jako u slovíček. Po francouzské výpovědi, např. Quel stylo vous voulez?,
následoval český překlad Jaké pero chcete?.
Po skončení nácviku vět jsme byli rozděleni do dvojic a obdrželi jsme papíry, na
kterých byly buď otázky nebo odpovědi. Ve dvojicích jsme měli nacvičit dialog a následně
jej předvést. Dialog navozoval konkrétní promluvy při běžné návštěvě papírnictví.
Obsahoval otázky typu C'est à qui le tour? (Kdo je na řadě?) či Vous avez de la monnaie?
(Máte drobné?). Na dialog dále navazovala jeu de rôles (situační hra), kde jsme přijali roli
Prodávajícího či nakupujícího, případně dalších lidí v obchodě a využili jsme vět
z předchozího dialogu.
Nácvik slov, vět, dialogu a situační hra představovaly aktivní složku lekce. Po
situační hře následoval pasivní koncert, kdy jsme měli zavřít oči, zaujmout takovou
Polohu, která nám byla nejvíce pohodlná, zavřít oči a myslet na místo, které nám bylo
Příjemné. Školitelka přitom podmanivým hlasem popisovala náš let nad námi vybranou
lokalitou na kouzelném koberci. Tímto chtěla navodit naprostou uvolněnost. Podmanivým
hlasem potom do hudby četla motivační věty po jedné, nejdříve česky a potom francouzsky
" např. Mám výbornou paměť. (J'ai une excellente mémoire), Dobře se domluvím
francouzsky.

(Je sais bien me faire comprendre en français).

Poté začala školitelka

opakovat slova a věty z aktivní části. Nakonec nám opět zopakovala několik motivačních
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vět a navedla nás k probuzení. Příjemným hlasem nám sdělila, že nemáme žádné úkoly1,
ale že bychom si měli před spaním zopakovat probrané věty.
Následující obrázky představují kopie materiálů přesně tak, jak byly vyňaty z
materiálů, na základě kterých probíhaly aktivity během kurzu. Mají ilustrativní funkci.
Obrázek vlevo obsahuje otázky pro nácvik dialogu. Obrázek vpravo obsahuje vodící text
pro situační hru na základě nacvičeného dialogu.
Celkový dojem z průběhu kurzu byl u mě pozitivní. Dobře jsem se sžila s rolí žáka a
bylo velice zajímavé vyzkoušet sama na sobě něco, co bych ráda v budoucí učitelské
kariéře využívala pro zpestření klasické výuky ve státním školství. Osobně bych
doporučovala častější zařazení takovýchto praktických didaktických seminářů i do výuky
na pedagogických fakultách.

ACTIVITE - QUESTIONS POUR LE DIALOGUE

C~«st i qai Ir toar ?

CEST A QUI LE TOOK T

Kdo je natelí?

Lnqariks nMt q»r n a voalci ?Jaké chcete?
Coram» ceOr-ci ?

Jakolyto?

Jr VMi doň co«»bW«i ?

Míurdnilné?

Vm avn de b n u » T

Jaké míle obálky ?

QMlIn »«clopfm iwn am ?

J»lé málr pohlednice ?

Vm» avri com bin dr t i n t s ?

Kolik mile pohlednic ?

Col i Mi Ir toor ?

Ji jsem na fadé ?

Qad stylo VMS vouln ?

Jakou chcete tužko?

Vom »TM sol re parapt»» ?

Mile VIS dc&nik ?

Acnvrrr. pour le dialogue

J'ilrntn»
— «Ikiclt-

KDOJK VA AADC ?
KdtiCBMT

T«Ur. mMrUúU

I1**. Vt drilmà I
Ab I

Am rmir.

Obr.3

Obr.2

' Metoda sugestopedie s domácími úkoly nepracuje vůbec, ale doporučuje, např. opětovný domácí poslech
dialogů či textu.
Viz Obr.2 a Obr.3, In: Pracovní sešit: Sugestopedie/Suggestopedie JŠ Skřivánek 2007:15,16
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3.2.2 TPR: Metoda fyzické odpovědi na pokyny
Metoda fyzické odpovědi na pokyny, jak je u nás její název překládán, je po celém
světě známa jako metoda TPR, což je zkratka anglického názvu metody Total Physical
Response tak, jak jej ustanovil zakladatel metody James Asher, profesor psychologie na
univerzitě v San Jose v Kalifornii. Ve frankofonním světě je metoda známá pod názvem La
réaction physique totale. Metoda byla poprvé zmíněna v Asherově práci z roku 1965 a po
více než 50ti letech je v dnešní době metodou oblíbenou a úspěšnou, především u žáků
úrovně začátečnické či mírně pokročilé.
Metoda je založena na propojení obou mozkových hemisfér s přikládáním většího
důrazu na práci hemisféry pravé. V levé hemisféře mozku je uloženo jazykové vnímání
systematické, v pravé mozkové hemisféře je uložena schopnost spontánně přistupovat
k učení se cizímu jazyku, podobně jako jsme se v batolecím věku naučili mluvit
mateřštinou. Při překládání z jednoho jazyka do druhého využíváme levé hemisféry, což
zpomaluje komunikaci. Pro správný a bezchybný překlad musíme systematicky zařadit
větu do již nabytých znalostí a strukturovaně ji následně pronést. Pravá hemisféra naopak
podněcuje projev okamžitý, byť chybný. Překlad je z hlediska mateřštiny absurdní, neboť
je nemyslitelný při rychlé každodenní komunikaci mezi rodilými mluvčími, tudíž je
nemyslitelným prostředkem i v rámci metody TPR, která se snaží nastavit učení cizímu
jazyku do stejné úrovně, na jaké náš mozek pracuje při učení jazyku mateřskému.
Během učení metodou TPR dochází nejdříve k odsunutí mluveného projevu žáků a
vyslovování nových slov, a to po dobu několika týdnů. Žáci tak nejdříve pouze poslouchají
bez vlastního mluveného projevu a provádějí akce, ke kterým jsou vyzýváni jasnými a
zřetelnými pokyny učitele. Pokyny zaznívají v cílovém jazyce. Tento princip je analogický
k osvojování mateřského jazyka u batolat, která také nejprve slyší slova a vnímají gesta,
jež napodobují. Tím si zafixují správnou akci na popud konkrétních pokynů. Pohyb si pak
Pomalu spojují s obsahem a strukturou výrazů, které slyší. Podobě jako děti, i žáci dávají
Porozumění najevo pouze mimicky či jinými neverbálními projevy, na nichž je však
zřetelně poznat, zda porozuměli nebo ne.
Počáteční fáze výuky vedené metodou TPR je tedy založena na intenzivním poslechu
s

Porozuměním. Teprve posléze jsou žáci specifickými technikami vedeni k samostatnému
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ústnímu vyjadřování, k psanému projevu i ke čtení. Nejčastěji užívaným postupem je zde
imperativní dril. Ten je prováděn na bázi mechanického opakování slov, sousloví či vět
nebo metodou otázek a odpovědí dokola se opakujících. K tomuto účelu lze také využít
dialogů, jejichž části se žáci postupně učí nazpaměť. Posloupnost drilu je většinou úzce
spjata s prostředím učebny. Učitel k ilustraci využívá množství vizuálních prostředků (fólie
k promítání zpětným projektorem, flipcharty, interaktivní prezentace, apod.).
Prvotní pohybová fáze, kdy žáci reagují na jednoduché povely učitele je vhodná i
z hlediska odbourání stresu, uvolnění atmosféry a pozitivních emocí. Tím dochází k výše
zmíněnému a pro tuto metodu důležitému propojení obou mozkových hemisfér.
Z použití metody TPR při výuce obecně vyplývá několik faktů:
pohyb je důležitou složkou, díky které dochází k okamžitému porozumění
promluvy v cílovém jazyce
-

žáci musejí neverbálně reagovat, aby vyjádřili, zda rozumějí či nerozumějí daným
povelům

-

studenti, kteří v rámci TPR oddalují svůj mluvený projev mají v okamžiku jeho
začátku lepší výsledky nežli studenti, kteří se učili nové výrazy opakovat
v okamžiku, kdy se s nimi v hodinách poprvé setkali

-

promluva nikdy nesmí být vynucována, má být součástí až v okamžiku, kdy žáci
sami projeví přání promluvit, tedy v okamžiku, kdy porozumí

-

použití imperativní formy dávání povelů zajišťuje nejen učení slovíček, ale zároveň
jsou osvojovány i gramatické struktury

Příklady povelů při využití metody TPR v hodině francouzského jazyka u žáků
začátečníků: Asseyez-vous! (Sedněte si!), Levez-vous! (Vstaňte), Tournez! (Otočte se!).
Povely by v této základní fázi měly být jednoduché, dobře artikulované a měly by se dát
doprovodit zřetelnými gesty. Při povelu Vstaňte! by tak učitel měl zvednout nahoru obě
ruce současně, při pokynu Sedněte si! pohnout oběma rukama najednou směrem dolů,
a

pod. Gesta představují důležitou součást metody, bez které by její uplatňování nemělo

Potřebný efekt.
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Některé prameny se striktně staví proti tomu, že by metoda TPR měla být používána
jen u mladších či začínajících studentů. Bývá proto uváděno že s přibývající pokročilostí se
i povely mohou stávat složitějšími a žáci tak mohou na základě již utříbených znalostí
přijímat a následně produkovat složitější gramatické i lexikální struktury.
Metoda TPR je dobrou metodou pro občasné zařazení do klasické školní výuky,
zejména pak u prvních ročníků nebo u ročníků, které s daným cizím jazykem teprve
začínají. Ve škole je vzhledem k nutnosti zpětné vazby a hodnocení podstatné, aby se žáci
verbálně projevovali již od začátku, a tak dlouhotrvající kurz metody TPR není vhodný.

3.2.3. Využití videa ve výuce
Využití videa ve výuce nepatří mezi ty nejmodernější metody, avšak i v dnešní době je
metodou velice účinnou a rozhodně netradiční. Rozvíjí jazykové dovednosti a je vhodným
prostředkem iniciace rozvoje komunikačních dovedností. Hlavní přínos práce s videem
spočívá v tom, že jde o metodu audiovizuální, která spojuje slovo s obrazem. Dovoluje
nám tak přistoupit k prostředí cílového jazyka a být jeho přímým pozorovatelem, když už
nemůžeme být jeho součástí.
Využíváme-li ve výuce výukový videopořad z prostředí daného cílového jazyka,
umožňujeme žákům pozorovat nejen autentické jazykové prostředí, ale i typické formy
neverbální komunikace a mimiky. Všechny jevy jsou umístěny do společensko-kulturních
souvislostí vyučovaného jazyka. Žáci tak vnímají tento jazyk ve všech souvislostech a
mohou zřetelně zaznamenat rozdíly ve vyjadřování mezi jejich mateřštinou a cílovým
jazykem ve verbální i neverbální komunikaci. Je totiž obecně známo, že gesta a mimika se
liší na základě kulturního vývoje jazykového prostředí a jejich srovnávání tak může
napomoci k pochopení lexiko-sémantických souvislostí cílového jazyka.
Existuje několik forem práce s videopořadem ve výuce, které mají zároveň několik
funkcí:
a) Videopořad jako ilustrativní forma výuky
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Tradice filmu a televize jakožto zábavných pořadů dodnes ovlivňuje vnímání
výukového videopořadu nejen u studentů, ale také u učitele. Je tu skryto nebezpečí, které
vyplývá z toho, že žák se nechá unášet na základě tzv. TV efektu a jen pasivně přihlíží.1
Ilustrativní forma využití videopořadu je vhodná spíše jako doplněk a není žádoucí ji
aplikovat příliš často, neboť na žáky neklade žádné nároky, co se týče komunikačních
dovedností a nijak významně tak nepřispívá k rozvoji jejich klíčových jazykových
kompetencí.
b) Videopořad jakožto učitel v zástupné roli
Existují videopořady, které jsou cíleně vytvářeny jako náhrada klasických vyučovacích
hodin. Dělí se podle úrovně jazykové pokročilosti. Takové videopořady jsou obvykle
vydávány v celých kurzech, v rámci nichž na sebe jednotlivé díly navazují.
Obsahem jazykových

kurzů zajišťovaných prostřednictvím videa jsou

scénky

z každodenního života v prostředí cílového jazyka, na jejichž základě se dále pracuje
s rozvojem lexikálních a gramatických dovedností. Scénky a rozhovory jsou vedeny
v závislosti na jazykové úrovni, pro kterou je daný kurz určen. I gramatické struktury
použité v dialozích jsou zařazovány podle jazykové pokročilosti studenta-diváka.
Po každé scénce či rozhovoru následuje výklad gramaticko-sémantických prvků,
s důrazem na novou slovní zásobu a nové gramatické jevy. Gramatika a slovíčka jsou
Předávány formou přehledných tabulek, po nichž následují konkrétní ukázky daných jevů
na situacích z předešlé scénky.
Tato forma využití videopořadu je vhodná zejména pro individuální učení. Do
klasického školního prostředí se nehodí a to zejména proto, že osobnost učitele je
vyřazena, neboť s danou video lekcí pracují žáci samostatně. Individuální potřeby žáků při
sledování lekce se neslučují s kolektivní výukou, neboť každý student má jiné perceptivní
schopnosti. Při individuální potřebě vrátit některé okamžiky video lekce by tak mohlo
docházet k rozporům.

