Universita Karlova v Praze
Pedagogická fakulta
Katedra francouzského jazyka a literatury

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Státní maturita - problematika interakce
u ústní části maturitní zkoušky
z francouzského jazyka

vedoucí diplomové práce: Mgr. TOMÁŠ KLINKA
autorka diplomové práce: PETRA FEJKOVÁ
Roudnická 446, Praha 8
7. ročník, Francouzský jazyk - dějepis
prezenční studium
rok dokončení diplomové práce: 2009

Prohlášení
Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a že jsem uvedla
veškerou použitou literaturu.

Petra Fejková
Praha, duben 2009

Poděkování
Ráda bych zde poděkovala vedoucímu své práce, panu Mgr. Tomáši Klinkovi, za
cenné a podnětné rady, které mi poskytl při vypracování této práce.

Obsah
1 Úvod....................................................................................................................................3
2 Teoretická část.....................................................................................................................4
2.1 Maturitní zkouška: současná a připravovaná podoba..................................................4
2.1.1 Současná podoba maturitní zkoušky....................................................................4
2.1.2 Státní maturita......................................................................................................6
2.1.2.1 Úvod.............................................................................................................6
2.1.2.2 Společná (státní) část....................................................................................7
2.1.2.3 Profilová (školní) část...............................................................................11
2.1.2.4 Dvě úrovně obtížnosti – základní a vyšší...................................................12
2.1.2.4.1 Společný evropský referenční rámec..................................................13
2.1.2.4.2 Společné referenční úrovně................................................................14
2.1.2.4.2.1 Uživatel základů jazyka..............................................................14
2.1.2.4.2.2 Samostatný uživatel....................................................................14
2.1.2.4.2.3 Zkušený uživatel.........................................................................16
2.1.2.5 Komplexní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka............16
2.1.2.5.1 Didaktický test....................................................................................17
2.1.2.5.2 Písemná práce.....................................................................................19
2.1.2.5.3 Ústní zkouška.....................................................................................22
2.1.3 Ústní zkouška státní maturity.............................................................................24
2.1.3.1 Produktivní řečové dovednosti a strategie (ústní projev)...........................24
2.1.3.1.1 Základní úroveň obtížnosti.................................................................24
2.1.3.1.2 Vyšší úroveň obtížnosti.......................................................................27
2.1.3.2 Interaktivní řečové dovednosti a strategie..................................................29
2.1.3.2.1 Základní úroveň obtížnosti.................................................................29
2.1.3.2.2 Vyšší úroveň obtížnosti.......................................................................32
3 Praktická část.....................................................................................................................35
3.1 Ústní zkouška - popis, problémy interakce, srovnání s jazykovou zkouškou DELF
.........................................................................................................................................35
3.1.1 Části ústní zkoušky............................................................................................35

3.2 Jazyková zkouška DELF...........................................................................................36
3.3 Základní úroveň obtížnosti........................................................................................38
3.3.1 Úvod a první část...............................................................................................39
3.3.2 Druhá část..........................................................................................................43
3.3.2.1 První úkol (Consigne numéro 1)................................................................45
3.3.2.2 Druhý úkol (Consigne numéro 2)..............................................................49
3.3.2.3 Třetí úkol (Consigne numéro 3).................................................................52
3.3.3 Třetí část.............................................................................................................53
3.3.3.1 První úkol (Consigne numéro 1)................................................................55
3.3.3.2 Druhý úkol (Consigne numéro 2)..............................................................57
3.3.4 Čtvrtá část..........................................................................................................57
3.4 Vyšší úroveň obtížnosti..............................................................................................63
3.4.1 Úvod a první část...............................................................................................63
3.4.2 Druhá část..........................................................................................................66
3.4.2.1 První úkol (Consigne numéro 1)................................................................67
3.4.2.2 Druhý úkol (Consigne numéro 2)..............................................................69
3.4.3 Třetí část.............................................................................................................74
3.4.4 Čtvrtá část..........................................................................................................76
3.5 Státní maturitní zkouška a jazyková zkouška DELF.................................................80
4 Závěr..................................................................................................................................82
5 Résumé .............................................................................................................................83
6 Použitá literatura................................................................................................................88
7 Přílohy...............................................................................................................................90

1 Úvod
Od druhé poloviny devadesátých let je připravována reforma maturitní zkoušky,
jejímž cílem je zejména objektivizace maturitní zkoušky a využitelnost jejích výsledků.
Poprvé by reformovaná státní maturita měla být uvedena ve školním roce 2009 - 2010.
Oproti stávající maturitní zkoušce se bude lišit zejména státní částí, která bude
standardizovaná a společná všem školám. Z maturitních předmětů výraznou proměnou
prochází zejména zkouška z cizích jazyků, která se svou připravovanou podobou přiblíží
mezinárodním jazykovým zkouškám. Komplexní zkouška z cizího jazyka se bude skládat z
částí didaktický test, písemná práce a ústní zkouška.
Tato diplomová práce se zabývá možnými problémy interakce při ústní části státní
maturitní zkoušky. Práce je rozdělena na dvě základní části - teoretickou a praktickou.
Nejprve je představena současná podoba maturitní zkoušky a dále její reforma, respektive
nová státní maturita, které je věnován větší prostor vzhledem k aktuálnosti tématu a tématu
diplomové práce. Součástí teoretické části je podrobný popis ústní zkoušky.
Ve druhé části jsou rozpracovány problémy interakce, které by se u ústní části
maturitní zkoušky mohly objevit. Dále jsou zde navrženy cvičební postupy, které by mohly
být využity při přípravě na maturitní zkoušku a mohly by pomoct předejít těmto
problémům. Současně jsou popisovány ústní části mezinárodní jazykové zkoušky DELF na
odpovídajících úrovních obtížnosti (tzn. B1 a B2) a rozebírány přípravné materiály, které
by mohly být využity pro maturitní zkoušku.
Hlavním cílem práce je rozpracovat možné problémy interakce u ústní části
maturitní zkoušky a navrhnout cvičební postupy, které by bylo možné využít jako
přípravné materiály k ústní části. Vlastní návrhy cvičebních postupů jsou analogicky
doplněny srovnáním úloh ústních částí mezinárodní jazykové zkoušky DELF a cvičebními
postupy z přípravných materiálů k této zkoušce.
V příloze diplomové práce jsou uvedeny cvičební postupy využívané pro přípravu
na mezinárodní jazykovou zkoušku DELF, ukázky testů této zkoušky a tabulka rozdělení
úrovní dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
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2 Teoretická část
2.1 Maturitní zkouška: současná a připravovaná podoba
V této kapitole představíme podobu současné maturity1 a podobu připravované
státní maturity. Větší prostor bude věnován státní maturitě, ale pro úplnost práce je třeba
stručně uvést také podobu maturity současné.
Cílem této kapitoly není detailní prezentace současné maturity vzhledem k tématu
diplomové práce.
Součástí této kapitoly je podrobný popis ústní části státní maturitní zkoušky.

2.1.1 Současná podoba maturitní zkoušky
Na českých středních školách je maturita nepovinná. Skladba předmětů se liší podle
typu školy, na kterém je maturitní zkouška skládána, proto zde uvádíme pouze části
společné všem typům škol. Větší prostor bude věnován maturitní zkoušce v gymnáziu,
jelikož zde je povinnou součástí zkouška z cizího jazyka.
Maturitní zkouška je upravena dle Vyhlášky 1991/442 Sb. o ukončování studia ve
středních školách a učilištích, která nabyla platnosti 24. října 1991. Tato vyhláška je dále
upravena vyhláškou č. 672/2004 Sb., jenž nabyla platnosti 31. prosince 2004. Podmínkou
pro vykonání maturitní zkoušky je úspěšné ukončení posledního ročníku studia.
Maturitní zkouška je ústní s výjimkou písemné práce z českého jazyka a literatury,
praktické zkoušky z odborného výcviku a praktické zkoušky z odborných předmětů.
Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je komplexní zkouška; obsahuje
písemnou práci z českého jazyka a literatury a ústní zkoušku z jazykových a literárních
znalostí. Pro písemnou práci z českého jazyka a literatury stanoví ředitel školy 4 témata, z
nichž si žák jedno téma zvolí. Písemná práce z českého jazyka a literatury trvá nejdéle 240
1 Slovo „maturita“ pochází z latinského slova maturitas (zralost). Odsud je také možné vyvozovat původ
lidového označení „zkouška dospělosti“. Termín matura je používán také i v jihoslovanských zemí, kam se
"zkouška dospělosti" rozšířila díky habsburské školské tradici.
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minut. Výsledky písemné práce z českého jazyka a literatury se žákům oznámí nejpozději
týden před zahájením ústních zkoušek.
Pro jednotlivé ústní zkoušky se stanoví 25 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma
vylosuje. Pokud to vyžaduje charakter oboru vzdělání, může být součástí teoretické
zkoušky z odborných předmětů grafické nebo písemné řešení úkolu. Příprava ke každé
zkoušce trvá 15 minut; je-li součástí témat grafické nebo písemné řešení, může předseda
zkušební komise tuto dobu prodloužit o dalších 15 minut. Jednotlivé ústní zkoušky trvají
nejdéle 15 minut. Pokud se teoretická zkouška z odborných předmětů nečlení na dvě
samostatně klasifikované zkoušky, trvá příprava ke zkoušce 30 minut a zkouška trvá
nejdéle 30 minut.2
Maturitní zkouška na gymnáziu obsahuje zkoušku z českého jazyka a literatury,
zkoušku z cizího jazyka a zkoušku z dalších dvou volitelných předmětů. Součástí zkoušky
z cizího jazyka může být kromě ústní zkoušky také zkouška písemná. Její obsah, pojetí a
délku stanoví ředitel školy.
Na typech středních škol, na kterých se skládá teoretická a praktická zkouška z
odborných předmětů nebo odborného výcviku, lze nahradit jednu ze dvou teoretických
zkoušek z odborných předmětů zkouškou z cizího jazyka, pokud tak stanoví školní
vzdělávací program. Součástí této zkoušky může být také písemná část - její obsah, pojetí a
délku stanoví ředitel školy.
Klasifikace žáka při maturitní zkoušce na návrh jednotlivých zkoušejících schvaluje
zkušební komise hlasováním. Je-li součástí zkoušky písemná práce nebo písemná zkouška
nebo není-li praktická zkouška z odborných předmětů klasifikována samostatně, zohlední
se jejich hodnocení v návrhu výsledného prospěchu zkoušky, a to nejméně jednou třetinou.
Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy zkušební komise.

2 1991/442 Sb. Vyhláška o ukončování studia ve středních školách a učilištích
vyhláška č. 672/2004 Sb.
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2.1.2 Státní maturita
2.1.2.1 Úvod

O změně podoby maturitní zkoušky a zavedení tzv. státní maturity se začalo vážně
hovořit v polovině 90. let minulého století. V letech 1997 – 2000 byl na základě odborných
diskusí sestaven první model nové maturitní zkoušky, jehož státní část byla pilotována v
rámci tzv. Sond MATURANT. K prvnímu pokusu o uzákonění změny maturitní zkoušky
došlo v roce 2000 v rámci návrhu školského zákona, který však schválen nebyl.
Změna maturitní zkoušky byla uzákoněna v roce 2004 novým školským zákonem,
podle kterého měla být spuštěna ve školním roce 2007/2008. Schválený model nové
maturitní zkoušky se však výrazně lišil od modelu, který byl výsledkem odborných a
veřejných diskusí, které probíhaly v letech 1998 – 2001.
V červnu roku 2007 schválila Poslanecká sněmovna novelu školského zákona,
která odložila začátek nové maturitní zkoušky na rok 2010. Současně byla odstartována
odborná diskuse, která vyústila ve finální podobu upraveného modelu maturitní zkoušky.
Novela vládního návrhu byla předložena k projednání Poslanecké sněmovně a Senátu a v
květnu 2008 byla schválena.
Cílem novely bylo provedení zásadních změn modelu nové maturitní zkoušky tak,
aby reforma byla změnou užitečnou a zároveň bezpečně proveditelnou.3
Legislativní podklad nové státní maturitní zkoušky tvoří školský zákon z roku
2004, který zkoušku kodifikoval, a novela tohoto zákona z roku 2008, která upravuje nový
model maturity.
Hlavními cíli reformy maturitní zkoušky má být:
•

objektivizace maturitní zkoušky a využitelnost jejích výsledků (vysoké školy,
certifikovaná zkouška z cizích jazyků),

•

vytvoření systémového svorníku decentralizovaného středního školství,

3 http://www.novamaturita.cz/zmena-maturity-10039.html [22. února 2009]
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•

motivační faktor pro studenty,

•

posílení významu výuky v klíčových vzdělávacích oblastech.
Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí - části státní (společné) a části profilové

(školní). Střední vzdělání s maturitní zkouškou žák získá, pokud úspěšně vykoná obě části
maturitní zkoušky.

2.1.2.2 Společná (státní) část

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou
a) český jazyk a literatura,
b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem;
žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem,
c) matematika,
d) občanský a společenskovědní základ,
e) informatika a
f) předměty stanovené prováděcím právním předpisem jako zkušební předměty pro
nepovinné zkoušky.4

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek: českého jazyka
a literatury, cizího jazyka a jednoho z předmětů, které jsou uvedeny výše pod písmeny c)
až f). Ředitel školy může rozhodnout, ze kterého z těchto zkušebních předmětů budou žáci
konat povinnou zkoušku nebo ze kterých předmětů mohou vybírat.
Právem žáka je zvolit si základní nebo vyšší úroveň obtížnosti předmětu, přičemž
škola zajišťuje přípravu žáka na zkoušku nejméně v základní úrovni obtížnosti.