' Maňák 1989
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c) Výukový videopořad teínaticky zaměřený
Tematicky zaměřené videopořady se orientují vždy na určitou oblast cílového jazyka,
např. kulturu, historii, politiku. Jsou zaměřeny zejména na nové informace a snaží se je
studentům předat přijatelnou formou. Tyto pořady zřídkakdy přesahují časovou dotaci 30
minut, neboť poté studenti již ztrácejí schopnost koncentrovat se na výklad v cílovém
jazyce a informace přijímají buď hůře nebo vůbec. Do jisté míry i tyto videopořady
zastupují učitele, především při předávání informací. Učitel by však měl mít připraven
nějaký výstup z konkrétního pořadu - požadavky na studenty, otázky k obsahové stránce,
apod. Záměr těchto výstupů by měl být studentům znám po celou dobu videopořadu, aby
věděli, na jaké momenty pořadu se zaměřit. Pro tyto účely jsou ideální předem připravené
pracovní listy, které si studenti mohou před začátkem promítání prohlédnout a do kterých
Postupně doplňují potřebné informace již během videopořadu.
Tento způsob práce s videem je vhodnou formou rozvoje vnímání sociokulturních či
Politicko-historických souvislostí cílového jazyka a jeho občasné zařazení do výuky je
žádoucí.
d) Video jako prostředek k rozvoji analytického myšlení, aktivity a
tvořivosti
Pod tento bod je možné zahrnout všechny videopořady či videoukázky, které jsou
Použity pro rozvíjení samostatného uvažování žáků. Takové videoukázky jsou většinou
krátké (2-5 minut) a vždy sledují určitý cíl, kterým může být např. rozvoj konverzace na
základě obecných otázek, hledání odpovědí na konkrétní otázky, rozvoj pozorovacích
schopností, opakování slovní zásoby cílového jazyka.
Základním požadavkem těchto videopořadů je, aby se studenti aktivně zapojovali do
analýzy a jen pasivně nepřihlíželi dění na plátně či obrazovce. K tomu je zapotřebí řídící
funkce učitele, který klade otázky, zapojuje studenty do výuky, podněcuje sdělování jejich
názoru a zkušeností souvisejících s tématikou ukázky či pořadu.
Samozřejmě lze takto pracovat i s filmy či delšími pořady, ale do školního prostředí se
v

zhledem k omezené časové dotaci lépe hodí ukázky krátké, na jejichž základě lze úspěšně

^stavět celou vyučovací jednotku či, podle potřeby, jen její část.
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Vzhledem k aktivnímu zapojení učitele i žáka je tato forma práce s videem vhodná a
doporučovaná jakožto součást školní práce.
Po té, co byly představeny různé formy využití videa ve výuce, je třeba dodat obecný
fakt, že k rozvoji žákových komunikačních dovedností v cílovém jazyce a k lepšímu
osvojení jazykových struktur je vhodný téměř každý videopořad, je-li správně použit.
K podložení tohoto tvrzení je uvedena citace:
„Pro svou možnost uchování a snadného vyvolání uložené informace, jejího
i jednoduchou

opakování

obsluhu a relativní dostupnost se video stává nezbytnou součástí i výuky

cizích jazyků.
Z této citace uvedené v odborném pedagogickém časopise je zřejmý pozitivní přínos
videa do hodin cizích jazyků.

3.2.4. Práce s písní ve výuce
Práce s písní ve výuce patří mezi motivační a obohacující prvky jazykového
vyučování. Díky práci s písní se pro mnohé studenty výuka stává zábavnější a přitažlivější.
Je to metoda, která se zaměřuje na zvýšení motivace studentů a jejich zapojení do výuky,
neboť hudba představuje podstatnou součást jejich života. Učitel by se proto neměl bát
studenty samotné zapojit do výběru písně, se kterou se v hodině bude pracovat či je
samotné nechat připravit jazykovou aktivitu s písní spojenou. Práce s písní je zaměřena
Především na rozvoj poslechových dovedností, může však být i podkladem pro rozvoj
diskuze k určitým tématům či jako opakování gramaticko-sémantických jevů.
Je třeba zmínit, že existují dva základní typy využití písně ve výuce a těmi jsou:
a) píseň didaktická
Píseň didaktická je taková píseň, která je předem připravena pro využití v hodině a na
jejímž základě se buďto vykládá či procvičuje probíraná látka. Taková píseň bývá často
nahrána na podkladu již existující melodie, která by neměla být zatížena autorskými právy,
abychom se vyhnuli složitým právním jednáním.

\ Hlavičková 1989-90
Aignerová:2002-3
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Didaktická píseň si klade za cíl upevnit a procvičit právě probíranou látku. Řada autorů
moderních učebnic již spolupracuje s hudebními skladateli a textaři, kteří pro ně píší písně
v návaznosti na jednotlivé lekce učebnice. Takové písně musejí projít řadou náročných
kritérií. Aby píseň byla u studentů úspěšná, je důležité zvolit takový hudební žánr, který
studenty přitahuje. Dále je třeba správně sladit melodii s textem tak, aby byly v rytmickém
souladu a podporovaly osvojení rytmu a struktury cílového jazyka. Neméně důležitým
kritériem je výběr tématu písně, které by mělo zahrnovat reálné situace spojené
s jazykovým prostředím

cílového jazyka a role, které na sebe v takovém prostředí

přijímáme.
Didaktické písně jsou často využívány tak, že studenti nejprve píseň slyší, aby si
osvojili její rytmus a melodii. Poté mají do textu, kde jsou vynechána slova, při dalším
Poslechu doplňovat. Po druhém poslechu následuje společná kontrola doplněných slov.
Třetí a poslední poslech dává studentům možnost se aktivně zapojit a zpívat či jen znovu
procházet text a poslouchat píseň.
Z hlediska motivačního není vhodné studenty do zpěvu nutit, pokud zpívat sami
spontánně nechtějí. Mohli bychom tak vyvolat kontraproduktivní jev demotivace, což by
zkomplikovalo další zařazování písně do vyučování.
b) píseň nedidaktická
Za nedidaktickou píseň je považovaná každá, která přímo nesouvisí s výukou a jež je
zařazena jako zahřívací či relaxační aktivita nebo jako aktivita k zopakování určitých
jazykových jevů.
Výběr nedidaktické písně závisí výhradně na učiteli, pakliže on sám nepřenechá výběr
Písně na svých studentech, což může pomoci zvýšit jejich motivaci pro práci s písní.
Nedidaktická píseň zahrnuje několik možností, jak s ní pracovat, z nichž můžeme zmínit
např.:
-

doplňování vynechaných slov

-

seřazení zpřeházeného textu
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-

vyhledávání konkrétních jazykových jevů k opakování (např. slovesných časů,
slovesných způsobů, různých slovních druhů)

Příprava na využití písně se řadí k časově náročnějším a také při zařazování písně do
výuky musíme počítat se značným zatížením časového plánu hodiny. Přesto se práce s
didaktickou i nedidaktickou písní řadí mezi metody, jež nabízejí možnost aktivit pro různé
úrovně pokročilosti studentů a jež jsou oblíbené jak u učitelů tak u studentů.
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4

KONKRÉTNÍ APLIKACE VYBRANÝCH METOD VE VÝUCE

FRANCOUZŠTINY
Netradiční metody, které byly charakterizovány v předchozí kapitole, budou nyní
popsány z hlediska jejich praktického využití v rámci pedagogické praxe na gymnáziu
v Praze 7, Nad Štolou 1. Toto gymnázium poskytuje ideální půdu pro výzkumnou práci se
studenty a jejich učiteli, neboť obsahuje řadu tříd zahrnujících celé spektrum aprobace
učitelství pro 2. stupeň základní školy a pro školu střední. Nestudují zde jen studenti
klasického čtyřletého gymnázia, ale nalezneme zde i třídy čtyřletého gymnázia se
sportovním zaměřením, dále třídy gymnázia víceletého, a to šestiletého a osmiletého.
Pro účely této práce byly vybrány čtyři třídy tak, aby se věkově a úrovňově co

r
u i

nejvíce lišily, tedy aby byly příhodné pro následnou analýzu průběhu vyučovacích hodin i
Pro zpracovávání dotazníku týkajícího se daných aktivit. Aktivity byly prováděny vždy
s jednou polovinou třídy v závislosti na tom, jak konvenoval rozvrh. Aktivitě nikdy nebyla
Přítomna celá třída, a to zejména proto, že studenti jsou do dvou skupin v rámci
francouzštiny děleni podle jazykové úrovně. Zájmem výzkumu nebylo jednotlivé úrovně
směšovat. Zároveň bylo přihlédnuto ke složitosti a úrovni aktivit vztažených ke
konkrétním metodám a studenti tak byli vybíráni na základě jejich věku a jazykové
Pokročilosti.
Předmětem této kapitoly bude i srovnávání pohledu učitele a jeho pocitů plynoucích z
Provedení jednotlivých

aktivit

se zpětnou vazbou studentů, která byla

získána

Prostřednictví dotazníku.1
Základními faktory pro výběr metody a její aplikaci na konkrétní skupině byly:
-

stanovení cíle, který bude daná aktivita sledovat

-

časová dotace potřebná k provedení aktivity, která byla ve všech případech nižší
než je celková časová dotace pro jednu vyučující jednotku na dané škole (45
minut), přičemž hlavním důvodem byla nutnost pokračovat v rámci pedagogické
praxe v běžném režimu třídy, aby nebyl příliš narušen výukový harmonogram, jež
si stanovila kmenová učitelka francouzštiny dané třídy

Sekce Přílohy, Příloha č.l
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-

charakteristika skupiny s přihlédnutím k osobnostním charakteristikám studentů,
jejich věku a pokročilosti

-

povaha skupiny jako celku (bylo nutné v dané skupině vyučovat alespoň jednu
hodinu již před aplikací vybrané metody)

4.1

SUGESTOPEDIE

V RÁMCI

KONKRÉTNÍ

HODINY

FRANCOUZSKÉHO JAZYKA
Pro aktivitu spojenou s metodou sugestopedie byla vybrána tercie víceletého
šestiletého gymnázia. Aktivity se účastnila skupina Fl, tedy skupina úrovňově vyšší.
Studenti byli ve věku 13-14 let a jejich celkový počet v dané skupině byl 14. Toto věkové
rozpětí odpovídá osmé třídě základní školy.

4.1.1 Příprava provedení aktivity
Zásadním prvkem přípravy bylo stanovení cíle, jímž bylo v tomto případě rozšíření
slovní zásoby na základě textu, porozumění čtenému textu a jeho gramatické struktuře.
Výběr textu byl přizpůsoben jazykové úrovni studentů a pro potřeby sugestopedie musel
být text k dispozici v českém i ve francouzském jazyce. Z toho důvodu byl zvolen úryvek
z

knihy Gutenbergova čítanka současné francouzské prózy} Tato čítanka je koncipována

jako bilingvní, a tak je každý text zrcadlově k dispozici v originálním francouzském znění i
v

českém překladu. Pro účely této konkrétní aktivity, jejíž časová dotace byla předem

stanovena na 15 minut, byl vybrán úryvek (první odstavec) z povídky autorky Leslie
Kaplan: Psychanalysíe/Psychoanalytik,

která byla napsána v roce 1999. Z odstavce byly

tématicky vybrány věty a sousloví, na něž byl při aktivitě kladen zřetel. Shrnujícím
hmatem těchto nových výrazů byla láska.
Konkrétně šlo o tyto věty či větná spojení z textu:
a) Je suis tombée amoureuse. (Zamilovala jsem se.)
-

u této věty šlo zejména o vysvětlení použití slovesa tomber amoureux/amoureuse a
srovnání s jeho českým ekvivalentem zamilovat se. Hlavní disproporce plyne
z toho, že na rozdíl od francouzštiny, v češtině používáme k vyjádření stejné

' s ekce Přílohy, Příloha č.3
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skutečnosti výraz jednoslovný (oproti francouzskému dvouslovnému složenému
tvaru
zároveň tento příklad ilustruje použití minulého času složeného (passé composé) a
slovesnou shodu vyplývající z přítomnosti pomocného slovesa être (být)
b) J'aime... (Miluji...)
-

zde šlo o poukázání na fakt, že v češtině existují dva výrazy (mít rád a milovat),

které mají zřetelně odlišné citové zabarvení, zatímco francouzština užívá jediného
slovesa (aimer), které zahrnuje oba významy a jejich konkrétní pochopení výrazně
závisí na kontextu situace, ve které je sloveso aimer použito
c) un coup de foudre (zamilování, poblouznění)
-

tento výraz byl uveden jako příklad složeného slova svou stavbou opět

odporujícímu

svému

českému

ekvivalentu, jež

představuje podstatné

jméno

jednoduché
d) ... je ne prétends
-

pas...(...nepopírám...)

zde je důležité poukázat nejen na zřetelný rozdíl v tvorbě negace, kdy čeština

používá negativní předponu ne-, zatímco francouzština používá dvě záporky
samostatně stojící: ne umístěné před slovesem a pas umístěné bezprostředně za
slovesem, ale i na skutečnost, že francouzština oproti češtině nevypouští zájmena (JE
ne prétends pas X nepopírám)
e

) ... je l'ai invité à prendre un verre... (... pozvala jsem ho na skleničku...)