4 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004, § 78
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Zkouška z cizího jazyka (stejně jako zkouška z českého jazyka a literatury) se
skládá z dílčích zkoušek, jež se konají formou didaktického testu, formou písemné práce a
ústní formou před zkušební maturitní komisí. Zkouška z ostatních předmětů se koná
formou didaktického testu (didaktickým testem se rozumí písemná zkouška). Zkouška je
zadávána jednotně a vyhodnocována centrálně, což vede k její objektivizaci.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví v katalozích požadavků
zkoušek společné části maturitní zkoušky rozsah vědomostí a dovedností, které mohou být
ověřovány těmito zkouškami. Odpovídá za přípravu a metodické řízení průběhu společné
části maturitní zkoušky, vedení evidence přihlášek a evidence výsledků maturitních
zkoušek.
Jako organizační složku státu zřizuje ministerstvo Centrum pro zjišťování výsledků
vzdělávání5 (dále jen Cermat).
Zavedení společné (státní) části maturitní zkoušky proběhne dle zákona ve dvou fázích:
1. v letech 2010 a 2011 – tzv. náběhová fáze,
2. rok 2012 a dále.
Náběhová fáze obsahuje několik úlev, aby přechod na novou maturitu proběhl
plynule a bez větších komplikací. Součástí náběhová fáze jsou dvě povinné zkoušky
společné části maturity. Zavedením třetí povinné zkoušky až v roce 2012 se tak vychází
vstříc zejména připomínkám ze strany odborného školství.
Hlavní výhodou náběhové fáze (rok 2010 a 2011) je možnost konat nepovinnou
zkoušku z téhož předmětu jako povinnou. Žák bude skládat povinnou zkoušku z:

5 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání bylo založeno k 1. 1. 2006 jako organizační složka státu
řízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Pokračuje v činnosti Centra pro reformu maturitní zkoušky (CERMAT), později Centra pro zjišťování
výsledků vzdělávání (CZVV), které bylo jako divize Ústavu pro informace ve vzdělávání (dále jen ÚIV)
v roce 1999 pověřeno MŠMT přípravou reformované maturitní zkoušky. Organizační složka Centrum pro
zjišťování výsledků vzdělávání nadále užívá historicky vzniklou slovní značku CERMAT, která je v
odborné veřejnosti všeobecně známá a užívaná.
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1) českého jazyka a literatury,
2) z cizího jazyka nebo matematiky.
Povinné zkoušky koná žák buď v základní, nebo vyšší úrovni obtížnosti dle svého
rozhodnutí. Úroveň volí pro každou zkoušku zvlášť. Pro úspěšné složení společné části
maturitní zkoušky musí uspět u obou povinných zkoušek.

Dále si žák může (ale nemusí) zvolit maximálně 3 nepovinné zkoušky, a to z nabídky:
•

český jazyk a literatura,

•

cizí jazyk,

•

matematika,

•

občanský a společenskovědní základ,

•

biologie,

•

fyzika,

•

chemie,

•

dějepis,

•

zeměpis a

•

dějiny umění.

Počínaje rokem 2012 přibude ke 2 povinným zkouškám třetí povinně volitelná
zkouška. Ředitel školy bude mít právo částečně nebo zcela omezit volitelnost předmětů ve
třetí povinné zkoušce. To znamená, že může volitelnost omezit na dva předměty nebo ji
zrušit a určit jeden předmět pro všechny maturanty. Změny se týkají i volby zkušebních
7

předmětů nepovinných zkoušek. Počínaje rokem 2012 již nebude možné, aby žák konal
nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná zkoušku povinnou.
Povinné zkoušky:
1) český jazyk a literatura,
2) cizí jazyk,
3) matematika nebo občanský a společenskovědní základ nebo informatika.

Povinné zkoušky koná žák buď v základní, nebo vyšší úrovni obtížnosti dle svého
rozhodnutí. Úroveň volí pro každou zkoušku zvlášť. Pro úspěšné složení společné části
maturitní zkoušky musí maturant uspět u všech tří povinných zkoušek.
Dále si žák může (ale nemusí) zvolit maximálně 3 nepovinné zkoušky, a to z nabídky:
•

další cizí jazyk,

•

matematika,

•

informatika,

•

občanský a společenskovědní základ,

•

biologie,

•

fyzika,

•

chemie,

•

dějepis,

•

zeměpis,

•

dějiny umění.
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Pro přehlednost uvádíme tabulku, která shrnuje obě fáze zavádění maturitní zkoušky a její
strukturu.

ROK

2010 a 2011

2012 a dál

SPOLEČNÁ ČÁST

PROFILOVÁ ČÁST

2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika

2–3 povinné zkoušky
- stanoví ředitel školy

max. 3 nepovinné zkoušky
- z nabídky:
český jazyk
a literatura, cizí
jazyk,
matematika, občanský a společenskovědní
základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis,
zeměpis, dějiny umění

max. 2 nepovinné zkoušky
- nabídku stanoví ředitel š koly

3 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk
3.
matematika
nebo
občanský
společenskovědní základ nebo informatika

a 2–3 povinné zkoušky
- stanoví ředitel školy

max. 3 nepovinné zkoušky:
- z nabídky:
další cizí jazyk, matematika, informatika,
občans ký a společenskovědní základ, biologie,
fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění

max. 2 nepovinné zkoušky
- nabídku stanoví ředitel š koly

Ilustrace 1: Model reformní maturity

2.1.2.3 Profilová (školní) část

Profilová část maturitní zkoušky je v kompetenci ředitele školy. Skládá se ze dvou
nebo ze tří povinných zkoušek a z možnosti konat až dvě nepovinné zkoušky. Tyto
zkoušky se mohou konat formou písemnou, formou praktické zkoušky, formou ústní
zkoušky před zkušební maturitní komisí, nebo formou vypracování maturitní práce a její
obhajoby před zkušební maturitní komisí. Možností je také kombinace dvou nebo více
uvedených forem. Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a
termínů konání určí ředitel školy. Skladba i forma profilových zkoušek musí vycházet z
profilu daného studijního oboru. Rozhodnutí o parametrech profilové části musí ředitel
školy zveřejnit nejpozději 12 měsíců před konáním první profilové zkoušky.
Profilovou část vykoná žák úspěšně tehdy, když uspěje u všech jejích povinných
zkoušek. V případě neúspěchu má žák právo na dvě opravné zkoušky z předmětu, z něhož
neuspěl. Žák koná opravnou zkoušku vždy pouze z toho předmětu, z něhož neuspěl.
Profilovou část může žák vykonávat i v případě, že nesložil úspěšně společnou část
9

maturitní zkoušky.

2.1.2.4 Dvě úrovně obtížnosti – základní a vyšší

V této části se zaměříme na rozdělení základní a vyšší úrovně platné pro zkoušku z
cizího jazyka se zaměřením na francouzský jazyk s ohledem na téma této diplomové práce.
Volba úrovně obtížnosti je na rozhodnutí žáka bez ohledu na to, na jaké škole nebo
jaký obor studuje. Žák volí úroveň obtížnosti u každé povinné zkoušky zvlášť, nikoli pro
celou společnou (státní) část maturitní zkoušky. Při volbě vyšší úrovně obtížnosti je vyšší
riziko neúspěšnosti, zároveň se však zvyšuje šance přijetí na vysokou školu. Volba vyšší
úrovně je totiž obecně chápána jako zájem o další studium na vysoké škole.
Rozdíly mezi úrovněmi jsou vymezeny jak rozsahem a hloubkou ověřovaných
dovedností a znalostí, tak samotným zadáním dané části zkoušky.
Napříč všemi řečovými dovednostmi jde jazyková kompetence. S ohledem na
ověřovanou řečovou dovednost žák zná a dovede:
•

používat lexikální prostředky včetně vybrané frazeologie

•

používat jazykové funkce

•

používat gramatické prostředky

•

používat základní pravidlo o stavbě slov, vět a nadvětných celků

•

používat zvukové prostředky

Obsah zkoušek v základní úrovni obtížnosti je společným průnikem obsahu osnov
všech středoškolských oborů končících maturitní zkouškou. Základní úroveň prověřuje to,
co je v daném předmětu společné všem maturantům. Každá škola je podle zákona povinna
připravit své žáky na úspěšné složení zkoušky v základní úrovni obtížnosti.
Základní úroveň obtížnosti odpovídá výstupům vymezeným v rámcových
10

vzdělávacích programech v předmětu další cizí jazyk nebo cizí jazyk bez návaznosti na ZŠ.
Jinak je tomu u vyšší úrovně obtížnosti. Zkoušky ve vyšší úrovni obtížnosti
respektují dovednosti a znalosti, které jsou potřebné k pokračování studia na vysoké, popř.
vyšší odborné škole.
Vyšší úroveň je úroveň výběrová a proto nelze očekávat, že na složení této zkoušky
své žáky připraví každá škola v každém oboru vzdělávání.
Vyšší úroveň obtížnosti odpovídá výstupům z předmětu cizí jazyk nebo cizí jazyk s
návazností na ZŠ. Požadavky na dosažení vyšší úrovně obsahují požadavky na základní
úroveň.
Úrovně obtížnosti zkoušky z cizího jazyka jsou navíc vázány na mezinárodní
klasifikaci jazykových dovedností (SERR6) tak, že základní úroveň odpovídá úrovni B1 a
vyšší úroveň úrovni B2. Toto dělení usnadní orientaci v úrovni jazykových znalostí žáků
nejen v rámci maturitní zkoušky, ale také například při následném skládání mezinárodních
jazykových zkoušek.
V následující kapitole stručně představíme Společný evropský referenční rámec pro
jazyky a společné referenční úrovně se zaměřením na úroveň B1 a B2.

2.1.2.4.1

Společný evropský referenční rámec7

Plným názvem „Společný evropský referenční rámec: učení, vyučování,
hodnocení“ (dále SERR) je dokument Rady Evropy umožňující vzájemné porovnání
znalostí osob v oblasti vzdělání a znalosti cizích jazyků v rámci Evropské unie. Poskytuje
obecný základ pro vypracovávání jazykových sylabů, směrnic pro vývoj kurikul, zkoušek,
učebnic v celé Evropě. V úplnosti popisuje, co se musí studenti naučit, aby užívali jazyka
ke komunikaci, a jaké znalosti a dovednosti musí rozvíjet, aby byli schopni účinně jednat.
SERR definuje v oblasti cizích jazyků šest kategorií podle úrovně znalosti cizího
jazyka. Jsou to kategorie A1, A2, B1, B2, C1, C2.
6 Společný evropský referenční rámec
7 Cadre européen commun de réference pour les langues: Apprendre, enseigner, évaluer. Conseil de la
Coopération Culturelle du Conseil de l´Europe, Strasbourg 2000.
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2.1.2.4.2

Společné referenční úrovně8

Podle rozsahu znalostí a dovedností můžeme uživatele cizích jazyků rozdělit do
šesti úrovní označených A1 až C2. Při rozlišování úrovní se hodnotí úroveň studentových
znalostí a dovedností v těchto oblastech: mluvení, psaní, porozumění.

2.1.2.4.2.1 Uživatel základů jazyka

A1
Rozumí často užívaným každodenním výrazům a základním frázím umožňujícím
mu uspokojovat základní životní potřeby a umí takové výrazy a fráze používat. Umí
představit sebe a jiné, umí se ptát na osobní údaje, jako například kde někdo žije, koho zná
a co vlastní, a umí na podobné otázky odpovídat. Dokáže se jednoduše domluvit, pokud
člověk, se kterým mluví, hovoří pomalu a zřetelně a je ochoten mu pomoci.
A2
Rozumí větám a často užívaným výrazům týkajícím se každodenního života
(například základní osobní údaje a informace o rodině, nakupování, místo, kde žije,
zaměstnání). Dokáže komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích, které
vyžadují jednoduchou, přímou výměnu informací o důvěrně známých, často se opakujících
záležitostech. Jednoduchým způsobem umí popsat své vzdělání, své nejbližší okolí a věci
týkající se bezprostředních potřeb.

2.1.2.4.2.2 Samostatný uživatel

B1
V hlavních rysech rozumí informacím o důvěrně známých věcech, se kterými se
pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase apod., pokud jsou vyjádřeny
zřetelným standardním způsobem. Umí se vypořádat s většinou situací, které mohou nastat
při cestování na území, kde se daným jazykem hovoří. Umí vytvořit jednoduchý souvislý
text o tématech, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Dokáže popsat zážitky a
8 podrobné rozdělení do úrovní je uvedeno v příloze (Příloha 1)
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události, sny, naděje a touhy a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.
Ústní interakce
Uživatel si umí poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v
oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Dokáže se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech,
která jsou mu známá, o něž se zajímá nebo která se týkají každodenního života (např.
rodiny, zálib, práce, cestování a aktuálních událostí).
Samostatný ústní projev
Uživatel umí jednoduchým způsobem spojovat fráze, aby popsal své zážitky a
události, své sny, naděje a cíle. Umí stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umí
vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy či filmu a vylíčit své reakce.
B2
Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů jak s konkrétními, tak abstraktními
náměty, včetně odborné diskuse o oboru své specializace. Dokáže se dorozumět tak
plynule a spontánně, že může uspokojivě vést běžný dialog s rodilými mluvčími bez
většího úsilí na obou stranách. Umí sestavit jasný podrobný text o širokém okruhu témat,
vysvětlit stanovisko k aktuálním problémům a uvést výhody a nevýhody různých
možností.
Ústní interakce
Uživatel se dokáže účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést
běžný rozhovor s rodilými mluvčími. Dokáže se aktivně zapojit do diskuse o známých
tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory.
Samostatný ústní projev
Uživatel se dokáže srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále témat, která
se vztahují k oblasti jeho zájmu. Umí vysvětlit své stanovisko k aktuálním otázkám a uvést
výhody a nevýhody různých řešení.
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2.1.2.4.2.3 Zkušený uživatel

C1
Rozumí širokému okruhu náročných delších textů a dokáže rozpoznat skrytý
význam. Umí se vyjadřovat plynule a spontánně, bez příliš zjevného hledání výrazů.
Dokáže používat jazyk pružně a účinně pro společenské, studijní a pracovní účely. Umí
vytvořit jasný, dobře členěný podrobný text o složitých tématech, prokázat uvědomělé užití
zásad stavby textu, spojovacích výrazů a prostředků vyjadřujících vazby v textu.
C2
Snadno rozumí prakticky všemu, co slyší nebo čte. Dokáže shrnout informace z
různých mluvených a psaných zdrojů, rekonstruovat argumenty a vysvětlení a souvisle je
prezentovat. Umí se vyjadřovat spontánně, velice plynule a přesně, přičemž rozlišuje
jemnější významové odstíny i ve složitějších situacích.

2.1.2.5 Komplexní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka9

V případě zkoušek z jazyků cizích a jazyka českého je reforma maturitní zkoušky
rozsáhlejší než u ostatních předmětů. Jde o tzv. komplexní pojetí zkoušek, které je v
případě cizích jazyků navíc motivováno záměrem reflektovat mezinárodní standardy
jazykových dovedností.
Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka jsou koncipovány jako
zkoušky komplexní a obsahují následující dílčí zkoušky:
1) didaktický test (centrálně zadávaný, centrálně administrovaný a centrálně
vyhodnocovaný); v případě zkoušky z cizího jazyka test obsahuje tzv. poslechový
subtest,
2) písemná práce (centrálně zadávaná, centrálně administrovaná, vyhodnocovaná
školou dle centrálně stanovené metodiky),
3) dílčí ústní zkouška (zadávaná, administrovaná a vyhodnocovaná školou dle
9 vzhledem k tématu diplomové práce se zaměříme na zkoušku z francouzského jazyka
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centrálně stanovené metodiky).
Váha jednotlivých dílčích zkoušek při výsledném hodnocení je 1 : 1 : 2.

Každá z dílčích zkoušek ověřuje jiné řečové dovednosti. Didaktickým testem jsou
ve dvou samostatných subtestech ověřovány řečové dovednosti receptivní – poslech a
čtení. Nad rámec řečových dovedností je v didaktickém testu ověřována jazyková
kompetence. Formou písemné práce je ověřována produktivní řečová dovednost – písemný
projev a ústní formou před maturitní komisí jsou ověřovány produktivní řečové dovednosti
– ústní projev a interakce.

2.1.2.5.1

Didaktický test

Základním cílem didaktického testu je být v maximální míře objektivní. Objektivita
testu je zajišťována několika faktory, například dostatečně jednoznačnou formulací zadání
úlohy, přesně stanovenými kritérii hodnocení. Výkon v testu má záviset pouze na
znalostech a dovednostech žáka, test nesmí ověřovat názory nebo postoje.
Účelem didaktického testu v maturitní zkoušce je ověřit především dovednosti
receptivní - porozumění čtenému a porozumění vyslechnutému textu. Prověřuje, zda si žák
osvojil dovednost číst a poslouchat s porozuměním francouzský text na úrovni stanovené
platnými pedagogickými dokumenty vztahujícími se ke středoškolskému studiu
zakončenému maturitní zkouškou a popsané v Katalozích požadavků k maturitní zkoušce.
Maturitní didaktický test má ve všech cizích jazycích stejnou podobu.
Didaktický test se skládá ze dvou subtestů:
•

poslech,

•

čtení a jazyková kompetence.
Cílem didaktického testu pro základní úroveň obtížnosti je ověřit, zda je žák

schopen porozumět psaným autorským nebo převzatým textům (mohou být s ohledem na
úroveň ověřované obtížnosti kráceny nebo jinak upraveny) a promluvám pronášeným
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standardní výslovností a se standardním přízvukem. Texty pro tuto úroveň se vztahují ke
konkrétním a běžným tématům a vycházejí z autentických situací.
Pro základní úroveň obtížnosti jsou ve funkci výchozích textů užívány texty
prostěsdělovacího, uměleckého, publicistického a populárně - naučného stylu (například
popis, orientační pokyny, oznámení, přehled zpráv), které jsou obsahově i jazykově
nekomplikované. Neznámé výrazy se mohou ve výchozích textech vyskytovat pouze tam,
kde nebrání řešení úloh nebo s řešením úloh bezprostředně nesouvisejí.
Promluvy v nahrávkách jsou pronášeny standardní výslovností a se standardním
přízvukem. Rychlost promluvy odpovídá běžným situacím. Mluvčí jsou v nahrávkách
dobře rozlišitelní. Rušivé zvuky, které by mohly ztížit porozumění, se v nahrávkách
nevyskytují. V rámci zvýšení autenticity situací však mohou nahrávky v malé míře
obsahovat krátké doplňkové zvuky (cinkot skleniček, otevírání dveří).
Cílem didaktického testu pro vyšší úroveň obtížnosti je ověřit, zda je žák schopen
porozumět složitějším (z hlediska logiky děje, počtu vystupujících postav, použitých
jazykových prostředků) psaným textům a promluvám (případně i v hovorovém jazyce) ,
které jsou pronášeny se standardním přízvukem s výslovností odpovídající běžným a
standardním situacím a vztahují se ke konkrétním, abstraktním, známým i méně známým
tématům.
Pro vyšší úroveň obtížnosti jsou ve funkci výchozích textů užívány texty
prostěsdělovacího, uměleckého, publicistického a populárně - naučného stylu (například
upozornění, debata, komentář, přednáška). S ohledem na ověřované dovednosti mohou být
texty jazykově i obsahově složité. Texty neobsahují málo častá idiomatická spojení.
Promluvy v nahrávkách jsou pronášeny standardní výslovností a se standardním
přízvukem ve spisovném jazyce. S ohledem na komunikační situaci a téma může být v
promluvě využit hovorový jazyk. V zájmu zvýšené autenticity situace mohou nahrávky
obsahovat doplňkové zvuky a přirozené zvukové prostředí (například hudební pozadí
reklam). Tyto zvuky však neztěžují porozumění.
Podle způsobu řešení se úlohy zařazené do didaktického testu dělí na dva typy, na
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úlohy uzavřené, ve kterých žák vybírá odpověď z nabídky několika alternativ, a úlohy
otevřené, ve kterých sám tvoří odpověď. Maturitní didaktický test z francouzského jazyka
tvoří převážně úlohy uzavřené.
Čtení a poslech s porozuměním mají obdobnou strukturu. Sestávají se z několika
částí, které tvoří výchozí text (mluvený nebo psaný) a k němu se vztahující úlohy. Žák řeší
úlohy, které vycházejí z textu a ověřují jeho dovednosti.
Poslech trvá v základní úrovni obtížnosti 30 minut, ve vyšší úrovni obtížnosti 40
minut. Čtení a jazyková kompetence trvá 60 minut v obou úrovních obtížnosti. Čas
vymezený na testování vždy zahrnuje řešení úloh i zápis odpovědí do záznamového archu.

2.1.2.5.2

Písemná práce

Písemná práce z cizího jazyka se sestává ze dvou částí. V každé části žák na
základě zadání zpracovává jiný slohový útvar. Zadání pro písemnou práci ve vyšší úrovni
obtížnosti je vždy v příslušném cizím jazyce, zadání písemné práce v základní úrovni
obtížnosti je v českém nebo cizím jazyce v závislosti na úkolu, který má žák zpracovat. V
každé části žák zpracovává jeden text odlišného typu, délky a na odlišné téma / situaci.
Žáci pracují s testovým sešitem. Na titulní straně testového sešitu je uvedeno, jak
postupovat při práci s tímto testovým sešitem a při řešení testových úloh, kam a jak
zapisovat řešení, jaké bodování je použito, jaký je vymezený čas na řešení úloh, jaké
pomůcky je povoleno používat během testování apod. Odpovědi žák zapisuje do
záznamového archu, na kterém je vymezený prostor (včetně řádkování) pro zápis
odpovědi.
V průběhu testování mohou žáci používat vlastní slovníky, pokud tyto neobsahují
zvláštní přílohy věnované specificky písemnému projevu / korespondenci.
Čas vymezený pro písemný projev je pro základní úroveň obtížnosti 60 minut a pro
vyšší úroveň obtížnosti 90 minut. Zahrnuje přečtení zadání i zápis odpovědí do
záznamového archu.
Požadovaný písemný projev na základní úrovni obtížnosti se vztahuje ke
17

konkrétním a běžným tématům a situacím, se kterými se žák může setkat v každodenním
životě. Témata a situace se týkají oblasti osobní (vztahy, bydlení, cestování, zábava,
koníčky apod.), veřejné (služby, společenské události apod.) a vzdělávací (výuka, účast na
jazykovém kurzu apod.).
Požadovaný písemný projev na vyšší úrovni obtížnosti se vztahuje ke konkrétním,
abstraktním, známým i méně známým tématům a situacím, se kterými se žák může běžně
setkat v osobním, společenském, akademickém i profesním životě. Témata a situace se
týkají oblasti osobní (vztahy, zábava, koníčky apod.), veřejné (poskytování / využívání
veřejných a zdravotních služeb apod.), vzdělávací (výuka, pobyt na jazykovém kurzu
apod.) i profesní (porada, prezentace na konferenci).
Jak vyplývá z níže přiložené tabulky, běžným typem textu v písemné práci je dopis
(formální či neformální), článek či zpráva. Některé typy textů jsou vhodné pro zařazení do
obou úrovní obtížnosti maturitní zkoušky z cizího jazyka. Požadavky na zpracování téhož
typu textu se liší v závislosti na ověřované úrovni obtížnosti – odlišné nároky na kohezi a
koherenci textu, přesnost a rozsah mluvnických prostředků, slovní zásobu a další. Text
odpovídá požadovanému typu, pokud splňuje všechny stanovené charakteristiky - je - li
dodržena jeho forma, slohový útvar, funkce apod.
Přiložená tabulka zobrazuje možné typy textu písemné zkoušky, požadovaný rozsah
a bodové hodnocení této části maturitní zkoušky.

Délka textu

Typy textů
Hodnocení

Základní úroveň
1. část
2. část
max. 150 slov
max. 80 slov
osobní profil, osobní profil,
dopis, popis, dopis, popis,
zpráva, článek, zpráva, článek,
text s prvky
text s prvky
vyprávění
vyprávění
apod.
apod.
max. 24 bodů max. 12. bodů

Vyšší úroveň
1. část
2. část
max. 250 slov max. 120 slov
dopis, zpráva,
článek, kritika,
recenze,
vyprávění,
úvaha apod.
max. 24 bodů

dopis / e-mail,
oznámení,
shrnutí, kritika,
recenze apod.
max. 12 bodů

Ilustrace 2: Specifikace zkoušky
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Zadání úlohy definuje, jaký typ textu má žák zpracovat a na jaké téma, kdo je
očekávaným příjemcem (čtenářem) textu a jak má být text dlouhý. Každé zadání navíc
obsahuje dílčí požadavky, tj. body zadání, které má pisatel do své práce nejen zahrnout, ale
i účelně a v odpovídající míře detailně rozpracovat.
Hodnocení provádějí dva na sobě nezávislí certifikováni hodnotitelé, což znamená,
že prošli školením a závěrečným ověřením způsobilosti. Hodnotitelé písemných prací
postupují při hodnocení dle dané metodiky hodnocení. Principy hodnocení písemné práce
nejsou postaveny na sčítání chyb, ale na tom, zda žák dosáhl komunikačního záměru.
Komunikační záměr je specifikován v zadání písemné práce.
V písemné práci jsou hodnoceny a zaznamenávány 4 základní charakteristiky
písemného projevu:
•

zpracování zadání a obsah,

•

organizace, koheze a koherence textu,

•

slovní zásoba,

•

mluvnické prostředky.

Počet bodů za každou část je výsledkem konsenzu obou hodnotitelů. Maximální
počet bodů za písemnou práci je 36.
V následujícím schématu je znázorněno, co se po žákovi požaduje a co má
posuzovat hodnotitel:
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Ilustrace 3: Charakteristika zadání písemné práce

2.1.2.5.3

Ústní zkouška

Ústní zkouška je jednou z dílčích zkoušek z cizího jazyka a je zadávána formou tzv.
pracovních listů. Ověřuje produktivní a interaktivní řečové dovednosti a strategie.
Model dílčí ústní zkoušky z cizího jazyka vychází ze stávajícího pojetí ústních
zkoušek, zohledňuje však i normy a trendy standardních mezinárodních jazykových
zkoušek, které jsou konstruovány v souladu s moderními metodami ověřování jazykové
úrovně žáka a podle úrovní vymezených ve Společném evropském referenčním rámci pro
jazyky.
Při ústní zkoušce si žák vylosuje jedno ze 20 zadání. Jednomu zadání odpovídá
jeden pracovní list (s přílohami). V rámci jednoho zadání jsou ověřovány rozmanité
dovednosti na třech všeobecných a jednom specifickém / oborovém tématu. Každé zadání
tvoří čtyři široce otevřené úlohy, přičemž každá se týká jiného tématu. Všeobecná témata
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jsou uvedena v katalogu požadavků pro příslušný cizí jazyk a úroveň, specifická témata si
stanovuje škola v souladu s RVP a ŠVP. Škola si vybírá zadání / pracovní listy z nabídky
CERMATu nebo je tvoří podle centrálně stanovených pravidel a postupů.
Pro přípravu na dílčí ústní zkoušku žák obdrží pracovní list žáka se zadáním, které
si vylosoval. Žák má možnost si během přípravy vypracovat poznámky a poté je při ústní
zkoušce používat. K přípravě má žák povoleno používat slovníky a doplňkové stimuly
(např. obrazový materiál, mapa, čtenářský deník). Zkoušení i hodnocení probíhá podle
pracovního listu zkoušejícího, který obsahuje instrukce, zadání úkolů i přílohy ze
zkušebního listu žáka, ale také doplňkové informace nezbytné pro řádný průběh zkoušení i
hodnocení.
Pracovní list
Při přípravě i v průběhu zkoušení pracuje žák s pracovním listem, který
konkretizuje zadání ústní zkoušky. Pracovní list má pro všechna zadání jednotnou strukturu
(počet částí zkoušky, čas vymezený na jednotlivé části zkoušky apod.) a je standardizován.
Pracovní list je tvořen 4 částmi, přičemž každá z nich reprezentuje jiné téma / situaci a je je
zaměřená na ověření různých dovedností (ilustrace 4).