-

rozdíl mezi českým monotranzitivním pozvat, které nevyžaduje vazbu na konkrétní

předložku, ale vyžaduje předmět, a francouzským ditranzitivním slovesem inviter,
které vyžaduje zároveň předložku à i předmět (v našem případě zájmeno le)
Výběr textu a jeho částí, se kterými se v hodině pracuje, je časově nejnáročnější a
ne
v

J složitější částí přípravy. Nejedná se totiž jen o samotnou volbu textu, ale také o výběr

hodných textových struktur, které budou studentům prezentovány, aby rozšířily jejich
i kál ní a gramatické kompetence.
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Další fází přípravy je výběr hudby, která probíhá na pozadí po celou dobu aktivity,
tedy v rámci pasivního i aktivního koncertu. O důležitosti role hudby v rámci sugestopedie
a rozdílu mezi aktivním a pasivním koncertem již bylo pojednáno v předešlé kapitole.
Při sugestopedii využíváme hudby vážné, která, obecně vzato, není pro studenty
pubertálního věku příliš atraktivní. Přesto lze v rámci výběru klasických skladeb zvolit
takového interpreta, který svým moderním přístupem dokáže vážnou hudbu přiblížit široké
veřejnosti a zejména mladým lidem. Za takového interpreta můžeme považovat i Vanessu
Mae, přední světovou protagonistku moderního ztvárnění vážné hudby, která tak činí
Prostřednictvím hry na housle. Pro danou aktivitu byla v jejím podání vybrána skladba
Warm Air autora Mika Batta. Tato skladba byla cíleně zvolena vzhledem k jejímu volnému
a pomalému rytmu vhodnému pro účely sugestopedie a zároveň s ohledem na čas skladby,
který musel vyhovovat záměru učitele během pasivního a aktivního koncertu.
V neposlední řadě je v rámci přípravy nutné zmínit materiální stránku. Ta zde
zahrnuje vytištění a zkopírování textu tak, aby jej měl k dispozici každý student, a
zvýraznění části textu, které se bude aktivita týkat. Dále je nutné zajistit potřebné
Pomůcky. Pro naše účely je podstatný magnetofon a adekvátní nosič, na kterém je nahrána
skladba, jež běží na pozadí aktivity. Důležité je také zajistit, aby studenti měli ve třídě
Pohodlí a cítili se v ní dobře. Tomu můžeme napomoci například poskytnutím nápojů,
občerstvení a polštářů či sedáků na židle. Proto je také nutné dopředu vědět, jaký je
v

učebně nábytek a jaké bude jeho ideální rozmístění během aktivity. Neméně důležitý je

výběr učebny s dobrou akustikou, neboť sluchové vjemy hrají během sugestopedické
aktivity významnou roli.
Příprava na aktivitu vedenou metodou sugestopedie vyžaduje velkou časovou zátěž,
Pokud je pojata komplexně. Na druhé straně, snížíme-li nároky na vybavení učebny a
dokážeme-li navodit uvolněnou atmosféru i bez potřebného materiálního zázemí, můžeme
dosáhnout kvalitativně stejných výsledků jako s plným materiálním vybavením.
4

-U

Průběh aktivity
Na začátku aktivity bylo nejdůležitější seznámit studenty s metodou sugestopedie

jako takovou a vysvětlit jim, co je bude v následující čtvrthodině čekat.
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Studenti nejprve dostali texty k přečtení sami pro sebe. Číst začali zároveň se
spuštěním skladby, která byla na pozadí v každé části aktivity, a dočítali s posledními tóny
skladby. Poté bylo studentům řečeno, aby texty odložili, zaujali pro sebe co nejpohodlnější
polohu (mohli ležet na lavici či na zemi, sedět, choulit se, atd.) a zavřeli oči. Zpočátku bylo
vidět rozpaky, ale nakonec si potřebné pohodlí udělali všichni.
Pasivní koncert začal druhým spuštěním skladby. Během něj byl text studentům
dramatickým hlasem, jehož intonace a rytmus odpovídaly vývoji skladby, předčítán
francouzsky a česky větu po větě (jedna věta francouzsky, jedna věta česky) a důraz byl
kladen na části, které si měli studenti zapamatovat a s nimiž se mělo dále pracovat. Tyto
části byly čteny hlasem výraznějším a několikrát byly opakovány. Se skončením skladby
skončilo i čtení textu. Studenti byli přívětivým hlasem požádáni, aby se probudili a nastal
koncert aktivní.
Během aktivního koncertu opět běžela stejná skladba na pozadí dění ve třídě a
studenti byli žádáni, aby nahradili předem určené české výrazy jejich francouzskými
ekvivalenty. Překvapivě ani u jediného výrazu nedošlo k rozporu a vždy zazněla správná
odpověď. Dané výrazy byly poté v obou jazycích napsány na tabuli, aby měli studenti
s

novými slovy i vizuální kontakt. Byly jim nastíněny gramaticko-lexikální souvislosti a

studenti také dostali možnost položit otázky týkající se ostatního textu.
Na závěr aktivity byly ještě jednou zopakovány probírané výrazy v češtině a
studenti formou hry („Na řadě je ten, kdo chytne míček".) správně uváděli výrazy
francouzské.
Můj osobní dojem, jakožto učitele vedoucího aktivitu spojenou s metodou
sugestopedie, byl překvapivě dobrý. Zpočátku jsem vůči této metodě byla skeptická, avšak
Po první osobní zkušenosti musím konstatovat, že podobných aktivit se budu snažit ve své
budoucí učitelské kariéře využívat co možná nejvíce, a to zejména proto, že zvyšují
Motivaci žáků i jejich prožitek z práce s cizím jazykem a vyvolávají u nich pozitivní emoce
s

Pojené s cílovým jazykem, v našem případě s francouzštinou.
Na základě dotazníku1 konstatuji, že své vlastní pocity mohu sloučit s pocity

studentů. Z celkového počtu 16 studentů, kteří se aktivity zúčastnili, na otázku č. 5
' Sekce Přílohy, Příloha 6.1, ot.č.5
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odpovědělo 6 studentů, že je aktivita bavila, ale do výuky francouzského jazyka nic
nového nepřinesla a 10 studentů odpovědělo, že je aktivita bavila a přinesla jim nový
pohled na výuku

francouzského

jazyka. Při specifikaci dále uváděli např., že je

francouzština začala konečně bavit, že se naučili nová slovíčka, že to bylo zajímavé a
nikdy předtím nic podobného nezažili a že když člověka něco baví a může se uvolnit, učí
se mu lépe.
Závěrem lze konstatovat, že aktivita vedená metodou sugestopedie měla kladný
efekt (byť třeba jen momentální).

Pozitivně ovlivnila názor studentů na výuku

francouzského jazyka a dokázala zvýšit jejich chuť i motivaci se francouzštině věnovat.

4.2

VYUŽITÍ

VIDEA

V RÁMCI

KONKRÉTNÍ

HODINY

FRANCOUZSKÉHO JAZYKA
Pro práci s videem byla vybrána nejméně početná skupina studentů, kteří byli ve
věku 18-19 let a byli v posledním ročníku čtyřletého gymnázia. Jejich celkový počet ve
skupině byl 8, což bylo pro práci s videem vyhovující. V rámci dané třídy se jednalo o
skupinu F2, tedy o skupinu nižší pokročilosti. Aktivita, která byla zvolena se v originále
jmenuje „L'activité d'attention visuelle" („Aktivita zaměřená na pozorovací

schopnosti").

4.2.1 Příprava provedení aktivity
Stěžejním bodem přípravy byl výběr video záznamu, který by byl vhodný pro
Potřeby dané aktivity. Jejím cílem bylo pracovat s francouzským jazykem jakožto běžným
komunikačním prostředkem. Zároveň šlo o opakování a rozšíření slovní zásoby. Zahrnuto
bylo i procvičení pozorovacích schopností ve spojení se zvukovou a grafickou podobou
francouzského jazyka. I zde bylo náročné načasování aktivity vzhledem k dalším
Povinnostem v hodině. Ideální pro tyto účely byla video ukázka krátká a plná různorodých
scén. Nakonec byla zvolena upoutávka na francouzský film Les poupées rousses (v Česku
uváděno pod názvem Erasmus a spol.2). Tato upoutávka sama o sobě trvá 2 minuty.
Aktivita

s ní spojená byla naplánována

v

časové dotaci 15 minut, během nichž mělo dojít

ke třem projekcím spojeným s různými aktivitami.
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Při první projekci měli studenti pozorovat ukázku a zaznamenat si francouzsky co
nejvíce věcí, které uvidí. To mělo stimulovat jejich pozorovací schopnosti a aktivizovat
jejich maximální soustředěnost.
Po druhé projekci byly pro studenty připraveny otázky obecného charakteru týkající
se filmu:
a)

Pour quelle catégorie de gens ce film a été tourné? Expliquez votre opinion. (Pro

jakou diváckou veřejnost byl film určen? Vysvětlete svůj názor.
- tato otázka očekává zamyšlení nad charakterem filmu takovým, jaký jej představuje
ukázka a obecné zamyšlení nad žánrem a tématem filmu
b)

Iriez-vous voir ce film. Oui? Non? Pourquoi? (Šli byste se na film podívat? Ano?

Ne? Proč?)
- zde je cílem zjistit osobní názor studentů, důvody jejich pozitivní motivace či demotivace
film shlédnout v závislosti na ukázce
Obě předchozí otázky měly iniciovat vlastní mluvený projev ve francouzštině
Podložený argumenty inspirovanými danou video ukázkou, dále měly za úkol navodit
konverzační atmosféru ve třídě a tím vytvořit ideální prostor pro spontánní vyjadřování
mluvenou francouzštinou.
Po třetím shlédnutí upoutávky by mělo následovat dalších několik otázek, tentokrát
Již směrovaných na konkrétní děj:
a

)

Dans combien de villes cette histoire se passe-t-elle? (V kolika městech se děj

°dehrává?)
' v dané ukázce se jednalo o Paříž, Petrohrad a Londýn a záběry z měst se velmi rychle
střídaly, bylo důležité se maximálně soustředit na vizuální efekty, tedy největší důraz byl
kladen na postřeh
b

)

Combien de langues pouvez-vous y reconnaître? (Kolik jazyků v ukázce rozeznáte?)
-

šlo o jazyky, kterými se hovoří ve výše zmíněných městech, tedy o francouzštinu,
ruštinu a angličtinu
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-

zde byla otázka zaměřena především na poslechové dovednosti a schopnost
rozlišovat jednotlivé cizí jazyky

c)

Quels sont les différents lieux que vous pouvez y appercevoir? (Jaká různá místa

můžete v ukázce spatřit?)
-

zde bylo zahrnuto kulturní a společenské vnímání studentů - šlo o restauraci,
divadlo, kino, nádraží, náměstí, domovní interiéry, atp.

-

zároveň bylo zahrnuto opakování slovní zásoby z okruhu „život ve městě"

d

)

Quels types de transport public peut-on voir dans le film? (Jaké druhy hromadné

dopravy můžeme v ukázce vidět?)
-

prostředí hromadné dopravy tvoří další nedílnou součást potřebné slovní zásoby, a
tak tato otázka byla zaměřena právě na zopakování slov z daného okruhu

e

)

Quand le film sera-t-il introduit dans les cinémas en France? (Kdy bude film

uveden v kinech ve Francii?)
-

otázka zaměřená na postřeh a na vnímání atraktivních informací ve francouzských
sdělovacích prostředcích

f)

Étes-vous capables de saisir les noms des sponzors de film? (Jste schopni zachytit

názvy sponzorů filmu?)
-

pozornost zde měla být zaměřena na typická loga větších

francouzských

společností, které jsou všeobecně známy, a na jejich názvy
K. provedení takové aktivity je třeba dobrého materiálního zázemí - multimediální
jazyková učebna se zatemněním je základem dobré práce pro učitele i pro studenty.
4

-2.2 Průběh aktivity
Během aktivity je vhodné pracovat, pokud možno, s celou třídou, nenechat

s

Pontánnější studenty dominovat a povzbuzovat i ostatní k tomu, aby se nebáli reagovat a

mluvit, byť třeba s chybami. Učitel by měl mluvit francouzsky, přizpůsobit svůj projev
úrovni žáků a podle potřeby opakovat části svého projevu. V krajním případě se z důvodu
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správného porozumění lze uchýlit i k překladu. Francouzský projev je však pro práci
s francouzským materiálem vhodnější.
Na úvod byli studenti seznámeni s principy práce s video ukázkou. Podle úrovně
studentů a jejich věku byla vybrána krátká ukázka z moderního prostředí. Dlouhé video
ukázky nejsou vhodné vzhledem k tendenci studentů ztrácet pozornost a nechat se jen
volně bavit dějem a akcí.
Studenti byli zpočátku velice zdrženliví a bylo zřejmé, že nejsou zvyklí pracovat jinak
než tradičním způsobem. Po první projekci se zdáli být zmateni a stále nevěděli, co je
jejich úkolem. Postup práce jim byl tedy opětovně zevrubně vysvětlen a schéma aktivity
začalo probíhat až od druhé projekce (první byla brána jako tzv.zahřívací kolo). Celkem
tedy, oproti přípravě, proběhly projekce čtyři.
Studenti se nejprve snažili francouzsky zaznamenat vše, co viděli ve filmu. Nejvyšší
Počet slovíček byl 10 a šlo o výrazy základní. Nízký počet zaznamenaných slov může být
Přičítán skutečnosti, že studenti podobné aktivity běžně v hodinách nedělají a je proto pro
ně těžké soustředit se zároveň na obraz a na přenos vizuálních vjemů do písemné podoby
v cílovém jazyce.
Po další projekci měli studenti odpovídat na obecné otázky, které jim byly sděleny již
Před druhou projekcí. Bylo zřejmé, že se jim zpočátku do vlastního mluveného projevu
nechtělo, ale výborně reagovali na pochvaly nejen slovní, ale i mimické (úsměv) a brzy se
rozvinula diskuze na téma „oblíbené filmové žánry", které nebylo nijak bráněno, i když
Přímo neodpovídala předepsaným otázkám. Za hlavní zde byl považován cíl spontánního
Projevu ve francouzském jazyce.
Na studentech bylo znát, že se bojí mluvit s chybami a pro odbourání těchto zábran by
Wlo zapotřebí s nimi systematicky pracovat déle než jednu vyčovací jednotku. Důležité je
v

takových případěch potlačení okamžité korekce a povzbuzení k vlastnímu projevu.