Ilustrace 4: Struktura pracovního listu

21

Pracovní list žáka obsahuje pouze zadání a instrukce nezbytné pro přípravu žáka na
zkoušení, neobsahuje tedy ty části zadání (např. otázky zkoušejícího), které má žák řešit
bez předchozí přípravy (např. otázky zkoušejícího v 1. části ústní zkoušky).
Pracovní list k jednomu zadání je vždy vytvářen ve variantě:
•

pracovní list pro žáka + samostatná příloha,

•

pracovní list pro zkoušejícího + samostatná příloha

2.1.3 Ústní zkouška státní maturity
V kapitole 2.1.2.5.3 Ústní zkouška je tato část státní maturitní zkoušky stručně
představena. V následující kapitole se zaměříme na řečové dovednosti a strategie
ověřované ústní zkouškou a na charakteristiku ústního projevu.

2.1.3.1 Produktivní řečové dovednosti a strategie (ústní projev)10

Produktivní řečové dovednosti a strategie ověřuje kromě ústního zkoušky také
písemná práce, v této práci se však zaměříme pouze na ústní zkoušku. Pro větší
přehlednost je kapitola rozdělena do dvou částí: základní úroveň obtížnosti a vyšší úroveň
obtížnosti.

2.1.3.1.1

Základní úroveň obtížnosti

Žák dovede:
•

popsat místo, cestu, věc, osobu, činnost, událost, zkušenost

•

popsat a / nebo představit sebe a druhé

•

poskytnout nekomplikované informace a s omezenou přesností složitější informace

•

uvést podrobnosti

10 Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky, francouzský jazyk, základní úroveň
obtížnosti. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2008.
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•

porovnat různé alternativy

•

shrnout informace

•

rozvinout argumentaci

•

vyjádřit myšlenky, přesvědčení, pocity, sny, naděje

•

vyjádřit názor na pořad, událost

•

postihnout dostatečně přesnou podstatu problému

•

vyjádřit souhlas / nesouhlas s jednáním

•

vysvětlit své názory, reakce, plány a jednání a stručně je zdůvodnit

•

požádat o ujištění, že výraz, který použil, je správný

•

shrnout obsah knihy, filmu, článku

Tyto dovednosti jsou ověřovány na běžných typech promluvy, jako jsou jednoduchý
popis (věci, místa, osoby, situace, události, postupu práce), jednoduché a nekomplikované
vyprávění, jednoduše formulovaná prezentace.

Charakteristika ústního projevu žáka
Ústní projev je souvislý a komunikace je srozumitelná a dostatečně plynulá. V
komunikaci mohou být zřetelné pauzy. Nekomplikovaná sdělení jsou vyjádřena dostatečně
přesně, jsou jednoduše formulována a prezentována jako lineární sled myšlenek s
dostatečně rozvinutou argumentací. Složitější sdělení mohou být vyjádřena s omezenou
přesností. Žák komunikuje přeměřeně přesně ve známých kontextech. Pro samostatný ústní
projev žák zpravidla potřebuje osnovu, která mu pomůže organizovat jeho výpověď.
Ústní projev probíhá v jasně artikulovaném spisovném jazyce. Vliv mateřského
jazyka může být patrný, nesmí však narušit srozumitelnost.
23

Charakteristika komunikačních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruhů
Ústní projev žáka se vztahuje ke konkrétním, známým a běžným tématem a ke
každodenním a snadno předvídatelným situacím. Žák se v omezeném rozsahu a s
omezenou přesností dovede vyjadřovat i k abstraktním tématům. Témata a situace se týkají
oblasti osobní (rodina, přátelé, život ve městě / na venkově), osobností (koníčky, zájmy),
veřejné (doprava, služby, společenské události), vzdělávací (výuka, škola), společenské
(kultura, sport, životní prostředí, média) a pracovní (běžné profese, běžné vybavení
pracoviště).
Úroveň komunikativní kompetence žáka je posuzována ve vztahu ke
komunikačnímu záměru, to jest zda žák dokázal sdělit to, co sdělit měl, a s ohledem na
posuzovanou úroveň, to jest jak sdělil to, co sdělit měl. Principy hodnocení ústního projevu
žáka nejsou založeny na jen na sledování chyb, ale zejména na tom, zda žák dosáhl
komunikačního záměru. Komunikační záměr je specifikován v zadání každé části ústní
zkoušky a kvalita jeho splnění je posuzována prostřednictvím kritérií hodnocení. Kritéria
hodnocení umožňují posuzovat ústní projev žáka z několika hledisek, tedy posuzovat
odděleně různé charakteristické prvky ústní interakce. V rámci ústní interakce žáka se
podle povahy zadání hodnotí:

Ilustrace 5: Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky, francouzský
jazyk, základní úroveň obtížnosti. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2008.
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2.1.3.1.2

Vyšší úroveň obtížnosti

Žák dovede:
•

popsat podrobně místo, osobu, věc, skutečné nebo smyšlené události, zážitky

•

poskytnout podrobné informace

•

shrnout a skloubit informace a argumenty z více zdrojů

•

porovnat různé alternativy

•

vyjádřit vztahy mezi věcmi, osobami, myšlenkami, událostmi

•

vyjádřit myšlenky, názory, přesvědčení, různou míru emocí

•

rozvést své myšlenky, názory a podpořit je argumenty a / nebo příklady

•

zdůvodnit svůj názor / přesvědčení pomocí vhodných argumentů

•

vyjádřit a zdůvodnit souhlas či nesouhlas s určitým názorem, jednáním

•

vystavět a systematicky rozvinout jasnou argumentaci

•

uvést potřebné podrobnosti

•

vyjádřit, v čem jsou pro něj věci, místa, události, zážitky důležité

•

rozvinout hlavní body, doložit je relevantními podrobnostmi a příklady

•

zdůraznit hlavní body a / nebo hlavní myšlenky

•

vysvětlit problém

•

zvážit možné příčiny nebo následky problému

•

zhodnotit různé návrhy řešení problému

•

zformulovat hypotézy
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Tyto dovednosti jsou ověřovány na typech promluvy odpovídajících ověřované
úrovni obtížnosti, například podrobný popis (místa, události, postupu práce), souvislé
jazykově i obsahově složitější vyprávění, zpráva, informačně bohatá prezentace,
vylíčení/shrnutí obsahu knihy.

Charakteristika ústního projevu žáka
Ústní projev žáka je srozumitelný, přirozený, plynulý a spontánní. Je systematicky
rozvinutý a podrobný a výpovědi tvoří jasný a koherentní sled myšlenek. Žák využívá
pravidla výstavby textu. Tam, kde je to vhodné, jsou použity vhodné prostředky textové
návaznosti a podřadná souvětí. Je zřejmé, že žák dovede účelně užívat běžné ustálené fráze
a pozměňovat formulace nebo použít opisné prostředky tak, aby se vyhnul častým
opakováním nebo zbytečným chybám. Plynulost projevu může být ojediněle narušena při
hledání vhodného výrazu.
Rozdíl v ústním projevu žáka na úrovni základní a vyšší je zejména v míře
konkrétnosti témat, v rozsahu, přesnosti a variabilitě očekávaných jazykových prostředků a
v rovině syntaktické.

Charakteristika komunikačních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruhů
Ústní projev se vztahuje ke konkrétním, abstraktním, známým i méně známým
tématům a situacím, se kterými se žák může setkat v osobním, společenském, profesním i
akademickém životě. Témata a situace se týkají oblasti osobní (přátelé, zdraví, životní styl,
bydlení ve městě/na venkově), osobnostní (identita, světonázor), veřejné (doprava, služby,
společenské události), vzdělávací (škola, výuka), společenské (příroda, životní prostředí,
globální problémy, věda a technika, sport, média) a pracovní (vybavení pracoviště, profese).

Úroveň komunikativní kompetence žáka je posuzována ve vztahu ke
komunikačnímu záměru, to jest zda žák dokázal sdělit to, co sdělit měl, a s ohledem na
posuzovanou úroveň, to jest jak sdělil to, co sdělit měl. Principy hodnocení ústního projevu
žáka nejsou založeny na jen na sledování chyb, ale zejména na tom, zda žák dosáhl
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komunikačního záměru. Komunikační záměr je specifikován v zadání každé části ústní
zkoušky a kvalita jeho splnění je posuzována prostřednictvím kritérií hodnocení. Kritéria
hodnocení umožňují posuzovat ústní projev žáka z několika hledisek, tedy posuzovat
odděleně různé charakteristické prvky ústní interakce. V rámci ústní interakce žáka se
podle povahy zadání hodnotí:

Ilustrace 6: Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky, francouzský
jazyk, základní úroveň obtížnosti. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2008.

2.1.3.2 Interaktivní řečové dovednosti a strategie
2.1.3.2.1

Základní úroveň obtížnosti

Interaktivní řečové dovednosti jsou ověřovány na běžných typech interakce, jako
jsou formální i neformální rozhovor, neformální diskuse a strukturovaný pohovor.
Při ústní interakci žák dovede:
• zjistit, předat, ověřit si a potvrdit nekomplikované informace
• udílet podrobné orientační pokyny a požádat o ně
• zahájit, udržovat a ukončit jednoduchý rozhovor a do určité míry se chopit v rozhovoru
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iniciativy
• vyzvat partnera v komunikaci, aby vyjádřil svůj názor
• stručně komentovat a posoudit názor
• reagovat na vyjádřené pocity
• diskutovat o problému
• rozvinout argumentaci
• shrnout, kam diskuze dospěla
• srovnat, posoudit a diskutovat alternativní řešení problému
• zodpovědět běžné dotazy
• zodpovědět otázky týkající se podrobností
• zopakovat část toho, co partner v komunikaci řekl, aby se ujistil, že si vzájemně rozumí
• požádat o zopakování, objasnění nebo rozvedení toho, co bylo právě řečeno
• požádat o ujištění, že výraz, který použil, je správný

Charakteristika ústní interakce11
Nekomplikovaná sdělení žáka jsou vyjádřena srozumitelně a dostatečně přesně,
jsou jednoduše formulována a s ohledem na komunikační situaci prezentována jako
lineární sled myšlenek s dostatečně rozvinutou argumentací. Složitější sdělení mohou být
vyjádřena s omezenou přesností a v omezeném rozsahu.
Žák komunikuje srozumitelně a správně ve známých kontextech a využívá základní
pravidla výstavby textu a běžný repertoár strategií, jazykových prostředků a jazykových
funkcí. Úroveň formálnosti jazyka je volena s ohledem na situaci a příjemce, formální
diskuse probíhá v jasně artikulovaném jazyce.
Žák dokáže sledovat zřetelně artikulovaný ústní projev, který je mu adresován a
vhodně a dostatečně pohotově reagovat, pokud partner v komunikaci mluví spisovným
jazykem a vyhýbá se používání málo běžných výrazů a slovních spojení a přílišnému
užívání idiomů a netypickým nebo málo běžným regionálním odchylkám ve výslovnosti.

11 Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky, francouzský jazyk, základní úroveň
obtížnosti. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2008.
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Charakteristika komunikačních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruhů 12
Interakce žáka a partnera v komunikaci se vztahuje ke konkrétním a běžným
tématům, ke každodenním a snadno předvídatelným situacím. Žák si dovede poradit i v
méně běžných situacích a dovede se v omezeném rozsahu a s omezenou přesností vyjadřovat
i k abstraktním tématům. Témata a situace se týkají oblasti osobní (rodina, přátelé, bydlení),
osobností (koníčky, zájmy), veřejné (doprava, služby, společenské události), vzdělávací
(výuka, akce pořádané školou) a pracovní (brigády, plány do budoucna).
Úroveň komunikativní kompetence žáka je posuzována ve vztahu ke komunikačnímu
záměru, to jest zda žák dokázal sdělit to, co sdělit měl, a s ohledem na posuzovanou úroveň,
to jest jak sdělil to, co sdělit měl. Principy hodnocení ústního projevu žáka nejsou založeny
na jen na sledování chyb, ale zejména na tom, zda žák dosáhl komunikačního záměru.
Komunikační záměr je specifikován v zadání každé části ústní zkoušky a kvalita jeho
splnění je posuzována prostřednictvím kritérií hodnocení. Kritéria hodnocení umožňují
posuzovat ústní projev žáka z několika hledisek, tedy posuzovat odděleně různé
charakteristické prvky ústní interakce. V rámci ústní interakce žáka se podle povahy zadání
hodnotí:

12 tamtéž
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Ilustrace 7: Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky, francouzský
jazyk, základní úroveň obtížnosti. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2008.

2.1.3.2.2

Vyšší úroveň obtížnosti

Dovednosti jsou ověřovány na typech interakce odpovídajících ověřované úrovni
obtížnosti, například formální i neformální rozhovor nebo diskuse.
• zjistit, předat, ověřit si a potvrdit informace
• vyměňovat si informace a rady
• zahájit, udržovat a ukončit rozhovor
• efektivně se střídat s partnerem v komunikaci
• diskutovat o problému a napomáhat vývoji diskuze
• shrnout, kam diskuze dospěla
• vyvíjet iniciativu
• účinně, pohotově klást otázky a reagovat na ně
• klást doplňující otázky
• komentovat a dále rozvíjet sdělení a závěry partnera v komunikaci
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• komentovat a posoudit názor
• zhodnotit alternativní návrhy
• reagovat na argumentaci / názor / hypotézu
• reagovat na vyjádřené pocity / projevit účast
• reagovat na vzniklý problém nebo situaci a podat k nim vysvětlení
• uvést důvody ke stížnosti
• stanovit, jaké ústupky musí on a / nebo partner v komunikaci učinit
• získat objasnění formulací, kterými si není jist
Charakteristika ústní interakce13
Žák komunikuje přirozeně a spontánně. S ohledem na komunikační situaci jsou
sdělení systematicky rozvinutá a podrobná a výpovědi tvoří jasný a koherentní sled
myšlenek. Žák komunikuje ve známých kontextech, využívá pravidla výstavby textu. Tam,
kde je to vhodné, jsou použity vhodné prostředky textové návaznosti a podřadná souvětí.
Drobné nesystematické chyby a menší nedostatky ve větné stavbě dovede žák zpětně
opravit. Úroveň formálního jazyka je volena s ohledem na situaci a příjemce. Žák dovede
účelně používat běžné ustálené fráze a pozměňovat formulace. Plynulost může být
ojediněle narušena při hledání vhodného výrazu. Rychlost promluvy, výslovnost a přízvuk
partnera v komunikaci je standardní a promluva může obsahovat hovorové výrazy.
Charakteristika komunikačních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruhů 14

Interakce žáka i partnera v komunikaci se vztahuje ke konkrétním, abstraktním,
známým i méně známým tématům a situacím, se kterými se žák může osobně setkat v
osobním, společenském, akademickém i profesním životě. Témata a situace se týkají
oblasti osobní (přátelé, bydlení, zdraví, životní styl), osobnostní (identita, světonázor),
veřejné (doprava, služby, společenské /kulturní / sportovní události), vzdělávací (škola,
akce pořádané školou) a pracovní (brigády, profese).

13 Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky, francouzský jazyk, vyšší úroveň obtížnosti.
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2008.
14 tamtéž
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Úroveň komunikativní kompetence žáka je posuzována ve vztahu ke
komunikačnímu záměru, to jest zda žák dokázal sdělit to, co sdělit měl, a s ohledem na
posuzovanou úroveň, to jest jak sdělil to, co sdělit měl. Principy hodnocení ústního projevu
žáka nejsou založeny jen na sledování chyb, ale zejména na tom, zda žák dosáhl
komunikačního záměru. Komunikační záměr je specifikován v zadání každé části ústní
zkoušky a kvalita jeho splnění je posuzována prostřednictvím kritérií hodnocení. Kritéria
hodnocení umožňují posuzovat ústní projev žáka z několika hledisek, tedy posuzovat
odděleně různé charakteristické prvky ústní interakce. V rámci ústní interakce žáka se
podle povahy zadání hodnotí:

Ilustrace 8: Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky, francouzský
jazyk, vyšší úroveň obtížnosti. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2008.
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3 Praktická část
3.1 Ústní zkouška - popis, problémy interakce, srovnání s
jazykovou zkouškou DELF
V teoretické části práce byla podrobně rozpracována ústní část maturitní zkoušky dovednosti a strategie ověřované v ústní části, charakteristika ústního projevu,
charakteristika komunikačních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruhů. V
následující praktické části budou rozebrány jednotlivé části ústní zkoušky a nastíníme
problémy interakce. Součástí každé kapitoly bude dále návrh cvičebního postupu, který by
mohl daný problém eliminovat. Výchozím bodem jsou pracovní listy.
Pokud to bude možné, pokusíme se v této části hledat analogii k jazykové zkoušce
DELF15.

3.1.1 Části ústní zkoušky
Průběh ústní zkoušky nastíníme na základě pracovního listu. Ústní zkouška je
rozdělena do čtyř respektive pěti částí, počítáme - li také úvod (pouze v případě pracovní
listu pro zkoušejícího). Každá z částí se týká jiného tématu, čímž je zajištěna různorodost
ústní zkoušky a pro žáka je to bezesporu výhodou. Celkový čas ústní zkoušky je 15 minut,
dalších 15 minut má žák na přípravu. Pro každou z částí je přesně vyhrazený čas, který je
viditelně vyznačen v pracovním listu žáka i zkoušejícího. Zadání je pro obě úrovně
obtížnosti ve francouzském jazyce. V záhlaví pracovního listu je výčet témat obsažených v
pracovním listu s rozdělením do jednotlivých částí. V pravém horním rohu je číslo zadání.
Pracovní list (liste de sujets) má dvě verze - pro žáka (étudiant) a pro zkoušejícího
(examinateur). Pracovní list pro zkoušejícího je obsáhlejší, jeho součástí jsou detailní
instrukce a otázky, které zkoušející žákovi pokládá. Jsou formulovány srozumitelně s
ohledem na danou úroveň obtížnosti. Pro zachování objektivity ústní části maturitní zkoušky
se zkoušející musí držet těchto instrukcí a otázek. Například na konci každé části je povinen

15 Diplôme d’Etudes en Langue Française
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zkoušející oznámit přechod k další části16. Tyto instrukce žák ve svém archu nemá.

Obsahem této části je rozbor pracovního listu, předpokládané problémy a návrh
cvičebních postupů k odstranění těchto problémů.

3.2 Jazyková zkouška DELF
Diplôme d’Etudes en Langue Française je oficiální certifikát vydaný francouzským
Ministerstvem školství, který potvrzuje jazykové kompetence nefrankofonních kandidátů
ve francouzském jazyce. Tato zkouška se sestává ze čtyř částí, jež odpovídají úrovním A1
až B2 dle Společného evropského referenčního rámce. Jednotlivé diplomy jsou na sobě
nezávislé, student se může zapsat na kteroukoliv úroveň, aniž by složil úroveň
předcházející. Pokračováním je zkouška DALF (Diplôme Approfondi de Langue
Française), která má dvě části odpovídající úrovni C1 a C2. Tyto zkoušky jsou
standardizované a světově uznávané.
V každé úrovni jsou ohodnoceny 4 jazykové kompetence:
•

porozumění nahrávkám,

•

mluvený projev,

•

porozumění textu,

•

písemný projev.

Úroveň B1
Mluvený projev na úrovni B1 se skládá ze 3 částí:
•

mluvit o sobě: řízený rozhovor17,

16 Maintenant nous pouvons passer à la première / deuxième / troisième / quatrième partie (de votre
examen). - Nyní můžeme přistoupit k první / druhé / třetí / čtvrté části (Vaší zkoušky).
17 Parler de soi: entretien dirigé
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•

zapojit se do konverzace: interaktivní cvičení (hraní rolí)18,

•

plynulé vyjadřování: vedení monologu (vyjádření vlastního názoru na základě
dokumentu)19.

Úroveň B2
Mluvený projev na úrovni B2 tvoří jediná zkouška, která trvá celkem 50 minut - 30
minut je vymezeno na přípravu a 20 minut trvá samotná zkouška. Student dokáže vysvětlit
a obhájit své stanovisko k tématu uvedenému krátkým textem nebo jiným dokumentem a
toto téma dále rozvinout v interakci s examinátorem.
Ve 20 minutách vyhrazených pro zkoušku musí student prokázat, že je schopen:
•

prezentovat a obhájit svůj názor na zadaný dokument (obrázek, krátký text, výrok)

•

diskutovat se zkoušejícím.

V příloze 2 je ve stručném přehledu uvedena struktura zkoušky DELF, v příloze 3
ukázka ústní části této zkoušky na úrovni B1 a v příloze 4 ukázka ústní části na úrovně B2.
Zkoušku DELF je možné skládat také ve variantě DELF JUNIOR a DELF
SCOLAIRE.

DELF JUNIOR
Tato varianta má stejnou strukturu jako zkouška DELF, liší se pouze tématicky obsahuje témata, která jsou školou povinné mládeži, pro které je určena. Zkoušku není
nutné skládat postupně dle jednotlivých úrovní.

18 Prendre part à une conversation : exercice d´interaction (jeu de rôle)
19 S´exprimer en continue: monologue suivi (expression d´un point de vue à partir d´un document
déclencheur)
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DELF SCOLAIRE20
Stejně jako varianta DELF JUNIOR je varianta DELF SCOLAIRE určena školou
povinné mládeži, od zkoušky DELF se liší pouze ve výběru témat. Obsahuje stejné úrovně
jako zkouška DELF (A1 - B2) a úrovně není nutné skládat postupně. Po úspěšném složení
zkoušky žák obdrží diplom, ve kterém není vyznačené, že se jedná o zkoušku DELF
SCOLAIRE.
Zavedení žákovského DELFu podléhá podpisu smlouvy mezi místními úředními
orgány zodpovědnými za oblast vzdělávání a Francouzským velvyslanectvím. Je přístupný
všem středních žákům, středních škol, kteří nemají francouzské státní občanství. Zápisy
probíhají přímo ve školách. Zkoušky probíhají pouze ve zkušebních centrech (např. ve
státních nebo soukromých školách) schválených místními úředními orgány zodpovědnými
za oblast vzdělávání a Oddělením pro kulturu a spolupráci Francouzského velvyslanectví.
Zkoušky se konají pod záštitou pověřeného Atašé pro spolupráci v oblasti francouzského
jazyka. Ceny zkoušek stanoví Oddělení pro kulturu a spolupráci Francouzského
velvyslanectví ve spolupráci s místními úředními orgány zodpovědnými za oblast
vzdělávání.
V příloze 5 je uvedena ukázka ústní části zkoušky DELF Junior na úrovni B1,
příloha 6 obsahuje ukázku úrovně B2.
Zkouška DELF byla vytvořena v roce 1985. K 1. 9. 2005 byl změněn systém
zkoušek DELF a DALF. Oproti původnímu dělení na 6, respektive 7 částí (A1 - A4, test d
´accès, A5 - A6) se zkouška DELF nyní skládá z částí A1 - B2, zkouška DALF z částí C1 C2. Toto dělení je v souladu s rozdělením úrovní dle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky.

3.3 Základní úroveň obtížnosti
Pro větší přehlednost je rozbor ústní zkoušky rozdělen podle úrovní obtížnosti. V
20 žákovský DELF
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této kapitole je rozebírána základní úroveň obtížnosti. Je rozdělena do čtyř částí dle
struktury pracovního listu. Součástí každé kapitoly je ukázka pracovního listu zkoušejícího
a žáka k dané části.

3.3.1 Úvod a první část21
Ilustrace 9 znázorňuje úvod a první část pracovního listu zkoušejícího, ilustrace 10
pracovní list žáka. Tato část maturitní zkoušky ověřuje schopnost žáka reagovat na otázky
v odpovídající míře detailu a jaké využívá komunikativní strategie.
Zatímco pracovní list zkoušejícího obsahuje úvod (Introduction), ve kterém
zkoušející žáka požádá, aby se představil, pracovní list žáka úvod postrádá a přistupuje
rovnou k první části.
První část je interview. Zkoušející položí žákovi 3 - 5 otázek (podle rozsahu
žákových odpovědí) přesně dle svého pracovního listu. Žák otázky nezná, je mu známé
pouze téma této části (v tomto případě Dům a domácnost). Žádá se na něm, aby odpovídal
detailně. Tato část by měla trvat 2 - 3 minuty.
Předpokládané problémy - úvod
Fakt, že pracovní list žáka neobsahuje pokyn o představení se, může být pro žáka
zavádějící, protože není předem upozorněn na skutečnost, že ho zkoušející vyzve, aby se v
několika větách představil. Zároveň může snadno dojít k záměně části Úvod s První částí,
ve které má žák dle instrukcí pracovního listu odpovídat na otázky zkoušejícího22. Bližší
informace nemá žák k dispozici, zná pouze téma příslušné části.

21 Introduction et Iere partie
22 L´examinateur va vous poser quelques questions. Répondez de manière détaillée, s´il vous plaît. Si vous
ne comprenez pas, n´hésitez pas à demander à votre examinateur de répéter la question. - Zkoušející Vám
položí několik otázek. Odpovězte detailně, prosím. Pokud nebudete rozumět, požádejte zkoušejícího, aby
Vám otázku zopakoval.
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Ilustrace 9: pracovní list - zkoušející, základní úroveň, část první

Ilustrace 10: pracovní list - žák, základní úroveň, část první

Navržená řešení - úvod
Možným řešením je rozšíření pracovního listu žáka o část Úvod, případně doplněné
instrukcí Présentez - vous en quelques mots, s´il vous plaît23. Žákovi bude zřejmé, že
zkoušející nepřistupuje bezprostředně k První části a bude schopen vhodně reagovat.

23 V krátkosti se představte, prosím.
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Se présenter
Observez le tableau ci - dessous. Présentez - vous en répondant aux questions et en utilisant les réponses
proposées.

1.) NOM
question

2.) AGE
réponse

question

réponse

Comment vous appelez - Je m´appelle...