Chybné výrazy či věty se pak mohou zapisovat na tabuli a student si je buď opraví sám
n

ebo mu k tomu pomůže třída. Dobré je toto dělat anonymně, napsat více chyb různých

lidí (například na tabuli zezadu a otočit ji až na závěr diskuze), abychom se nesoustředili
jen na jednu konkrétní osobu a nezpůsobili její uzavření a prohloubení psychologické
bariéry vůči projevu v cílovém jazyce.
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Podstatou poslední projekce bylo pozorně sledovat ukázku a zaměřit se na detaily,
které byly uvedeny v podrobnějších otázkách. Šlo zde hlavně o opakování a případný
rozvoj slovní zásoby z různých tématických okruhů. Studenti dobře reagovali na otázky
zaměřené na postřeh, hůře zaznamenali odpověď na otázku týkající se zvukové percepce.
Jako důvod by se zde mohl jevit nedostatečný kontakt s přirozeným prostředím cílového
jazyka a také nedostatečně vyvinutá schopnost rozlišovat jednotlivé fonetické podoby
různých jazyků.
Po skončení všech projekcí a zodpovězení otázek týkajících se dané video ukázky
následovalo vyplnění dotazníku ohledně alternativních metod. Zde budou pro srovnání
použity odpovědi na otázku číslo 5.'
Podobně jako u metody sugestopedie, i zde mohu konstatovat, že studenti komentovali
své dojmy z hodiny v soulady s pocity mými. Pouze 1 student z celkového počtu 8 uvedl,
že aktivita nijak nespestřila výuku FJ a vůbec jej nebavila, přičemž do specifikace napsal,
že francouzština je přežitek a zbytečná řeč. Negativní odpověď tak přičítám spíše jeho
osobnímu zaujetí proti francouzskému jazyku nebo prosté touze oponovat. Ze zbývajících
7

studentů odpověděli 3, že aktivita je bavila, ale nepřinesla do výuky FJ nic nového.

Další 4 pak uvedli, že je aktivita bavila a přinesla nový pohled na výuku FJ, přičemž mezi
další komentáře patřilo, například, že by takové hodiny mohly být častěji nebo že se jedná
o zajímavější formu výuky.
Práce s videem tak splnila očekávání přínosu oživení do jinak všední hodiny
francouzského jazyka a pozitivně se podepsala na přístupu studentů k cizojazyčným
aktivitám.
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KONKRÉTNÍ

APLIKACE

METODY

TPR

V HODINĚ

FRANCOUZŠTINY
Studenti primy

osmiletého

gymnázia ve věku 11-12 let byli vybráni pro aplikaci

metody TPR zejména proto, že se jednalo o začátečníky, pro které je tato metoda nejvíce
doporučována, vzhledem k rychlému osvojení základních výrazů. Pro studenty, kteří přišli
do nového školního prostředí a s jazykem se teprve seznamují je navíc vhodná také v rámci

' s ekce Přílohy, Příloha č.l, ot.č.5
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nácviku základních pokynů nutných ke správné kooperaci mezi nimi a učitelem během
hodin. Celkový počet žáků ve skupině byl 15.

4.3.1 Příprava provedení aktivity
V rámci přípravy na hodinu s použitím metody TPR je třeba si předem stanovit
limitovaný počet nových výrazů, se kterými budeme pracovat. Důležitý je seznam s
Překladem výrazů. Jde o 2 sloupce, kde vlevo jsou věty či slova francouzsky a v právo
česky (např. Asseyez-vous - Posaďte se).1 Seznam studenti dostávají na závěr aktivity jako
výstup toho, co se naučili. Časové rozplánování aktivity činí 15 minut.
Dalším důležitým bodem přípravy je volba gest a mimiky, se kterou je třeba dopředu
Počítat. Studenti zůstávají po celou dobu aktivity tiše, ale reagují pohybem a gesty.
Pro příklad jsou zde uvedeny některé pokyny či slova a popis gesta či gest, které je
doprovází.
e) Levez-vous. (Vstaňte.)
- učitel zvedne obě paže a vysloví pokyn, studenti reagují tím, že se postaví (opačný
Pohyb paží pak ilustruje pokyn zpět: Asseyez-vous. (Sedněte si.)
0
-

Ouvrez vos livres. (Otevřete knihy.)

učitel otevírá spojené dlaně, jako kdyby držel knihu, a vyslovuje pokyn; celý pohyb
pak může jít až do oddělených dlaní i předloktí

-

studenti reagují otevřením knihy
g) Marchez. (Choďte.)

-

učitel předvádí chůzi a studenti ho spontánně napodobují, učitel přitom vyslovuje
stále stejný pokyn k chůzi, dokud jej nezmění

-

učitel se může ke studentům přidat a pochodovat s nimi po třídě
h) Courez. (Utíkejte.)

' s ekce Přílohy, Příloha č.5
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-

ideální pro pokyn běhu je přechod z chůze, učitel tedy při chůzi po třídě začne běžet

a přitom vysloví pokyn k běhu - studenti reagují velmi rychle
i) Ne bougez pas. (Nehýbejte se.)
-

pokyn sloužící k zastavení pohybu se dává předpažením s dlaní vztyčenou vzhůru,
studenti v tu chvíli jakoby zkamení a čekají na další pokyn

Materiální zatížení pro přípravu této aktivity je minimální. Určitou roli zde však hraje
osobnostní složka učitele a jeho herecké nadání. Důležité je také přizpůsobit vyučovací
Prostor pohybu. To například znamená přestavět nábytek tak, aby nedocházelo ke
zraněním při eventuálním střetu nebo pádu.

4.3.2 Průběh aktivity
Po příchodu do třídy byl studentům vysvětlen průběh aktivity a také to, že budou
dostávat povely jen ve francouzštině a český ekvivalent těchto povelů uvidí až na konci
v

Přehledu výrazů, který byl pro ně připraven. Byli připraveni na to, že se mají snažit

Pochopit smysl povelů na základě gest a mimiky učitele.
Reakce studentů byla okamžitě pozitivní na gesta reagovaly ihned a dobře. Když byly
opakovány stejné povely, tak již bylo zřetelné, že potřeba vizuálního kontaktu s učitelem
klesá. Nakonec byli studenti schopni reagovat na povely jen na základě toho, co slyšeli.
Během aktivity se studenti hodně hýbali, což zpětně hodnotili vysoce kladně. Na závěr
st

udenti dostali seznamy použitých slov a povelů. Učitel vždy přečetl jeden povel a

studenti odpověděli českým ekvivalentem.
Na základě dotazníku 1 jsem došla k závěru, že metoda byla úspěšně aplikována.
St

udenti ji brali jako oživení výuky a zároveň jako vhodnou formu osvojování nových

výrazů. Z celkového počtu 15 odpovědělo 5 studentů, že je metoda bavila, ale nepřinesla
do výuky FJ nic nového a 10 studentů odpovědělo, že je metoda bavila a přinesla nový
Pohled na výuku FJ, přičemž jako specifikaci své odpovědi uváděli, např. zábavné
^světlení nových slov, že je to lepší než dívat se na učebnici, že je to „sranda a něco jako

' s ekce Přílohy, Příloha č.l, ot.č.5
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škola hrou", že je dobré spojit pohyb s učením a že si takto lze lépe nová slova
zapamatovat.
Své dojmy jakožto učitele mohu naprosto sloučit s poznatky studentů získanými
z dotazníku

4.4

PRÁCE S PÍSNÍ APLIKOVANÁ DO KONKRÉTNÍ HODINY

FRANCOUZSKÉHO JAZYKA
Práce s písní patří mezi velice oblíbené metody jak u učitelů, tak u studentů. Pro
účely výzkumu v rámci této práce byla vybrána píseň francouzského literáta a interpreta
šansonů Borise Viana Le déserteur (Zběh). Tato píseň patří mezi světově proslulé songy a
to zejména díky svému antimilitaristickému podtónu, který se vztahuje k událostem okolo
Porážky francouzské armády roku 1954 na konci války v Indočíně.1
K práci s písní byli vybráni studenti septimy osmiletého gymnázia ve věku 17-18
let • Celkem bylo ve třídě 12 studentů a aktivita byla naplánována na 20 minut.

4.4.1 Příprava provedení aktivity
Základem přípravy byla volba písně. Po zvolení písně následovala volba aktivity.
Pro danou skupinu byla vybrána aktivita se zaměřením na porozumění slyšenému, a tak
byla v písni vynechána slova, která měli studenti doplňovat. Studenti slyšeli text písně
celkem třikrát. Poprvé bez textů, pro navození atmosféry. Podruhé s texty, do kterých
doplňovali slova. Po druhém poslechu následovala společná kontrola doplněných slov.
Třetí, závěrečný poslech byl zařazen po všech aktivitách s textem spojených.
Na základě textu písně byly poté vytvořeny obecné otázky k diskuzi:
a)
-

b)

De quoi parle cette chanson? (O čem je tato píseň?)
otázka j e zaměřena na celkové porozumění písni a j ej ímu příběhu

Quelle est l'humeur de cette chanson? (Jaká je nálada této písně?)

"httP://fr. wikipedia.org/wiki/Le_D%C3%A9serteurJchanson)
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tato otázka je zaměřena na popis subjektivního pocitu z písně (nálada písně může
být smutná, veselá, melancholická, agresivní, atp.)
c)

Pourquoi a-t-elle été écrite? (Proč byla napsána?)

- otázka se vztahuje k politicko-kulturnímu podnebí Francie a událostem kolem války v
Indočíně, pracuje tedy v rámci mezipředmětových vztahů s již nabytými znalostmi
studentů z hodin světových dějin
d)

Pourquoi

cette chanson est devenue célébré? (Proč se tato píseň stala

slavnou?)
-

tato otázka podněcuje vlastní úvahy studentů v návaznosti na informace, které již
k písni získali
Po absolvování diskuze s obecnými otázkami následuje práce s textem na základě

konkrétních otázek. Zde jde především o osvojení nových slovíček, což může být
případně rozšířeno o analýzu gramatických jevů uvnitř písně. Práce s textem může být
postavena na z á k l a d ě jednoduchých úkolů:
a) Trouvez les synonymes de mot „soldát". (Najděte synonymum slova „voják".,)
-

správná odpověd je le vert (zelený)-, tento výraz ve francouzštině odpovídá slovu
„voják" (původně spojeno se zelenou barvou vojenských uniforem)

b) Quelles sont les régions françaises mentionées dans la chanson? (Jaké francouzské
regiony jsou v písni zmíněny?)
-

správná odpověď: Bretagne, Provence

•

tato otázka by při vyšší časové dotaci mohla být použita k výkladu politického a
administrativního rozdělení mapy Francie včetně specifik jednotlivých regionů

c) Nomez tous les temps verbaux utilisés dans la chanson. (Vyjmenujte všechny
slovesné časy použité v písni.)
-

otázka zaměřená na opakování gramatických časů slovesných
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správné odpovědi: le présent (přítomný čas)- např. Je vous fais une lettre (Píši Vám
dopis)\ le passé récent (minulý čas vztahující se k ději, který právě skončil) - např.
Je viens de recevoir (Právě jsem obdržel)', le futur simple (budoucí čas prostý) —
např. Je fermerai ma porte (Zavřu dveře); le passé composé (minulý čas složený) např. On m'a volé mon âme (Ukradli mi duši)-, l'imparfait (imperfektum) - např.
Quand j'étais prisonnier (Když jsem byl vězněm)
d) Quels modes verbaux pouvez-vous

trouver dans la chanson? (Jaké slovesné

způsoby můžete v písni najít?)
-

otázka zaměřená na opakování slovesných způsobů

-

správné odpovědi: le subjonctif présent (konjunktiv přítomný) - např. Il faut que je
vous dise (Je třeba, abych Vám řekl)', le conditionel présent (podmiňovací způsob
přítomný) - např. S'il faut donner son sang, aller donner le vôtre (jestliže je
potřeba dát krev, dejte ji sám)

e) Trouvez toutes les expressions qui peuvent être liées au thème la guerre. (Najděte
všechny výrazy, které mohou být spojovány s výrazem válka.)
-

tato otázka je zaměřena výhradně na rozšíření slovní zásoby

-

správné odpovědi: les papiers militaires (povolávací rozkaz), tuer

(zabíjet),

déserter (zběhnout), les bombes (bomby), les verts (vojáci), le prisonnier (vězeň),
les armes (zbraně), tirer (střílet)
Po práci s textem následuje shrnutí a konečný poslech písně.
4