Quel âge avez - vous?

J´ai...

vous?

Vous avez quel âge?

Vous vous appelez

Quel âge as - tu?

comment?

Tu as quel âge?

Comment t´appelles - tu?
Tu t´ appelles comment?
3.) MARIAGE

4.) NATIONALITÉ

question

réponse

Est - ce que vous êtes

Je suis marié / célibataire Quelle est votre

marié?

/ divorcé...

Est - ce que vous êtes

question

réponse
Je suis...

nationalité?
Quelle est ta nationalité?

célibaire?
Est - ce que tu es marié?
Est - ce que tu es
célibaire?
5.) ADRESSE

6.) PROFESSION

question

réponse

question

réponse

Vous habitez où?

J´habite..., mais je suis

Quelle est votre

Je suis...

Quelle est votre adresse? de...

profession?

Je travaille comme...

Tu habites où?

Quelle est ta profession? Je ne travaille pas, je suis

Quelle est ton adresse?

étudiant (e)...

7.) LOISIRS

8.) FAVORI

question

réponse

question

réponse

Quels sont vos loisirs?

Je fais...

Qu´est - ce que vous

J´adore...

Quels sont tes loisirs?

Je joue...

aimez dans la vie?

J´aime...( bien,

J´aime faire...

Qu´est - ce que tu aimes

beaucoup)

J´aime...

dans la vie?

Je déteste...
Je préfère...

Ilustrace 11: návrh cvičebního postupu
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Při přípravě v hodinách by si žák měl osvojit základní fráze používané při
představování a logickou strukturu představování. Možným cvičebním postupem je práce s
tabulkou, ve které má žák seřazené otázky tak, jak by měly následovat a možné odpovědi.
Nejprve mohou žáci pracovat ve dvojicích, eventuálně ve dvojici s učitelem. Otázky
žákovi pomohou osvojit si strukturu představování se. Další fází cvičení je využití tabulky
jako pomůcky. Aniž by žák odpovídal na otázky, je schopen se představit.

Využití zkoušky DELF
Součástí ústní části (production orale) zkoušky DELF je rovněž představení se. Na
rozdíl od maturitní zkoušky má student možnost se na tuto část připravit, jelikož jeho
pracovní list obsahuje k této části instrukce. Úkolem studenta je v krátkosti se představit,
důraz se klade na srozumitelnost informací a projevu.

Ilustrace 12: DELF, B1, production orale

Studijní materiály24 k ústní zkoušce této úrovně obsahují úlohy zaměřené na
přípravu studenta na představování se (část mluvit o sobě). Ukázková úloha je uvedena v
příloze 7. Součástí této úlohy je výčet témat, která se studentovi doporučují využít při
představování. Zároveň se studentovi doporučuje, aby si ke každému z témat zkusil položit
otázku, která by mu mohla být položena později u zkoušky. Ve třetí části úlohy se student
zkusí představit dle předchozích instrukcí.
24 Bloomfield, A., Mubanga Beya, A.: Le nouvel entraînez-vous, DELF B1, 200 activités. CLE International,
Paris 2006.
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Předpokládané problémy - první část
V první části, kdy má žák odpovídat na otázky zkoušejícího na zadané téma, hrozí,
že žákovi odpovědi budou stručné, málo obsáhlé.

Navržená řešení - první část
Reagování na otázky patří mezi základní kompetence studenta jazyků, je proto
nezbytné již od začátku do výuky začlenit cvičení, která tuto kompetenci rozvíjejí. Může se
jednat o aktivitu na začátku hodiny, kdy se učitel (nebo studenti mezi sebou navzájem)
například ptá, co studenti zažili od poslední hodiny francouzštiny. Lze využít přečtený text
a k němu se vztahující otázky, dále například poslechová cvičení.

Využití zkoušky DELF
Vhodným cvičebním postupem je úloha uvedená v příloze 8. Úkolem žáka je
rozdělit otázky a odpovědi v tabulce do tří kategorií. V dalším cvičení žák spojuje otázky s
vhodnými odpověďmi a klasifikuje otázky podle typu odpovědi. Vždy se jedná o
srozumitelné otázky na témata, která jsou žákům blízká.

3.3.2 Druhá část
Druhá část je samostatným ústním projevem žáka na všeobecné téma. Skládá se ze
tří úkolů25 a celkový čas této části je 4 - 5 minut. Výchozím materiálem pro tuto část
zkoušky jsou dva přiložené obrázky, které jsou uvedené v příloze 9. Cílem je ověřit, zda je
žák schopen popsat obrázek v odpovídající míře detailu (místo, osoby, činnosti, předměty,
emoce atd.), zda dokáže porovnat obrázky (posoudit podobnosti / odlišnosti). Posledním
úkolem zkoušející zjišťuje, v jaké míře je žák schopen poskytnout informace o sobě.

25 consigne
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Ilustrace 13: pracovní list - zkoušející, základní úroveň, část druhá

Ilustrace 14: pracovní list - žák, základní úroveň, část druhá
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3.3.2.1 První úkol (Consigne numéro 1)

Na základní úrovni obtížnosti žák v prvním úkolu jeden z obrázků dle vlastního
výběru popíše, přičemž mu mohou být nápomocné body uvedené v pracovním listu
(například místo, osoby, oblečení, činnost a další). Pokud popis obrázku přesto činí žákovi
problémy, zkoušející může položit žákovi doplňující otázky, které obsahuje jeho pracovní
list (například Jaký je věk umělců?, Mohou se pohybovat po scéně? Proč? a další).

Předpokládané problémy
Problémem u tohoto typu úlohy (práce s obrázkem) může být malá názornost
obrázků, to znamená nedostatek bodů, které žáka zaujmou a které by mohl vyzdvihnout.
Dále to může být obrázek na téma, které je studentovi vzdálené a o kterém nemá dostatek
znalostí a informací. Obrázek by rovněž neměl znázorňovat příliš specifickou oblast
(téma), u které by žákovi chyběla potřebná slovní zásoba.
Použijeme - li konkrétní obrázek (viz příloha 9) a vycházíme - li z definice
kompetencí žáka na úrovni B126, respektive základní úrovni obtížnosti, se jako problém dá
očekávat například nedostatečná slovní zásoba týkající se hudebních nástrojů.

Popis se liší podle typu a obsahu obrázku. Žák by měl popis začít upřesněním typu
dokumentu (fotografie, kresba) a hlavním znakem (krajina, ulice, koncert apod.). Pokud je
to možné, měl by vysvětlit rámec situace (například kde a kdy se scéna odehrává) a poté by
měl následovat popis hlavních postav (vzhled, činnost apod.). Dalším bodem by měl být
popis situace, ve které se popisované osoby nacházejí. V závěru by žák měl vysvětlit, jaké
dojmy a asociace v něm obrázek vyvolává.

26 viz výše
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Navržená řešení
U tohoto typu úlohy je nezbytná předchozí příprava, to znamená dostatečné
procvičování v hodinách, aby byl žák schopen na odpovídající úrovni obrázek popsat a
nevyjmenovával pouze jednotlivé věci, které na obrázku vidí (například Na obrázku
vidíme hudebníky. Je jich tam deset.). Před samotnou zkouškou by si měl osvojit nejen
odpovídající výrazy popisu (například vazbu il y a, la photo représente, le dessin montre,
předložky, slovesa a další), výrazy koheze a koherence mluveného projevu, ale také
logický sled popisu (popis od hlavních bodů k méně důležitým a podobně).
Vhodným cvičebním postupem může být dokument (fotografie, kresba) stejného
nebo podobného typu jako u maturitní zkoušky (ilustrace 15). Nejprve by měl být doplněn
otázkami, které žákovi pomohou osvojit si postup od obecnějších informací ke
konkrétnějším, od základních k podrobným.
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Décrire une image
Décrivez une image ci - dessous en repondant aux questions.
•

De quel type d´image s´agit - il?

•

Quel est le sujet géneral de cette image?
(un paysage de montagne, la rue etc.)

•

Où se passe la scène?

•

Quand se passe cette scène?

•

Décrivez les personnages principaux.

•

Dites ce qu´ils font.
( Décrivez l´action.)

•

Qu´est - ce que vous imaginez en
regardant cette image?

•

Quelles sont vos impressions
personnelles?

Ilustrace 15: Návrh cvičebního postupu I.

Po osvojení základních pravidel popisování dokumentu může být cvičení zaměřeno
na rozšiřování slovní zásoby vhodné pro popis. Zadání úlohy bude obsahovat výrazy, které
by si žák měl ideálně osvojit. Mohou být rozděleny do skupin podle významu, přičemž z
každé skupiny by měl žák použít alespoň jeden výraz (ilustrace 16).
Současně mohou být pomocné otázky nahrazeny stručnými body, stejně jako je
tomu v maturitní zkoušce.
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Décrire une image
Décrivez une image ci - dessous en utilisant les expressions proposées.
•

la photo représente / montre /
illustre / met en scène...

•

la scène se déroule à / se
passe...

•

au centre / au milieu / en
haut / en bas / à gauche / à
droite / devant / derrière

•

il y a / se trouve / on voit /
on distingue / on découvert /

on reconnaît....
•

ce qui surprend / choque / me plaît

•

ce qui attire le regard...

•

ce qui est / ce que je trouve intéressant / étonnant / bizzare...

•

Quand je regarde cette photo, j´imagine / cela me fait penser à....

Ilustrace 16: Návrh cvičebního postupu II.
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Využití zkoušky DELF
Úloha práce s obrázkem bývá velmi často součástí mezinárodních jazykových
zkoušek (například DELF, úroveň B1, production orale). Pro úspěšné složení zkoušky je
třeba dodržet dané zásady.
Vhodný cvičební postup je obsahem přílohy 10. Jedná se o úlohu obsaženou v
materiálu k přípravě na zkoušku DELF, úrovně B127. V této úloze student nepracuje s
obrazovým dokumentem, jedná se o teoretickou přípravu na popis. Student má k dispozici
jednotlivé body popisu a jeho úkolem je seřadit je do správného pořadí do tabulky.
Tato úloha může být použita jako teoretický základ pro přípravu a může sloužit
studentovi při dalších cvičeních zaměřených na popis jako pomůcka.
Stejně tak může být využita úloha z materiálu DELF pour adolescents28 (uvedená v
příloze 11). Obsahuje postup při popisování a dále výrazy, které je vhodné použít. Součástí
této úlohy je také cvičení, ve kterém žák popisuje památku ze svého města a připravuje si
případné otázky, které by mu zkoušející mohl položit.

3.3.2.2 Druhý úkol (Consigne numéro 2)

Druhý úkol je opět založen na práci s obrázky. Na základě instrukcí z obou
pracovních listů je žák zkoušejícím vyzván, aby se podíval ještě jednou na obrázky a
porovnal je. Úkolem je vyzdvihnout společné body a naopak rozdíly obou obrázků. Stejně
jako v prvním úkolu má žák k dispozici pomocné body a posléze i otázky zkoušejícího.

27 Bloomfield, A., Mubanga Beya, A.: Le nouvel entraînez-vous, DELF B1, 200 activités. CLE International,
Paris 2006
28 Lescure, R., Grandet, É., Parizet, M.-L., Rausch, A.: DELF pour adolescents, 250 activités. CLE
international. 2002.

47

Předpokládané problémy
Stejně jako u prvního úkolu může být problémem malá názornost obrázků, dále
také naprostá rozdílnost témat obrázků, kdy by měl žák potíže najít společné nebo naopak
rozdílné body. Důležité je, stejně jako u popisu, aby si žák dostatečně osvojil slovní zásobu
vhodnou pro porovnávání.

Navržená řešení
Pro zvládnutí vhodné slovní zásoby může být využito stejného cvičebního postupu
jako pro zvládnutí popisu. Prvním krokem by mělo být porovnání dvou obrázků, kdy žák
pouze odpovídá na dané otázky. Poté může učitel přistoupit k postupům, kdy žák musí
využívat určitou slovní zásobu.
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Comparer deux images
Comparez les deux images ci - dessus en répondant aux questions.

Image B

Images A

Qu´est-ce que répresentent les images?(l´endroit, les edifices etc.)
Quand les photos ont été prises?
Quelle image préférez-vous? Pourquoi?

Vocabulaire à votre disposition
plus que/moins que/autant que...., le/la/les même/mêmes...., de plus en plus/de
moins en moins....
comme/ainsi que...., aussi bien que....
pareil à/ similaire à/ semblable à/ identique à...
se ressembler/ressembler à, se différer de, préférer/s´opposer à/être opposé à/ être
tout le contraire, avoir l´air de

Ilustrace 17: návrh cvičebního postupu - porovnávání
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Dobrými cvičebními postupy jsou také cvičení zaměřující se na procvičení
stupňování přídavných jmen a příslovcí, která jsou uvedená v příloze 12. Žák si procvičí
základní gramatické jevy a výrazy nezbytné pro porovnávání.
Další vhodnou úlohou k procvičení porovnávání je úloha uvedená v příloze 13.
Zadání obsahuje informace o dvou dívkách doplněné ilustrací. Úkolem žáka je na základě
těchto informací a ilustrace dívky porovnat.

3.3.2.3 Třetí úkol (Consigne numéro 3)

Třetím úkolem druhé části je vyprávění zkušenosti (v pracovním listu uvedeném
výše je žákovým úkolem vyprávět svůj zážitek z hudebního představení - koncertu,
festivalu atp.). Žádné konkrétnější informace nemá žák k dipozici. V pracovním listu
zkoušejícího jsou uvedeny otázky, které může žákovi položit (čtyři).

Předpokládané problémy
Vzhledem k tomu, že se jedná o samostatný ústní projev, lze očekávat nesoudržnost
a neuspořádanost projevu, nedostatek prvků koheze a koherence. Dalším problémem by
mohla být nedostatečná obsáhlost projevu.

Navržená řešení
Při osvojování dovednosti vyprávění zážitku, zkušenosti je vhodné začít písemnou
variantou. Žák má čas na přemýšlení a uspořádání myšlenek do logického sledu. Písemné
projevy nemusí být obsáhlé, cílem je, aby si žák osvojil logický sled vyprávění a byl
schopen jej použít i v ústním projevu. V další fázi osvojování lze využít krátké referáty
(exposé), kdy si žák připraví krátké vyprávění a přednese jej před třídou.
Pokud se jedná o improvizovanou aktivitu, může učitel pomoci žákovi otázkami a
usměrnit tak jeho vyprávění.
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Využití zkoušky DELF
Na úrovni B1 zkoušky DELF je jednou z variant části plynulé vyjadřování: vedení
monologu29 také vyprávění zážitku, zkušenosti. Úloha uvedená v příloze 14 může být
použita při osvojování vhodného a logického postupu při vyprávění. Úkolem žáka je
vyprávět o filmu, který viděl. Jednotlivé úkoly žáka instruují, jak má postupovat a logicky
formují jeho vyprávění.
Tato úloha může být využita v hodinách, kdy je žák veden učitel, nebo jako
samostatná domácí příprava.
Stejně tak může být využita i další aktivita uvedená v příloze 15. Jedná se o úlohu z
přípravného materiálu ke zkoušce DELF JUNIOR. Součástí zadání jsou instrukce, jak
postupovat při vyprávění. V prvním cvičení je žákovým úkolem roztřídit věty v tabulce do
následujících kategorií: úvod, průběh, závěr. Ve druhém cvičení žák pracuje se slovní
zásobou a stejně jako v prvním cvičení třídí jednotlivé body do kategorií. V závěrečném
cvičení je žákovým úkolem vyprávět zážitek (zde vypráví o svých posledních
prázdninách). Vyprávění si rozčlení do etap a navíc si ještě připraví otázky, které by mu
mohl zkoušející položit.

3.3.3 Třetí část
Třetí část se vztahuje k odbornému neboli specifickému tématu. Téma může
korespondovat s odborným tématem školy, ve které žák skládá maturitní zkoušku a může
být připraveno danou školou.
V této části se ověřuje, zda je žák schopen poskytnout specifické informace
(znalosti) s použitím specifické slovní zásoby.
Část může být složená z jednoho nebo ze dvou úkolů a měla by trvat 5 minut
celkem.

29 s´exprimer en continue: monologue suivi
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Ilustrace 18: pracovní list - zkoušející, základní úroveň obtížnosti
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Ilustrace 19: pracovní list - žák, základní úroveň obtížnosti

3.3.3.1 První úkol (Consigne numéro 1)

Dle zadání prvního úkolu si žák připraví krátký výklad na dané téma s uvedením
konkrétních detailů (například ve výše přiloženém pracovním listu je tématem této části
Česká kuchyně). Ověřovanými tématy může být například literatura, malířství, geografie a
další. Úloha může být doplněna přílohou, například vizuálními stimuly, úryvkem textu.
Pracovní list žáka obsahuje zadání a body osnovy, které mohou žákovi pomoct
strukturovat výklad. Pracovní list zkoušejícího navíc obsahuje instrukce pro žáka a
pomocné stimuly, například otázky, slovní zásobu.
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Předpokládané problémy
Vzhledem k tomu, že se jedná o samostatnou prezentaci, která má obsahovat fakta,
hrozí, že se bude jednat o výčet informací bez logického sledu a promyšlené struktury.
Problém by rovněž mohl činit nedostatek propojovacích (koherentních) prvků a následná
nesoudržnost projevu.

Navržená řešení
Pro tento typ úlohy je nutné, aby si žák osvojil zejména zásady správné prezentace
a prvky sjednocující projev. Při osvojování komunikačních strategií pro tento typ úlohy je
zpočátku možné zvolit stejný postup jako při osvojování dovednosti vyprávění (viz
kapitola 3.3.2). Poté by si žák měl osvojit zejména logickou strukturu (úvod, stať, závěr).

Využití zkoušky DELF
Ve třetí části ústní části zkoušky DELF na úrovni B1 je ověřována produktivní
řečová dovednost podobným způsobem. Tato část je pojmenovaná Plynulé vyjadřování:
vedení monologu. Na základě zadaného dokumentu si žák připraví krátkou prezentaci (une
exposé, un monologue), jejíž součástí je vyjádření vlastního názoru. Na rozdíl od maturitní
zkoušky není v této části ověřována specifická slovní zásoba.
Cvičební postupy navržené k přípravě na zkoušku DELF lze využít jako doplňkový
materiál pro tuto část maturitní zkoušky. První úloha k této části uvedená v příloze 16 se
zaměřuje na správné strukturování prezentace (exposé). Úkolem studenta je seřadit
strukturu exposé do logického sledu.
Další úloha uvedená v příloze 17 je zaměřená na práci s dokumentem, v tomto
případě krátkým novinovým článkem. Student si nejdříve článek přečte a posléze odpovídá
na otázky, které mu pomohou sestavit správně strukturované exposé.
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3.3.3.2 Druhý úkol (Consigne numéro 2)

Pokud je třetí část maturitní zkoušky rozdělená do dvou úloh, druhá úloha se týká
stejného tématu jako úloha první, de facto je jejím rozšířením. Pro základní úroveň
obtížnosti je tato forma vhodná, protože tak lze předejít rychlému vyčerpání tématu ze
strany žáka.
Zadání pracovního listu žáka obsahuje úkol (v ukázce z pracovního listu žáka
uvedené výše je úkolem popsat menu, které by žák sestavil pro francouzské přátele, aby
jim představil českou kuchyň) a body, podle kterých žák může úkol strukturovat.
Vzhledem k faktu, že úloha 2 je shodná s úlohou 1, pro přípravu lze využít cvičení
navržená v úloze 1.

3.3.4 Čtvrtá část
Čtvrtá část se zaměřuje na interakci v rámci komunikačních situací, zejména zda je
žák schopen aktivně se zapojit do rozhovoru, vyjádřit svůj názor, reagovat na názory /
pocity. Žák by měl prokázat, zda dokáže zjistit a sdělit informace, zda využívá interaktivní
strategie. Na konci úlohy by měl být žák schopen za pomoci zkoušejícího shrnout, k čemu
se v diskuzi dospělo. Čas vymezený pro tuto část jsou 3 minuty.
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Ilustrace 20: pracovní list - zkoušející, základní úroveň obtížnosti

Ilustrace 21: pracovní list - žák, základní úroveň obtížnosti

56

Součástí této úlohy je obrazová příloha, která obsahuje tři obrázky (fotografie) a
jeden rámeček obsahující otázku (viz příloha 18). Součástí přílohy jsou pomocné body,
stejné jako v pracovních listech žáka i zkoušejícího. Zadání úlohy vysvětluje, že se má žák
připravit na diskuzi se zkoušejícím v zadané situaci. Následuje podrobný popis situace a
rozdělení rolí. Žák má k dispozici obrazový materiál v příloze a stejně jako u předchozí
části pomocné body, které mu pomohou připravit se na případné otázky zkoušejícího. Na
základní úrovni obtížnosti začíná interakci zkoušející (toto je zmíněno v zadání obou
pracovních listů). Pracovní list zkoušejícího obsahuje instrukce pro žáka, pomocné body a
navíc úvodní větu interakce a otázky, které zkoušející pokládá žákovi.

Předpokládané problémy
U této úlohy je na základní úrovni obtížnost vhodné volit nekomplikované situace,
které jsou žákovi blízké a jejichž slovní zásobu ovládá. V zadání by mělo být zdůrazněno
využití pomůcek (obrázků), které mohou žáka inspirovat a mohou být vodítkem v daných
situacích.
Problémem by mohlo být, že žáci nebudou schopni si situaci dobře představit a
následně vhodně reagovat na otázky zkoušejícího. Situace by se pro ně mohla zdá být příliš
abstraktní. Dále se jako problém jeví vztah žák - zkoušející. Zkoušející je pro žáka
doposud autorita, nyní partner v běžné (přátelské) konverzaci.

Navržená řešení
Úlohu tohoto typu je vhodné zařadit do výuky od začátku studia jazyka. Je velmi
variabilní co se týče náročnosti - při obměnění náročnosti témat ji lze využít na úrovni A1,
stejně tak na úrovni B2. Žák si osvojí mechanismy tohoto typu úlohy a naučí se pohotově a
adekvátně reagovat.
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Jouez la scène à deux
Vous êtes à Paris, à la gare du Nord. Vous cherchez le train pour
Londres. Vous demandez à un(e) employé(e).

Utilisez les élements suivants:
Bonjour Monsieur / Madame....
Pouvez vous me dire / conseiller...
Je cherche...., J´ai besoin de...
Le train pour Londres....
quelle voie?
merci, je vous en prie
Ilustrace 22: návrh cvičebního postupu - jeu de roles

Situace v navrženém cvičebním postupu se odehrává na nádraží, žákovým úkolem
je zjistit, odkud odjíždí vlak. Žák má k dispozici slovní zásobu, kterou může využít.
Situace nevyžaduje specifickou slovní zásobu, navržená úloha může být využitá se
začátečníky.
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Jouez la scène
Vous avez réservé une place dans le TGV (train à grande vitesse). Quand vous
arrivez, elle est occupée. Vous signalez gentiment à la personne qui est assise
qu´elle s´est trompée.

À partir de l´image proposée, essayez d´imaginez la situation. Quelles questions
peut - on poser? Faut - il être poli? Qui peut nous aider?

Analysez la situation en discutant avec vos partenaires.
Préparez les questions, puis jouez la scène..
Ilustrace 23: návrh cvičebního postupu - jeu de roles 2.

V navržené úloze uvedené výše je úkolem žáků požádat o uvolnění místa ve vlaku.
Dříve než začnou situaci hrát, diskutují o situaci ve dvojicích. Na základě pomocných
otázek navrhují možná řešení.
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Využití zkoušky DELF
Úlohy tohoto typu (hraní rolí - jeu de rôles) jsou využívány také ve druhé části ústní
zkoušky, nazvané " Zapojit se do rozhovoru / zúčastnit se rozhovoru". Úkolem studenta je
hrát 5 minut danou roli, přičemž zkoušející zastává úlohu partnera v komunikaci. V
přípravných materiálech30 ke zkoušce této obtížnosti je studentovi doporučováno, aby se
při přípravě zaměřil zejména na :
•

porozumění komunikační situaci a rozpoznání jejích cílů

•

rozpoznání a porozumění rolím obou postav

•

rozpoznání a porozumění, co každá z postav musí dělat a říkat

•

okamžité použití všech komunikačních strategií a lingvistických prostředků pro
hraní role / situace

•

zaujmutí postoje, chování přiměřeného dané situaci.

Cvičení, která jsou v tomto materiálu navržena, jsou na rozdíl od zadání zkoušky
podrobně rozpracována (příloha 19). Postupuje se od základních bodů k podrobnějším
informacím. V úvodu je popsána situace, do které se má student vžít a se kterou se dále
pracuje. Následují úlohy, které pomohou studentovi zorientovat se v situaci, to znamená
rozpoznat hlavní postavy, místo a předmět konverzace. Student se tímto ubezpečí, zda
správně porozuměl zadání a naučí se, na které informace je důležité se nejprve soustředit.
Úloha obsahuje několik možných scénářů situace, z nichž student vybírá ten, podle kterého
by v dané situaci jednal a podle kterého by naopak nejednal. Své rozhodnutí musí stručně
obhájit. Součástí úlohy mohou být také formulace, které je vhodné v navržených scénářích
použít. Na konci úlohy je student vyzván, aby si situaci zkusil zahrát, stejně jako je tomu u
zkoušky.
30 Bloomfield, A., Mubanga Beya, A.: Le nouvel entraînez-vous, DELF B1, 200 activités. CLE
International, Paris 2006
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Úlohy tohoto typu mohou být dobře využitelné při přípravě na popisovanou část
maturitní zkoušky, ať už se jedná o přípravu vedenou učitelem, nebo samostatnou přípravu
žáka.

3.4 Vyšší úroveň obtížnosti
V této kapitole je rozebírána základní úroveň obtížnosti. Je rozdělena do čtyř částí
dle struktury pracovního listu. Součástí každé kapitoly je ukázka pracovního listu
zkoušejícího a žáka k dané části.
Pracovní list pro vyšší úroveň obtížnosti obsahuje typově stejné úlohy jako
pracovní list pro základní úroveň. Rozdílná je druhá část, která na rozdíl od základní
úrovně obtížnosti obsahuje pouze dva úkoly (consignes).

3.4.1 Úvod a první část

Ilustrace 24: pracovní list - zkoušející, vyšší úroveň obtížnosti
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Ilustrace 25: pracovní list - žák, vyšší úroveň obtížnosti

Tato část maturitní zkoušky ověřuje schopnost žáka reagovat na otázky v
odpovídající míře detailu a jaké využívá komunikativní strategie.
Stejně jako na základní úrovně obtížnosti se pracovní list žáka a zkoušejícího liší v
úvodu - zatímco pracovní list zkoušejícího před první částí obsahuje úvod, pracovní list
žáka začíná první částí, což by mohlo být zavádějící.
První část je interview. Zkoušející položí žákovi 3 - 5 otázek (podle rozsahu
žákových odpovědí) přesně dle svého pracovního listu. Žák otázky nezná, je mu známé
pouze téma této části (v tomto případě Dům a domácnost). Žádá se na něm, aby odpovídal
detailně. Tato část by měla trvat 2 - 3 minuty.