-4.2 Průběh aktivity
Studenti byli nejprve seznámeni s principem aktivity. Reagovali pozitivně s tím, že
takovou metodu znají a mají ji rádi.
Před prvním poslechem studenti nedostali text, měli se pouze zaposlouchat do
melodie. Před druhým poslechem naopak dostali čas si text projít a pokusit se doplnit
slova na základě kontextu. Během druhého poslechu tedy slova aktivně doplňovali. Po
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poslechu s doplňováním následovala společná kontrola. Studenti byli po jednom
vyvoláváni ke čtení a správná slova k doplnění byla posléze zapisována na tabuli.
Po společné kontrole následovala práce s textem písně. Studenti nejprve odpovídali
na obecné otázky, přičemž se rozvinula spontánní diskuze o válkách obecně.
Následovaly konkrétní otázky k lexikálnímu a gramatickému rozboru textu písně. To
bylo pro studenty užitečné zejména díky opakování gramaticko-lexikálních struktur.
Studenti pracovali aktivně a jevili značný zájem o problematiku válečných
konfliktů. Z toho jsem vyvodila pozitivní přínos aktivity v rámci rozvoje motivace
k činnosti spojené s francouzským jazykem a poskytnutí materiálu k možnému dalšímu
studiu, což se z

velké

části potvrdilo i na základě dotazníku.1 Z celkového

počtu

12

studentů odpovědělo 9, že je aktivita bavila, ale nepřinesla nic nového do výuky FJ.
Další 3 studenti odpověděli, že je aktivita bavila a přinesla nový pohled na výuku FJ,
přičemž jako specifikaci uváděli trénink poslechu, oživení výuky a procvičení čtení.
Poznatky zvědění hodiny se tedy do značné míry shodují spocity studentů.
Zvýšený počet odpovědí, kde je uváděno, že aktivita nepřinesla nic nového do výuky
přikládám skutečnosti, že práce s písní patří mezi metody častěji zařazované v rámci
výuky hodin cizích jazyků, tudíž nebyla pro studenty nijak významně překvapivou.

1

Sekce Přílohy, Příloha 5.1, ot.č.5
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5

VÝSLEDKY DOTAZNÍKU PRO ÚČELY VÝZKUMU VYUŽITÍ

ALTERNATIVNÍCH METOD VÝUKY FRANCOUZSKÉHO JAZYKA
Praktická část této práce spočívala v aplikaci vybraných alternativních metod v přímém
školním prostředí (jak již bylo popsáno v předchozí kapitole) a následné analýze dopadu
těchto metod z mého pohledu (jakožto učitele) a z pohledu studentů. Analýza byla
prováděna na základě dotazníku pro studenty. V předchozí kapitole již bylo zmíněno
srovnání obou pohledů celkového dopadu konkrétních hodin, ve kterých byly metody
použity. K tomuto srovnání byly použity odpovědi studentů na otázku číslo 5 z dotazníku a
mé osobní hodnocení.1 Studenti však odpovídali ještě na pět dalších otázek, jejichž rozbor
je uveden v sekci Rozbor studentského dotazníku níže.
Kromě dotazníku pro studenty byl zároveň vypracován i dotazník pro učitele
francouzského jazyka, který se týkal stejné problematiky. Rozbor učitelského dotazníku a
jeho srovnání s výsledky studentského dotazníku jsou uvedeny v sekcích

Rozbor

učitelského dotazníku a Srovnání pohledu na využití alternativních metod ve výuce u
studentů a učitelů.
Účelem tohoto výzkumu bylo zjistit situaci používání alternativních metod ve výuce
francouzštiny v běžném školním životě a četnost jejich využití. Zároveň byl zjišťován
Pohled studentů a pedagogů na alternativní metody jako takové s následným srovnáním
obou pohledů.
Výzkum byl prováděn v návaznosti na nabyté teoretické znalosti a měl ověřit:
-

obecné povědomí studentů a pedagogů o alternativních metodách výuky

-

aplikovatelnost vybraných metod do školního prostředí

-

rozmanitost věkových kategorií, se kterými lze pracovat netradiční formou

-

vůli studentů i pedagogů pracovat jinak než tradičně

-

četnost využití alternativních metod z pohledu studentů a pedagogů

' Sekce Příloh, Příloha č.l, ot.č.5
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5.1

ROZBOR STUDENTSKÉHO DOTAZNÍKU
Studentský dotazník1 byl předložen ve všech skupinách, které se účastnily výzkumu a

na nichž byly metody aplikovány. Jednalo se o třídy gymnázia Nad Štolou v Praze. Celkem
se, v závislosti na vybraných metodách (sugestopedie, TPR, práce s videem a práce
s písní), jednalo o čtyři skupiny. Věk respondentů se pohyboval mezi 11-19 lety, obsáhl
tedy škálu druhého stupně základní školy a školu střední.
Dotazník obsahoval šest otázek, z nichž otázky č. 1, 2, 3, 6 byly obecně vtaženy na
alternativní metody a jejich využití a rozbor odpovědí na tyto otázky se vztahoval
k celkovému počtu studentů, kteří na dotazník odpovídali. Otázky č. 4 a 5 pak
komentovaly konkrétní metodu aplikovanou ve skupině, která dotazník vyplňovala. Tyto
otázky se tedy vztahovaly pouze na jednu konkrétní skupinu žáků.
a) Otázka č. 1
Touto otázkou se zjišťovalo, zda se studenti v předchozím školním životě již setkali
s pojmem alternativní metoda, případně, kdy, kde a o jaké metody šlo.
Na tuto otázku odpovědělo 69% studentů ANO, 31% studentů NE. Všechny odpovědi
byly bez bližší specifikace. Z čísel a přiloženého grafu 2 je patrné, že více než 2/3 všech
dotázaných studentů se s alternativními metodami ve výuce buďto nesetkalo vůbec nebo
nevědělo, že se o takovou metodu jedná.
Na základě těchto poznatků mohu konstatovat, že alternativní metody netvoří
každodenní součást studentského života a že o jejich existenci mnoho studentů vůbec neví.

CJWO CfJE

Obr.4

Sekce Přílohy, Příloha č.l
Viz Obr.4
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b) Otázka č. 2
Druhá otázka byla zaměřena na četnost použití alternativních metod ve výuce
francouzštiny z pohledu studentů. Na základě odpovědí se 8% studentů nesetkává
s alternativními metodami nikdy. Zřídkakdy se v hodinách s alternativními metodami
setkává 37% studentů. Občasné využití alternativních metod od svých učitelů zažívá 53%
studentů, časté pak pouhá 2% respondentů. Nikdo ze studentů neuvedl, že se
s alternativními metodami setkává vždy.1
Výsledky této otázky se shodují se závěrem otázky první. Většina studentů se
s alternativními metodami ve výuce setkává občas či zřídkakdy. Fakt, že nikdo neuvedl
každohodinové využití alternativních metod je pochopitelný, vzhledem k nedostatku
časového a materiálního prostoru v sektoru veřejného školství.

60%
50%
40%
30%
20%

10%
0%
• nikdy •zřídkakdy Dobčas • často Hvždy

Obr. 5

c) Otázka č. 3
Tato otázka zkoumala důraz, který učitelé francouzštiny kladou na jednotlivé jazykové
dovednosti (složky jazykové výuky). Podle studentského hodnocení na škále 1-2-3-4-5
(1= nejvíce, 5 = nejméně) vyšlo najevo, že největší důraz je kladen na rozvoj komunikace a
slovní zásoby, za kterým pak následoval poslech a čtení. Psaní bylo ohodnoceno nejhorší
známkou. Je na něj, podle studentů, kladen při využití alternativních metod nejnižší důraz.

1

Viz Obr.5 (graf)
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Název složky výuky

Průměrná hodnotící známka

Rozvoj komunikace a slovní zásoby

2

Poslech

2,1

Psaní

2,1

Čtení

2,5

Obr.6

Z tabulky1 vyplývá, že ani jedna dovednost není výrazně opomíjena, na druhé straně
však ani jedna nemá dostačující zařazení v rámci alternativních metod. Tato skutečnost
může být dána tím, že samotné alternativní metody jsou zařazovány spíše méně, a tak není
dostatek příležitostí vyrovnaně se věnovat všem složkám výuky.
d) Otázka č. 4
Čtvrtá otázka zjišťovala, které konkrétní metodě se studenti věnovali. Počty studentů
k jednotlivým metodám jsou zřetelné z následujícího znázornění 2 :

•Sugestopedie

QTPR

•Práce s videem D P r á c e s písní

Obr.7

Počty studentů v jednotlivých skupinách se měnily v závislosti na typu třídy, na které
byly metody aplikovány. Z osobní zkušenosti vyplynulo, že s méně početnými skupinami
se alternativní metody praktikují lépe. Proto za horní hranici počtu studentů považuji
Polovinu třídy. S celou třídou se využívání alternativních metod jeví jako neproduktivní,
' Viz Obr.6
Viz Obr.7
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neboť studenti nemohou dostat šanci rovnoměrně se podílet na tvorbě takové vyučovací
jednotky. S celou třídou se však v dnešní době na našich

školách jazyková výuka

realizuje jen výjimečně, a tak díky běžnému dělení na poloviny až čtvrtiny tříd (podle
školy) mohou být alternativní metody do našeho školství implikovány.
e) Otázka č.5
Otázka pátá zahrnovala studentské hodnocení průběhu aktivity vedené alternativní
metodou. Následující tabulka1 shrnuje hodnocení všech aktivit studenty, kteří se jich
účastnili. Ke každé metodě a možnosti je zde uveden počet odpovědí.
Nijak nezpestřila

Mně bavila, ale

Mne bavila a přinesla

výuku FJ a vůbec mě

nepřinesla do výuky

nový pohled na

nebavila

FJ nic nového

výuku FJ

Sugestopedie

0

6

10

TPR

0

5

10

Práce s písní

0

9

3

Práce s videem

1

3

4

Metoda

Obr. 8

Z tabulky vyplývá, že v naprosté většině případů studenti použití alternativní metody
ve výuce francouzského jazyka uvítali.
f) Otázka č. 6
Otázka šestá navazovala na použití alternativních metod v hodinách a zjišťovala, do
jaké míry si studenti přejí, aby jejich učitelé používali alternativních metod v budoucnosti.
Na základě odpovědí bylo zjištěno, že 14% studentů nechce nikdy být učeno
alternativními metodami. Zřídkakdy chtějí k alternativním metodám přistoupit 2%
studentů. Občasné zařazení alternativních metod by uvítalo 25% studentů a časté zařazení
alternativních metod do výuky by konvenovalo 59% studentů.

1

Viz Obr. 10
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Obr. 9

Z uvedených čísel a grafu 1 vyplývá, že nadpoloviční většina respondentů po
absolvování hodiny se zařazenou aktivitou vedenou alternativní metodou má chuť do
obdobné práce v budoucnosti často. Přidáme-li fakt, že další čtvrtina dotazovaných by se
ráda s alternativními metodami setkávala občas, můžeme konstatovat že praktické využití
netradičních neboli alternativních metod dosáhlo v rámci této práce úspěchu a studenti byli
motivováni pro další zavádění těchto metod do praxe.

5.2

ROZBOR UČITELSKÉHO DOTAZNÍKU
Dotazník pro učitele byl zaměřen obecně na alternativní metody a jejich využití.

Učitelé, kteří dotazník vyplňovali, učí na gymnáziu Nad Štolou v Praze studenty, kteří
vyplňovali studentský dotazník. Délka učitelské praxe těchto vyučujících se pohybuje v
rozmezí od jednoho roku do více než třiceti let. Ačkoliv bylo původně zamýšleno dotazník
pro učitele pojmout šířeji, tedy jej aplikovat na více školách, nakonec od tohoto záměru
bylo upuštěno, a to z důvodu lepšího srovnání výsledků. Při zaměření na jednu konkrétní
školu je možné lépe porovnat přístup studentů a pedagogů k alternativním metodám a
vytvořit tak na základě tohoto porovnání závěr.
Učitelský dotazník byl sestaven ze šesti otázek. Otázky 1 a 6 byly zaměřeny obecně,
otázky 2, 3, 4, 5 se týkaly buďto osobní zkušenosti učitele nebo přímo konkrétně školy, na
které učí a na které výzkum probíhal.
a) Otázka č. 1
První otázka zjišťovala, zda se učitelé v minulosti již setkali s pojmem alternativní
metody ve výuce francouzského jazyka, případně, kde se s takovými metodami setkali.
1
2

Viz Obr.9
Sekce Přílohy, Příloha č.2
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Všichni dotázaní učitelé odpověděli, že se s tímto pojmem již setkali. Z toho 40% zdroj
poznání alternativních metod blíže nespecifikovalo, 40% uvedlo, že se o alternativních
metodách ve výuce francouzského jazyka dozvěděli na didaktických seminářích jazykové
školy Skřivánek, 10% uvedlo jako zdroj informací o alternativních metodách internet a
10% se o těchto metodách dozvědělo ve francouzském institutu. Mezi nejčastěji
zmiňované metody, se kterými se učitelé setkali, patřily: sugestopedie, práce s videem,
práce s písní, metoda TPR a metoda simulation

globále.

•bez
specifikace
| J Š Skřivánek

•internet
•francouzský
institut

Obr. 10

Z grafu 1 a uvedených odpovědí vyplývá, že učitelé francouzštiny na dané škole mají
zájem rozvíjet své znalosti v oblasti alternativních metod a pokouší se o to aktivně.
V minulosti se tito učitelé již s pojmem alternativní metody ve výuce FJ setkali, a tak mají
otevřenou cestu snažit se je v rámci svých hodin aplikovat.
b) Otázka č. 2
V druhé otázce měli učitelé uvést, jak často oni sami využívají alternativních metod ve
výuce. Na škále nikdy-zřídkakdy-občas-často-vždy

všichni učitelé označili možnost občas.

Z toho tedy vyplývá, že alternativní metody ve francouzštině nejsou na dané škole
aplikovány běžně a netvoří nedílnou součást každodenního školního života.
c) Otázka č. 3
Třetí otázka měla odhalit, na jakou jazykovou dovednost kladou učitelé největší důraz
při uplatňování alternativních metod ve výuce francouzštiny. Učitelé hodnotili na škále
1-2-3-4-5, kde 1 znamená nejvíce a 5 nejméně.
Z učitelského hodnocení vyšel rozvoj komunikace a slovní zásoby jako dovednost, na
kterou se učitelé soustředí nejvíce. V pořadí další dovedností byl poslech. Čtení a psaní
1

Viz Obr. 10
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byly vyhodnoceny jako dovednosti, na které se klade nižší důraz při využití alternativních
metod v rámci hodin francouzského jazyka.

Cpazvoj
kom unikace a
s lovní z á s o b y
Bposlech

120% -r
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2

3

4

5

Obr. 11

Z grafu 1 vyplývá jasná převaha kladení důrazu na rozvoj komunikace a slovní zásoby
před ostatními jazykovými dovednostmi. To může souviset se současným trendem v rámci
jazykové výuky nejen francouzštiny obrátit pozornost především na schopnost plynule se
cílovým jazykem vyjadřovat, byť i s chybami, a neklást přílišný důraz na gramatickou
strukturu jazyka či jeho psanou podobu.
Vedle rozvoje komunikace a slovní zásoby je učiteli vyzdvihovanou dovedností
poslech. Porozumění autentickému záznamu je nedílnou součástí přípravy na samostatné
vyjadřování v cílovém jazyce, a tak není divu, že právě tato dovednost je druhou nejvíce
zmiňovanou.
Oproti rozvoji komunikace a poslechu jakožto aktivním jazykovým dovednostem
nutným k bezprostřední komunikaci v cílovém jazyce stojí čtení a psaní, které z tohoto
pohledu mohou být chápány jako dovednosti pasivní, neboť nejsou bezpodmínečně nutné
k přímé jazykové komunikaci. Čtení a psaní jsou tak učiteli stejnoměrně hodnoceny jako
dovednosti, na které je kladen v rámci alternativních metod důraz nižší.
d) Otázka č. 4
V otázce čtvrté učitelé na škále nevítají-nevadí jim-vítají

hodnotili přístup studentů

k aplikaci alternativních metod do výuky francouzského jazyka. Hodnocení prováděli na
základě zpětné vazby od studentů, jak ji vnímali během konkrétního uplatňování
alternativních metod v hodinách francouzštiny.
1

Viz Obr. 10
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Všichni učitelé shodně uvedli, že studenti aplikaci alternativních metod vítají. U jedné
odpovědi byla zároveň uvedena specifikace , jako útěk ze stereotypu". Tato specifikace je
velice příhodná a zajímavá z hlediska zaměření této práce. Vyvstávají zde dvě otázky: zda
je každodenní školní výuka stereotypem a z d a j e vhodné alternativní metody v jazykovém
vyučování považovat za nástroj k úniku z tohoto stereotypu.
Hlavním cílem všech učitelů, tedy nejen učitelů cizích jazyků, by měla být snaha látku
vykládat tak, aby studenty zaujala, byli motivováni k odkrývání souvislostí a dalšímu
zkoumání daného tématu. Žádná výuka by neměla být vnímána jako stereotyp a to ani ze
strany učitelů, ani z pohledu studentů. Hovořit tedy o alternativních metodách jako o formě
úniku ze stereotypu se zde jeví jako naprosto neadekvátní. Alternativní metody mohou
napomoci ke zvýšení motivace studentů do školní práce a mohou pomoci zvýšit efektivitu
výuky a právě proto by neměly být brány jako metody uplatňované okrajově či výjimečně.
e) Otázka č. 5
Otázka číslo pět byla zaměřena na prostředí ve škole a jeho vhodnost k aplikování
alternativních metod při výuce francouzského jazyka. Učitelé na škále

nevhodné-vhodné

označovali tu možnost, která jim vzhledem k aktuálnímu materiálnímu zázemí školy přišla
nejvhodnější. Všichni učitelé odpověděli, že škola poskytuje prostředí vhodné.
Zosobní zkušenosti vím, že právě učitelé kfrancouzštiny mají kdispozici speciální
učebnu francouzského jazyka, která je multimediálně vybavena a poskytuje vhodný
fyzický prostor pro aplikaci alternativních metod, které jsou zaměřeny na video či audio
ukázky. Co se týče alternativních metod zaměřených na pohyb, učebna naopak vyhovující
není. Její velikost stěží pojme dostatečný počet míst k sezení pro všechny studenty, tudíž
zde není prostor na pohybové aktivity. Výuka francouzštiny se však nerealizuje pouze
v této učebně, takže lze dopředu rozvrhnout rozložení aktivit tak, aby ve větších třídách
byly prováděny ty pohybové a v multimediální učebně aktivity, při kterých se využívá
audio a video technika. Vzhledem k uvedeným faktům se s názory učitelů francouzštiny
ztotožňuji.
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f) Otázka č. 6
Šestá otázka zkoumala názor učitelů na volbu výukových metod na základě jejich
zkušeností. Při volbě z nabídky tradiční-alternativní-kombinace

obou se všichni učitelé

přiklonili ke kombinaci obou. Své rozhodnutí podložili například tvrzením, že tradiční a
alternativní metody se vzájemně doplňují nebo že alternativní metody podporují zvyšování
motivace studentů.
Z odpovědí na šestou otázku vyplývá myšlenka, která v této práci již byla zmíněna, a
sice nutnost kombinace tradičních a moderních metod ve veřejném školství. Klasické
veřejné školství totiž nedisponuje možnostmi výrazně měnit časové plány výuky ani počty
studentů, což je mnohdy pro dlouhodobější aplikování alternativních metod nezbytné. Ve
veřejném školství zároveň často chybí dostatečná finanční a tedy i materiální podpora pro
dlouhodobé uplatnění alternativních metod.
Rozdíl

mezi alternativními

a tradičními

metodami může také

korespondovat

s rozdílnými přístupy studentů k učení. I z toho důvodu je dobré tyto metody v sektoru
veřejného školství kombinovat. V soukromém školství volba instituce odvisí od osobního
rozhodnutí jednotlivce či jeho rodiny, takže v soukromých institucích lze nastolit učení
podle jedné konkrétní metody dlouhodobě a studenti mezi takovými institucemi volí podle
vlastních potřeb. Ve veřejném školství však jasná profilace studentů neexistuje a lze jen
stěží předpokládat, že by v daném sektoru k takové profilaci došlo.
Z výše uvedených důvodů lze vyvodit k odpovědi na šestou otázku stejný závěr, jaký
vyšel z analýzy odpovědí učitelů. V rámci hodin francouzského jazyka na státních školách
je nanejvýš vhodné alternativní metody používat v kombinaci s metodami tradičními.

5.3

SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ STUDENTSKÉHO A UČITELSKÉHO

DOTAZNÍKU
5.3.1 Povědomí o existenci alternativních metod
Na základě první otázky, která byla stejná u obou dotazníků, bylo zjištěno, že učitelé
mají ze 100% povědomí o existenci alternativních metod a dokáží uvést i jejich konkrétní
příklady. Naopak u studentů bylo zjištěno, že 31% z nich, tedy přibližně 1/3 dotázaných, se
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s pojmem alternativní metody nikdy nesetkala a pokud tito studenti byli učeni formou
alternativních metod, tak si toho nebyli vědomi a nedokáží to tudíž reflektovat.
Z uvedených výsledků můžeme vyvodit, že učitelé mají o alternativních metodách
povědomí, avšak své studenty s nimi seznamují nedostatečně a aplikují-li takové metody,
nedají to studentům najevo a nijak jim neosvětlí jejich principy.
Závěrem tedy můžeme konstatovat, že povědomí učitelů a studentů o alternativních
metodách se liší. Tento fakt je pravděpodobně dán nedostatečným přístupem studentů
k informacím o alternativních metodách a jejich nízkou informovaností o principech
daných metod. Informace o konkrétní metodě, která je na studentech aplikována a
vyzdvižení jejích výhod by však mohlo zvýšit motivaci studentů k práci. Proto bych
doporučila učitelům, aby se pokusili charakteristiku metod zařadit vždy, pokud se
rozhodnou k výuce pro studenty doposud neznámou metodou.

5.3.2 Četnost uplatnění alternativních metod ve výuce francouzského
jazyka
Názory na četnost aplikace alternativních metod do hodin francouzského jazyka nejsou
u studentů a učitelů shodné. Všichni učitelé se domnívají, že alternativní metody užívají ve
výuce francouzštiny občas. Nadpoloviční většina studentů sice tento názor sdílí, avšak více
než 1/3 studentů se domnívá, že jsou učeni alternativními metodami jen zřídkakdy.
Připočteme-li fakt, že další necelá 1/10 dotázaných studentů uvedla, že se s alternativními
metodami ve výuce francouzštiny nesetkává nikdy a jen pouhá 1/50 uvedla časté uplatnění
těchto metod v rámci výuky francouzštiny, dostáváme se do silného rozporu v náhledu
učitelů a studentů na využití alternativních metod ve výuce francouzského jazyka.
Tento rozpor odpovídá závěru, který vyplynul u první otázky. Existuje značný rozdíl
nejen v povědomí studentů a učitelů o alternativních metodách, ale také v náhledu na jejich
konkrétní aplikaci v hodinách francouzského jazyka. Učitelé považují četnost aplikace
alternativních metod do hodin francouzského jazyka za dostačující, avšak nezanedbatelná
část studentů je názoru opačného. Na tomto místě bych doporučila zlepšit komunikaci
studentů a učitelů ohledně aplikace alternativních metod do výuky francouzštiny a pokusit
se najít výukový systém, který by vyhovoval oběma stranám.
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V návaznosti na předešlá fakta je zde důležité zmínit, že nadpoloviční většina studentů
v dotazníku

uvedla

přání

setkávat

se

s alternativními

metodami

v rámci

výuky

francouzského jazyka často1. Zároveň víme, že učitelé vědí o oblíbenosti alternativních
metod ve výuce francouzského jazyka u studentů (viz otázka č. 4 v učitelském dotazníku) a
že škola nabízí vhodné prostředí pro aplikaci těchto metod (viz otázka č. 5 v učitelském
dotazníku).

Z toho vyplývá, že neexistuje žádná evidentní překážka, která by učitelům

bránila v častějším uplatnění alternativních metod při výuce francouzského jazyka.
Zároveň existuje vysoká pravděpodobnost, že častější aplikace těchto metod by zvýšila
efektivitu práce v hodinách francouzštiny, neboť studenti by byli lépe motivováni,
vzhledem k tomu, že by výuka probíhala z části také podle jejich představ. Na tomto místě
bych si tedy dovolila učitelům doporučit, aby se pokusili, vzhledem k výsledkům
dotazníku, aplikovat alternativní metody do výuky francouzského jazyka častěji.

5.3.3 Hodnocení důrazu kladeného na jednotlivé jazykové dovednosti při
aplikaci alternativních metod ve výuce francouzského jazyka
Studenti a učitelé shodně odpovídali, že největší důraz je při aplikaci alternativních
metod kladen na rozvoj komunikace a slovní zásoby. Učitelé hodnotili rozvoj komunikace
a slovní zásoby známkou 1, zatímco ze studentského dotazníku vyšla jako průměrná
známka hodnocení 2. Tento rozdíl může být dán nepoměrem počtu studentů vůči počtu
učitelů, kteří na dotazník odpovídali. Také u poslechu se studenti a učitelé v hodnocení
shodli. Obě strany respondentů ohodnotily důraz kladený na poslech v hodinách s aplikací
alternativních metod známkou 2 (studenti 2,1, učitelé 2). Rozpor nastal až v hodnocení
důrazu kladeného na čtení a psaní. Zde studenti hodnotili vyššími známkami než učitelé. U
čtení studenti udělili průměrnou známku 2,5, zatímco učitelé ze 3/5 ohodnotili čtení
známkou 3-4. U psaní byl rozdíl ještě markantnější, neboť studenti jej ohodnotili známkou
2,1 a učitelé ze 3/5 opět známkou 3-4.
Rozdíl v hodnocení čtení a psaní u studentů a učitelů plynoucí z uvedených údajů lze
jen těžko vysvětlit. Důvodem však může být, že studenti nedovedou zřetelně oddělit
jazykové dovednosti, na které je důraz kladen. Například při poslechu písně s doplňováním
slov do textu a následné společné kontrole textu čtením nahlas tak mohou čtení přikládat
stejnou váhu jako poslechu a neuvědomí si, že se jedná o alternativní metodu zaměřenou
1

Viz rozbor studentského dotazníku, otázka č. 6
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výhradně na poslech. Učitelé naopak tyto souvislosti znají, proto důraz kladený na čtení
klasifikují níže než studenti.

5.3.4

Závěr srovnání studentského a učitelského dotazníku

V závěru srovnání odpovědí učitelů a studentů je třeba zmínit, že jejich odpovědi se
v mnohých případech lišily. Ani jedna strana však svými odpověďmi nevyjádřila negativní
postoj k alternativním metodám v rámci výuky francouzského jazyka. Z celkového
vyhodnocení vyplývá, že studenti nahlížejí na aplikaci alternativních metod do výuky
francouzštiny o něco pozitivněji než učitelé. Studenti hodnotí alternativní metody jako
dobrou formu předávání nových jazykových poznatků, při které se mohou zároveň pobavit
a rádi by se s touto formou výuky v budoucnu setkávali častěji. Učitelé chápou uplatnění
alternativních metod pozitivně, avšak pohlíží na něj spíše jako na zpestření tradiční výuky,
než jako na plnohodnotnou součást jazykového vyučování. Z odpovědí učitelů i studentů
vyplývá, že kombinace metod tradičních a alternativních je dobrou cestou pro výuku
cizího, v našem případě francouzského, jazyka.
I přes četné odlišnosti z odpovědí na oba dotazníky nevyplývají nijaké zásadní rozpory,
a tak je možné konstatovat, že na škole, kde byl výzkum prováděn, je připravena dobrá
půda pro aplikaci alternativních metod v rámci výuky francouzského jazyka. Pro snadnější
uplatnění těchto metod by bylo vhodné, aby spolu studenti a učitelé o nich více mluvili.
Komunikace je totiž základním předpokladem vzájemného vyhovění, které je pro aplikaci
alternativních metod do běžné výuky nezbytné.
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ZÁVĚR

6

Alternativní či netradiční metody znamenají pro výuku cizích jazyků nejen moderní
přístup, ale i zřetel na identitu žáka, čímž se významně podepisují na vývoji školství a
především na změně v přístupu učitelů k výuce a ke svým studentům. Tyto metody
zahrnují odraz moderního pokrokového myšlení, učení s jejich pomocí probíhá rychle a
efektivně a má okamžitý dopad na praktické jazykové dovednosti žáka. S jejich pomocí
žáci rozvíjí svou kreativitu a podněcují své přirozené vlohy a potřeby.
Sugestopedie a metoda fyzické odpovědi na pokyny (TPR) jsou velice příjemnými
cestami, jak se naučit cizímu jazyku. Vzhledem k jejich specifičnosti však jen těžko
nalézají v našich veřejných školách místo, a tak se stále uplatňují ve větší míře ve sféře
škol soukromých. Oproti tomu video a píseň se stávají již na scéně každodenní výuky ve
veřejných školách stálicemi. Aby totéž platilo i o předchozích dvou metodách, je třeba
změnit určité složky učebního procesu. Zásadními problémy přitom zůstávají materiální
vybavení škol a fixní časová dotace v podobě 45 minut na jednu vyučovací jednotku. Tato
práce se však pokusila nabídnout možnosti aktivit spojených s vybranými netradičními
metodami tak, aby byly adaptabilní do běžného školního života. Bylo prokázáno, že i přes
nepříznivé okolnosti veřejného školství lze alternativní postupy do výuky aplikovat a že
jsou dokonce u studentů oblíbeny.
Základním předpokladem úspěšnosti alternativních metod je dobrá příprava a práce
učitele. Spontánní učitel s chutí do práce, který je schopen přenést svůj entusiasmus i na
své studenty je ideální osobností pro aplikaci alternativních metod. Takovému učiteli
zároveň nesmí chybět zodpovědnost, schopnost organizace a řízení vyučovacího procesu.
Pedagog by měl být vysoce kreativní, neboť záleží velkou měrou na něm, zda se podaří
zhodnotit jeho práci a jaká bude výsledná efektivita vyučovacího procesu. Přirozená
autorita je u učitele vysoce ceněnou vlastností, neboť si dovede žáky získá'

iž by u nich

ztratil respekt.
Výjimečnost netradičních přístupů tkví v tom, že do školního dění zapojují
jednotlivé potřeby studentů a opírají se o individuální přístup. Snaží se o to, aby se každý
žák mohl stejnou měrou podílet na utváření vyučovací hodiny a opírají se o pozitivní
přístup k výuce. Jejich hlavním cílem je podporovat radost z poznání. Umožnit studentům
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uvolněně přijímat vědomosti a zároveft se zaměřit na to, co je opravdu zajímá a snažit
takové věci zahrnout do všední výuky.
\

Každá netradiční metoda má svá určitá specifika. Některé se ve své podstatě hodí
spíše pro začátečníky (např. sugestopedie či TPR), jiné již pro své správné fungování
potřebují určité jazykové dovednosti (např. práce s videem či písní). V kombinaci
tradiční školní výukou mohou tato specifika znamenat zásadní průlom. Přizpůsobíme-li
běžnou vyučovací hodinu tak, aby zahrnovala prvky některé z vybraných metod, můžeme
pomoci zvýšit efektivitu výuky, zlepšit atmosféru ve třídě a co je nejzásadnější, můžeme ]v
žácích podpořit, vzbudit či oživit radost z chození do školy.
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RÉSUMÉ
Les méthodes non-conventionnelles sont les méthodes d'un enseignement moderne

et alternatif qui permettent de faire l'apprentissage et l'enseignement de la langue française
attirant et plus intéressant et pour les étudiants et pour les enseignants. Ces méthodes font
partie d'un groupe des méthodes modernes qui s'éloignent des approches traditionnelles et
qui offrent un point de vue libéral en ce qui concerne l'éducation. Ce travail s'intéresse à
l'acquisition des langues étrangères et particulièrement à l'acquisition de la langue
française en appliquant les méthodes non-conventionnelles choisies - la suggestopédie, la
TPR (la réaction physique totale), le travail avec la vidéo et le travail avec la chanson.
L'objectif de ce mémoire de maitrîse consiste en présentation des méthodes nonconventionnelles choisies, en leur application concrète en classe et en analyse de cette
application. En plus, ce travail veut saisir l'opinion sur les méthodes non-conventionnelles
décrites et appliquées parmi les étudiants et leurs professeurs de lycée Nad Štolou à
Prague. Ce travail se pose la question si les méthodes non-conventionnelles peuvent aider
l'enseignement des langues étrangères et particulièrement l'enseignement de la langue
française à gagner l'efficacité plus élévée à augmenter la motivation des étudiants pendant
les leçons de la langue française.
J'ai choisi ce sujet et je me suis appuyée sur les approches modernes de l'éducation
des langues étrangères pour que ce travail puisse servir pour une source d'inspiration et
d'idées aussi bien qu'être utile et intéressant pour les lecteurs. Ce travail a donc pour son
but d'introduire les méthodes non-conventionnelles, de renseigner sur leurs caractéristiques
et sur leurs principes en raison de laisser les lecteurs se former un point de vue général sur
ce que sont les méthodes non-conventionnelles, où sont leurs origines et comment elles
pourraient être employées et utilisées pour enseigner les langues étrangères et surtout le
français.
Ce travail retrace le développement historique des méthodes non-conventionelles,
les caractéristiques des méthodes non-conventionnelles choisies, leurs applications
concrètes en classe et la perspective de leur utilisation dans les écoles publiques. Tout est
basé sur les questionnaires répondus et par les étudiants et par les professeurs de lycée
public Nad Štolou à Prague.
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Dans ce travail, on peut y trouver les informations et les idées intéressantes qui
peuvent être employées dans l'enseignement et qui sont soulignées par la description des
expériences pratiques soit des séminaires didactiques orientés sur les méthodes concernées,
soit des applications concrètes de ces méthodes.
La première partie du travail est orientée plutôt sur la description théorique.
D'abord on repère l'évolution historique et la théorie des méthodes non-conventionnelles
choisies. On s'appuie sur la transition des méthodes traditionnelles (qui sont ici
représentées par la méthode grammaire-traduction) aux méthodes modernes (décrites plus
concrètement sur les exemples de la méthode naturelle et directe). On commente aussi les
conceptions sur lesquelles les méthodes traditionelles et modernes sont fondées. Plus tard,
les différences entre les deux approches sont mentionées et on y fait aussi l'analyse des
éléments et des principes sur lesquelles ces deux types des méthodes sont basés en
soulignant

le contraste

entre

la déduction

et l'explication

(pour les

méthodes

traditionnelles) et l'induction et l'implication (pour les méthodes modernes). Après avoir
introduit les bases des méthodes traditionnelles et moderne, on présente la méthode mixte
qui signifie la synthèse des efforts traditionelles et modernes.
Plus tard dans le chapitre, on fait une liste des méthodes importantes de la
deuxième moitié du 20 e siècle. Parmi ces méthodes appartiennent la méthode audio-orale,
la méthode Berlitz et la méthode situationnelle. Ce sont ces méthodes qui ont influencé le
développement des méthodes non-conventionnelles. On s'appuie, alors, sur l'innovation
des méthodes d'enseignement des langues étrangères chez nous et à l'introduction
théorique des méthodes non-conventionnelles. On jette un coup d'oeil sur leurs principes et
conceptions, en exprimant leurs objectifs et en introduissant le système de leur
fonctionnement. Les éléments problématiques qui font obstacle au lancement rapide des
méthodes non-conventionnelles aux écoles publiques, font parties de ce chapitre pour
mieux comprendre la complexité de l'application de ces méthodes dans la vie quotidienne
scolaire. Entre toutes les obstructions on a mentioné la dotation fixe de temps des unités de
l'enseignement qui ne permette pas d'introduire les activités qui demandent plus qu'une
seule unité ou les cours plus complexes qui peuvent durer plusieurs jours ou semaines. Le
nombre des élèves en classe représente un problème grave en ce qui concerne l'application
des méthodes non-conventionnelles, d'autant plus que les écoles publiques ne disposent
pas de l'équipement nécessaire pour travailler dans les intentions de ces méthodes. D'autre
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part, on a remarqué aussi que les activitées liées aux méthodes alternatives représentent un
encombrement sensible aux professeurs ce qui peut jouer un rôle important pendant leur
choix entre les approches traditionnelles et non traditionnelles. Enfin, on a constaté que
même s'il est difficile d'introduire les méthodes non-conventionnelles aux écoles
publiques, il existe déjà assez d'institutions qui essaient de les mettre en place ce qui
signale une possibilité de changement de système scolaire pour devenire plus ouvert à
l'introduction des approches modernes. J'ai choisi quattre méthodes non-convenntionnelles
qui sont décrites concrètement dans ce travail.
Premièrement on s'appuie sur la suggéstopedie qui est une méthode alternative
d'origine bulgarienne et qui a été fondé par Georgi Lozanov.

On a constaté que cette

méthode est basée sur la communication ouverte sans aucunes barrières et sur la possibilité
de se détendre. Les principes fondamentaux de suggéstopedie sont:
-

débarrasser les étudiants de leurs obstructions qui bloquent leur communication
spontanée (acceptation d'une individualité différente)

-

activer les deux hémisphères cérébrales pour lier le centre des langues avec le
centre de la créativité

-

employer chez les étudiants les gestes, la mimique et les allocutions non-verbales et
subconscientes

-

créer le milieu agréable pour les étudiants

-

l'approche individuelle

-

la liaison de la musique et de la voix du professeur

La suggéstopedie travail avec la musique classique et cette musique est très importante
pour le cours suggéstopedique. Chaque cours a, par rapport à cela, deux parts qui
s'appellent le concert passif et le concert actif Pour une meilleure illustration on a
présenté une école de langues consacrée à la suggéstopedie et on a décrit une
expérience personnelle d'un séminaire didactique sur la méthode suggéstopedique. La
suggéstopedie est considérée comme une méthode efficace est très rapide en ce qui
concerne l'acquisition de vocabulaire.
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La deuxième méthode alternative comprise dans ce travail s'appelle la réaction
physique totale (la TPR) et son fondateur s'appelle James Asher. Cette méthode essaie
d'intégrer le système d'aprendre une langue étrangère avec la façon dont on aprend la
langue maternelle. Cette méthode est déstinée plutôt aux débutants et faux débutants.
Elle travaille beaucoup avec les gestes et n'utilise pas du tout la langue maternelle. Dès
le début, les élèves seulement écoutent en réagissant physiquement aux ordres donnés.
Ce n'est que quelques semaines plus tard qu'ils commencent à s'exprimer activement
en langue cible - parler, écrire et lire. Les mouvements aident les élèves à débloquer le
stress et à créer une atmosphère agréable en classe pour soutenir le développement des
émotions positives. Plus tard, la méthode de drill impératif est utilisée pour mieux
acquérir les structures de la langue cible.
Le travail avec la vidéo en classe représente la troisième méthodes mentionnée dans
ce mémoire. C'est une méthode audiovisuelle qui permet aux élèves d'être les
observateurs immédiats de l'environnement de la langue seconde. Cette méthode nonconventionnelle contribue au développement de toutes les compétences langagières et
propose une approche complexe à la langue cible. Il existe quatre formes essentielles
de l'utilisation de la vidéo en classe:
-

la vidéo comme la forme illustrative de l'enseignement

-

la vidéo comme le professeur en rôle substituante

-

la vidéo orientée thématiquement

-

la vidéo comme le moyen de développemt de la pensée analytique, de la créativité
et de l'activité

Le travail avec la vidéo apporte la possibilité de conserver et de rappeler les
informations

acquises

facilement

et

représente

une

partie

indispensable

de

l'enseignement des langues secondes.
La dernière méthode concernée s'appelle le travail avec la chanson. Cette méthode
est orientée surtout sur l'augmentation de la motivation des élèves puisqu'elle est
généralement bien appreciée de leur part. On distingue deux types de chansons avec
lesquelles on travaille en classe. Ce sont les chansons didactiques et les chansons non-
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didactiques. La chanson didactique est créée strictement pour les objectifs éducatifs. La
chanson non-didactique représente une œuvre culturelle avec laquelle on travaille en
classe. Le travail avec la chanson développe avant tout la compétence d'écoute, mais il
peut aussi incarner le moyen de la discussion ou le moyen de la révision grammaticale.
La chanson peut être travaillée avec tous les niveaux d'apprenants.
La deuxième partie du travail contient l'application concrète des méthodes
concernées en classe de la langue française au lycée Nad Stolou à Prague. Ce lycée a
été choisi parce qu'il offre le travail avec toutes les cathégories d'âge d'élèves et donc
offre aussi un milieu idéal pour la recherche pédagogique qui fait aussi une partie
importante de ce mémoire et qui est liée avec l'application concrète des méthodes
choisies. Cette recherche pédagogique est représentée par deux questionnaires - un
pour les étudiants et un pour les professeurs. Chaque activité pratique a été préparée et
puis appliquée en classe. Les quatre groupes d'élèves ont représenté tous les niveaux et
ont couvert un large spectre des âges différents. Les facteurs principaux pour choisir
une certaine méthodes pour une certaine classe ont été:
-

objectif suivi par une activité concrète

-

dotation de temps

-

caractéristique de groupe en considérant le niveau et l'âge des élèves

-

caractère globale de groupe (il fallait connaître le groupe avant d'y appliquer une
activité alternative)
Pour l'application d'une activité suggéstopedique, on a choisi les élèves de l'âge

entre 13-14 ans. L'activité TPR a été orienté sur les élèves de l'âge de 11-12 ans, le
travail avec la vidéo concernait les élèves de l'âge de 18-19 ans et le travail avec la
chanson a été consacré aux élèves de l'âge de 17-18 ans.
Les activités se déroulaient d'une façon positive. Ce fait a été prouvé par les
résultats de questionnaire. A partir de ces résultats et en comparant les réponses des
élèves avec celles des professeurs, on peut constater que:
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1)

La connaissance des méthodes alternatives est différente chez les élèves
et chez les professeurs ce qui peut être lié au fait que les élèves n'ont pas
d'accès

suffisant

conventionnelles.

aux
Pour

informations
cette

raison je

sur

les

méthodes

recommanderais

que

nonles

professeurs informent leurs élèves sur chaque méthode nouvelle qu'ils
utilisent en leur enseignant.
2)

La fréquence d'application des méthodes non-conventionnelles en
classes de la langue française n'est pas considérée la même chez les
élèves et chez les professeurs. Les élèves aimeraient que les méthodes
non-conventionelles soient employées plus souvent. Les professeurs,
alors, feraient bien s'ils essayaient d'utiliser ces méthodes plus souvent
pour ne pas affaiblir la motivation des élèves à apprendre la langue
française.

3)

En sortant des réponses des élèves et de leurs professeurs, on peut
conclure que les deux côtés apprécieraient enseigner et être enseigné par
la combinaison des méthodes traditionnelles et non-conventionnelles en
raison de satisfaire non seulement les besoins personnels des élèves, mais
aussi pour assurer l'enseignement de haute valeur et efficacité en accord
avec les possibilités réelles des écoles publiques.

En conclusion, ce travail a confirmé que les méthodes alternatives contribuent à
l'augmentation de l'éfficacité de l'enseignement et provoquent la motivation élevée des
élèves en leur apportant les approches nouvelles de l'enseignement de la langue
française. Ainsi, on peut constater que les méthodes non-conventionnelles occupent une
place indiscutable dans l'enseignement des langues étrangères aux écoles publiques et
qu'on ne peut que gagner en les appliquant dans la vie quotidienne scolaire.
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Příloha č. 1 - Dotazník pro studenty
Dotazník pro účely výzkumu využití alternativních metod výuky francouzského jazyka
v rámci diplomové práce na katedře francouzského jazyka
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Škola:
Typ studia:
Datum:

Třída (skupina):

Věk respondenta:

1)

Setkal/a jste se v minulosti s pojmem „alternativní metody" ve výuce francouzského
jazyka? Pokud ano, uveďte podrobnosti, např. kdy, kde a o jaké metody se jednalo.

2)

Pokud j e Vám známo, učitelé francouzštiny na vaší škole využívají alternativních metod
výuky: *}

nikdy - zřídkakdy - občas - často - vždy
3)

Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a, že učitelé francouzského jazyka na vaší škole
alternativních metod využívají, uveďte, na jakou jazykovou dovednost obvykle kladou
důraz.* )

Rozvoj komunikace a slovní zásoby
Poslech
Čtení
Psaní

1-2-3-4-5
¡-2-3-4-5
¡-2-3-4-5
1-2-3-4-5

4)

S jakou alternativní metodou jste se setkal/a v rámci dnešní hodiny francouzského jazyka?

5)

Aktivita spojená s využitím této metody v praxi:*'

nijak nezpestřila výuku FJ a vůbec mě nebavila
mě bavila, ale nepřinesla do výuky FJ nic nového
mě bavila a přinesla nový pohled na výuku FJ (specifikujte)
6) V budoucnu byste byl/a rád/a, kdyby učitelé francouzského jazyka na vaší škole využívali
alternativních metod: *'
nikdy - zřídkakdy - občas - často - vždy

Poznámky:
*) Zřetelně označte Vámi vybranou odpověď.
**) Na škále 1 (největší důraz) až 5 (žádný důraz) zakroužkujte Vámi vybranou možnost.
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Příloha č. 2 - Dotazník pro učitele
Dotazník pro účely výzkumu využití alternativních metod výuky francouzského jazyka
v rámci diplomové práce na katedře francouzského jazyka
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Škola:
Aprobace:
Datum:

Délka učitelské praxe v letech:

1) Setkal/a jste se v minulosti s pojmem „alternativní metody" ve výuce francouzského
jazyka? Pokud ano, uveďte podrobnosti, např. kdy, kde a o jaké metody se jednalo.

2)

Alternativních metod výuky francouzského jazyka využíváte:

nikdy - zřídkakdy - občas - často - vždy
3)

Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a, že metod využíváte, uveďte, na jakou
jazykovou dovednost obvykle kladete důraz."'

Rozvoj komunikace a slovní zásoby
Poslech
Čtení
Psaní
4)

1-2-3-4-5
1-2-3-4-5
1-2-3-4-5
1-2-3-4-5

Podle Vašich poznatků studenti využití alternativních metod ve výuce francouzského
jazyka spíše:

nevítají - nevadíjim - vítají

5)

Pro využití alternativních metod v praxi máte ve vaší škole prostředí:')

nevhodné - vhodné
6) Podle Vašich zkušeností j e pro výuku francouzského jazyka vhodné volit metody:

tradiční - alternativní - kombinace obou
Vysvětlete proč:

Poznámky:
*) Zřetelně označte Vámi vybranou odpověď.
**) Na škále 1 (největší důraz) až 5 (žádný důraz) zakroužkujte Vámi vybranou možnost.
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J'aime

Simon

Pendant ce temps, moi, j'étais tombée amoureuse. Enfin, disons qu'il
me plaisait, mais beaucoup, ce Simon Scop.
La psychanalyse, j'avais eu à affaire à elle, elle m'avait tirée d'un
mauvais pas. C'était avec un vieux, une autre génération, Mais je
ne prétends pas que ça n'ait pas joué, dans mon coup de foudre
pour Simon. Je suis allée le voir pendant qu'il rangeait ses papiers,
je lui ai dit combien ce qu'il avait dit m'avait plu, et je l'ai invité
à prendre un verre. Il a souri gentiment, il a commencé par dire
qu'il était un peu fatigué, et puis il a dit oui.
je suppose que j'étais en forme. On ne s'est pas quittés,
Pendant ce mois d'avril je travaillais à un documentaire sur la
région parisienne, lui recevait des patients toute la journée, on se
retrouvait après, J'essaierai de dire pourquoi II me plaisait tant, En
attendant On se promenait, Il commençait à faire chaud, on regardait la
ville, et tout d'un coup il y a eu la photo d'Eva, la jeune femme qui
avait interrompu la conférence de Simon, en première page des
journaux à sensation, et des articles circonstanciés dans toute la
presse. Je l'ai immédiatement reconnue, Simon aussi. Elle avait tué
un homme. Il semblait que c'était un souteneur, l'ancien mac de
son amie, Il les avait suivies, avait tenté de persuader l'amie de

K

2

o

^

Miluji Simona

S í
| |
O; »4- ^
O" •• - 3
» Ww O
W
U
ft
a p i <3
N> §
tO
^
U>

t*ř i"

&

|.í jsem se mezitím zamilovala. Tedy, řekněme, že tenhle Simon
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Scop se ml moc líbil.

^

S psychoanalýzou už jsem se setkala dřív, vytáhla mě jednou
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/ nesnází. Jeden starý doktor, jiná generace, Ale nepopírám, že to
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mohlo přispět k tomu, že jsem se do Simona zamilovala. Zašla
jsem za ním, když si rovnal papíry, a řekla jsem mu, jak se mi jeho
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povídání líbilo, a pozvala jsem ho na skleničku. Mile se usmál, nej-
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^

dřív řekl, že je trochu unavený, a pak přijal.

3

§

Nejspíš jsem zrovna byla ve formě. Už jsme spolu zůstalí.
Já jsem tehdy v dubnu připravovala dokument o pařížské oblasti, on měl po celý den pacienty, scházeli jsme se po práci. Později
se pokusím vysvětlit, proč se mi tak líbil, Zatím...
Procházeli jsme se, dělalo se teplo, rozhlíželi jsme se po městě
a najednou jsme nečekaně uviděli na fotografii Evu, tu mladou
ženu, která Simona přerušila při přednášce. Byla na první straně
bulvárního časopisu, psaly o ní všechny noviny. Okamžitě jsem ji
poznala, Simon také. Zastřelila nějakého muže. Údajně to byl pasák, bývalý ochránce její kamarádky. Sledoval je, snažil se Evinu
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Příloha č. 4 — Pracovní list pro práci s písní
Le déserteur
Paroles: Boris Vian
Musique: Harold Berg
Monsieur le
Je vous fais une
Que vous lirez peut-être
Si vous avez le temps
Je viens de recevoir
Mes
militaires
Pour partir à la guerre
Avant
soir
Monsieur le
Je ne veux pas la faire
Je ne suis pas sur terre
Pour tuer des
gens
C'est pas pour vous fâcher
Il faut que je vous dise
Ma
est prise
Je m'en vais déserter
Depuis que je suis né
J'ai vu
mon père
J'ai vu partir mes frères
Et pleurer mes
Ma mère a tant souffert
Qu'elle est dedans sa tombe
Et se moque des
Et se moque des vers
Quand j'étais prisonnier
On m'a volé ma
On m'a volé mon âme
Et tout mon cher passé
Demain de bon
Je fermerai ma porte
Au nez des années mortes
J'irai sur les

Complétez les mots suivants dans le

texte:

Président
Lettre
Papiers
Mercredi
Pauvres
Décision
mourir
enfants
bombes
femme
matin
chemins
routes
Refusez
Gendarmes
tirer

Je mendierai ma vie
Sur les
de France
De Bretagne en Provence
Et je dirai aux gens:
d'obéir
de la faire
N'allez pas à la guerre
de partir
S'il faut donner son sang
Allez donner le vôtre
Vous êtes bon apôtre
Monsieur le
Si vous me poursuivez
Prévenez vos
Que je n'aurai pas d'armes
Et qu'ils pourront
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Příloha č. 5 - Seznam výrazů použitých při aplikaci metody TPR

Fiche de vocabulaire
Levez-vous.
Asseyez-vous.
Ouvrez (vos livres/vos cahiers).
Écrivez.
Marchez.
Courez.
Venez ici.
Tournez (à gauche/ à droite).
Regardez.
Bougez.
Ne bougez pas.
Arrêtez (vous).

Vstaňte.
Posaďte se.
Otevřete (vaše knihy/vaše sešity)
Pište.
Choďte.
Běžte.
Pojďte sem.
Otočte (se doprava/doleva).
Podívejte se.
Hýbejte se.
Nehýbejte se.
Zastavte (se). Nechte toho.

Un livre
Un stylo
Une chaise
Une table
Un crayon
Un crayon de couleur
Un cahier
Un cahier d'exercises
Une fenêtre
Une porte

Kniha
Pero, propiska
Židle
Stůl
Tužka
Pastelka
Sešit
Pracovní s^šit
Okno
Dveře
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