Předpokládané problémy - úvod
Možným problémem je nesystematičnost (nelogičnost) žákova projevu či
nedostatek témat a z toho plynoucí nepodstatné a nadbytečné informace.

Navržená řešení - úvod
Za pomoci cvičení vypracovaného jako cvičební postup pro základní úroveň
obtížnosti si žák osvojí základní postupy pro představení se. Pro osvojení dovedností vyšší
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úrovně obtížnosti je při přípravě možné využít cvičení přiložené níže (ilustrace 26).
Úkolem žáka je zpracovat pět otázek z navržených témat. Poté vybere z každého tématu
jednu větu, kterou považuje za nejvýstižnější. Ve třetím cvičení se žák pomocí vybraných
vět představí.

Se présenter
1.) Choisissez cinq sujets (la liste ci - dessous) et répondez en quatre phrases au
minimum.
•

Quels sont vos projets professionnels ?

•

Parlez-moi de vos passe-temps préférés.

•

Parlez-moi de votre famille.

•

Parlez-moi de votre école.

•

Parlez-moi de votre ville/village.

•

Quelle est votre matière préférée au collège?

•

Parlez-moi de vos sorties.

•

Parlez-moi de votre film/livre préféré.

•

Est-ce que vous faites des petits boulots pour gagner un peu d'argent?

•

Comment est-ce que vous allez à l'école?

•

Qui fait le travail à la maison dans votre famille?

2.) De chaque réponse choisessez UNE phrase qui est la plus caractéristique pour
vous.
3.) Présentez - vous en utilisant les phrases élaborées.
Ilustrace 26: návrh cvičebního postupu - introduction

Předpokládané problémy - první část
V první části, kdy má žák odpovídat na otázky zkoušejícího na zadané téma, hrozí,
že žákovi odpovědi budou stručné, málo obsáhlé.
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Navržená řešení - první část
Reagování na otázky patří mezi základní kompetence studenta jazyků, je proto
nezbytné již od začátku do výuky začlenit cvičení, která tuto kompetenci rozvíjejí. Může se
jednat o aktivitu na začátku hodiny, kdy se učitel (nebo studenti mezi sebou navzájem)
například ptá, co studenti zažili od poslední hodiny francouzštiny. Lze využít přečtený text
a k němu se vztahující otázky, dále například poslechová cvičení.
Vzhledem k tomu, že Úvod a První část jsou shodné na obou úrovních obtížnosti,
lze k přípravě využít cvičební postupy navržené pro základní úroveň obtížnosti (kapitola
2.3.1 Úvod a první část) a úlohy navržené pro zkoušku DELF.

3.4.2 Druhá část
Druhá část je samostatným ústním projevem žáka na všeobecné téma. Skládá se ze
dvou úkolů31 a celkový čas této části je 4 minuty. Výchozím materiálem pro tuto část
zkoušky jsou dva přiložené obrázky (uvedené v příloze 20). Cílem je ověřit, zda je žák

Ilustrace 27: pracovní list - zkoušející, vyšší úroveň obtížnosti
31 consigne

64

schopen porovnat obrázky v odpovídající míře detailu (místo, osoby, činnosti, předměty,
emoce, posoudit podobnosti /odlišnosti). Druhým úkolem zkoušející zjišťuje, v jaké míře
je žák schopen prezentovat a obhájit vlastní názor.

Ilustrace 28: pracovní list - žák, vyšší úroveň obtížnosti

3.4.2.1 První úkol (Consigne numéro 1)

V prvním úkolu žák na rozdíl od základní úrovně obtížnosti obrázky nepopisuje,
přistupuje se přímo k porovnávání. Jeho úkolem je vyzdvihnout společné a rozdílné body.
Pracovní list zkoušejícího obsahuje otázky, které zkoušející může žákovi položit, stejně
jako na základní úrovni obtížnosti. I na této úrovni obtížnosti má žák k dipozici pomocné
body.
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Předpokládané problémy
V této úrovni obtížnosti je záměrně vynechána část popis obrázků a přistupuje se
přímo k porovnávání, což by mohlo žákům činit problém. Častým problémem by mohl být
převládající popis před porovnáním, nebo nejdříve popis a poté porovnávání. Dalším
problémem by mohla být nedostatečná slovní zásoba vedoucí k nesouvislému projevu nebo
projevu neodpovídajícímu vyšší úrovni obtížnosti.

Navržená řešení
Při nácviku dovednosti porovnávání lze začít nácvikem popisu. Žák se naučí
vybírat body, které jsou důležité pro popis a na které se může zaměřit také při porovnávání
(lze využít úlohy navržené pro osvojení dovednosti popisování pro základní úroveň
obtížnosti).
Obměněním úlohy se zaměříme na porovnávání dokumentů (obrázků). Zadání
obsahuje dva obrázky, které mají dostatek bodů vhodných k porovnání. V první fázi
nácviku je vhodné zadání doplnit otázkami (stejně jako u popisu), které žáka upozorní na
body, které by měl porovnávat. Posléze lze otázky nahradit jen body, které mohou být
později zcela vypuštěny.
Osvojí - li si žák dostatečně postup porovnávání, cvičení může být využito k
rozvinutí slovní zásoby. Žák opět porovnává dva obrázky, nyní s použitím zadané slovní
zásoby. Poslední fází nácviku může být porovnávání bez pomocných otázek, bodů i slovní
zásoby - stejně jako u ústní maturitní zkoušky.
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Comparer deux images
Comparez les deux images ci - dessous en utilisant le vocabulaire proposé:

plus que/moins que/autant que....
le/la/les même/mêmes....
de plus en plus/de moins en moins....
comme/ainsi que....
aussi bien que....
davantage (que)...
Image A

pareil à/ similaire à/ semblable à/
identique à...
se ressembler/ressembler à
se différer de
Image B

préférer/s´opposer à/être opposé à/

être tout le contraire
avoir l´air de
Ilustrace 29: návrh cvičebního postupu - porovnávání

3.4.2.2 Druhý úkol (Consigne numéro 2)

Druhý úkol je zaměřen na samostatný projev žáka, na argumentaci a obhájení
vlastního názoru. Zadání úkolu obsahuje citaci, kterou má žák podpořit nebo vyvrátit a
svůj postoj obhájit (příklad, vlastní zkušenost atd.).
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Předpokládané problémy
Vzhledem k tomu, že se jedná o samostatný ústní projev, lze očekávat nesoudržnost
a neuspořádanost projevu, nedostatek prvků koheze a koherence.
Navržená řešení
V navrženém cvičebním postupu (ilustrace 30) žák nejdříve sepíše všechna pro a
proti, která ho napadnou k danému tématu. Úloha obsahuje dostatečnou slovní zásobu,
kterou žák může použít. Na základě sepsaných argumentů a dané slovní zásoby žák
formuluje svůj názor na zadané téma. Tato úloha může být zadána formou práce ve
skupinách, samostatné práce v hodině nebo formou domácí přípravy.
Vhodným cvičením k tomuto typu úlohy může být skupinová práce v hodině, kdy
pod vedením učitele žáci diskutují na zadané téma. Úkolem každého žáka je říct na zadané
téma jeden argument pro a jeden proti. Dále se žáci rozdělí do skupin, první skupina
obhajuje zadané téma / názor, druhá skupina je proti. Na základě použité slovní zásoby a
dodržení tématu učitel zvolí skupinu, která uspěla v diskuzi lépe. Svoje rozhodnutí by měl
obhájit a podpořit příklady z diskuze.
Pro obohacení slovní zásoby, kterou může žák využít při vyjadřování nebo
obhajování vlastního názoru, lze využít cvičební postup zobrazený v ilustraci 25. Žák
pracuje pouze se slovní zásobou - v prvním cvičení hledá výrazy, které nepatří do logické
řady. Ve druhém cvičení rozděluje výrazy podle významu do skupin (požádat o
zopakování, o reformulaci, o potvrzení, o objasnění, o shrnutí a dát najevo, že porozuměl)
a stejně tak i ve třetím cvičení (uzavřít konverzaci,objasnit nedorozumění, dát vysvětlení).
Prací s touto slovní zásobu si žák osvojí její aktivní používání. Tato úloha může zároveň
sloužit jako přehled využitelné slovní zásoby.

68

Comment argumenter?
" Je porte une marque, donc je suis. Le marketing des grandes marques de vêtements et
chaussures de sport ciblent les ados. Signes d´affirmation de soi, de reconnaissance, d
´appartenance à un groupe les marques imposent leur culture à l´école et au collège."
Choisessez les pour et les contre:

pour

contre

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

Pour vous aider:

•

Je pense que...

•

A mon avis...

•

Je crois que...

•

D'après moi...

•

J'estime que...

•

Selon moi...

•

Je trouve que..

•

J'ai le sentiment que...

•

J'imagine que...

•

J'ai l'impression que...

•

Je suppose que...

•

Je me doute que...

Exprimez votre opinion personnelle en utilisant le vocabulaire ci - dessus

et les pour /

les contres que vous avez proposés.

Ilustrace 30: návrh cvičebního postupu
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Využití zkoušky DELF
V příloze jsou uvedené cvičební postupy pro tento typ úloh doporučované pro
přípravu na zkoušku DELF, jež byly obsaženy ve zkoušce na úrovni A2 v ústní části32.
Cvičební postup uvedený v příloze 21 obsahuje nekomplikované téma a instrukce,
jak by měl žák postupovat, aby byl schopen srozumitelně vyjádřit svůj názor. Nejdříve si
sestaví seznam všech myšlenek a argumentů, které se týkají zadaného tématu. Pokud není
schopen formulovat svůj názor, má k dispozici pomocné otázky. Další fází je rozdělení
myšlenek a argumentů do logického celku (rozdělení na pro a proti) a jejich formulace s
využitím zadané slovní zásoby s důrazem na přípravu úvodní věty argumentace. Následuje
nácvik argumentace ve dvojici (při samostatné práci s nahráváním). Žák je poté vyzván k
sestavení otázek na zadané téma, které mu mohou být položeny zkoušejícím.
Důležitou součástí úlohy je také autoevaluace studenta. Formou otázek, na které
student odpovídá, zjistí, zda splnil úkol správně. Sebehodnocení je rozděleno do dvou částí
- obsah a jazyk.
Tato úloha je vhodná pro přípravu v hodině pod vedením učitele. Zajímavou a
užitečnou součástí je nahrávání výkonů žáka. Umožňuje žákovi slyšet svůj projev,
analyzovat nedostatky a naopak vyzdvihnout silné stránky projevu a pracovat na zlepšení.
V další fázi přípravy v hodinách může být využito cvičení z metody Forum33
(uvedené v příloze 22). Zadání obsahuje téma k diskuzi a otázky, nad kterými by se měl
žák zamyslet, než začne formulovat svůj názor. Cvičení také obsahuje podpůrný materiál v
podobě humoristické kresby. Na stejném principu je založena následující úloha uvedená v
příloze 23. Je součástí stejné metody, tedy Forum 2.

32 K 1. 9. 2005 byl změněn systém zkoušek DELF a DALF. Oproti původnímu dělení na 6, respektive 7
částí (A1 - A4, test d´accès, A5 - A6) se zkouška DELF nyní skládá z částí A1 - B2, zkouška DALF z
částí C1 - C2.
Toto dělení je v souladu s rozdělením úrovní dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
33 Campa, A. a kol.: Forum 2, méthode de français. Hachette, Paris 2001. Strana 64,
unité 3 POINT - DELF
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Entraînez - vous

1. Trouvez l´intrus: dans chaque série, indiquez le mot qui n´a rien à voir avec les autres:
a. défendre / considérer / prendre parti / soutenir
b. estimer / juger / trouver / s´interroger
c. convaincu / certain / sûr / perplexe
d. sentir / éprouver / avoir l´impression / montrer
e. exprimer / faire part / répéter / communiquer
g. craindre / redouter / refuser / avoir peur
h. accepter / critiquer / contester / remettre en question
i. compréhensif / ouvert / indulgent / réceptif
j. discussion / controverse / débat / entrevue
2. Associez chacune des phrases ci - dessous à une des intentions de communication de cette liste. Pour vous aider, regarder
bien les verbes:
•

a. demander de répéter

•

d. demander de clarifier

•

b. demander de reformuler

•

e. demander de résumer

•

c. demander de confirmer

•

f. manifester sa compréhension

1. Pardon? Comment? Je n´ai pas bien compris.
2. Qu´est - ce que signifie ce mot?
3. Pourriez - vous préciser ce que vous voulez dire?
4. Qu´ entendez vous par...?
5. Tout à fait, absolument.
6. Vous pourriez répéter, s´ il vous plaît?
7. Ce que tu veux dire est que...
8. Pourriez - vous parler un peu plus fort, s´il vous plaît?
9. Vous me demandez bien si...?
10. Pour résumer, tu dirais que...?
11. Vous avez bien dit que..., n´est - ce pas?
12. Donc, en quelques mots...
3. Même consigne
a. clore une conversation

b. éclaircir un malentendu

c. donner une explication

1. Laisser - moi préciser mon idée.
2. C´est très clair si l´on tient compte du fait que...
3. C´est tout ce que j´avais à dire.
4. Mes paroles ont dépassé ma pensée.
5. C´est très naturel en effet.
6. Je ne voulais pas dire que....mais que....
7. Bon, en bien voilà, c´est tout.
8. Permettez - moi de m´expliquer...
9. Je n´ai rien à ajouter.
10. On peut en rester là.

Ilustrace 31: návrh cvičebního postupu
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3.4.3 Třetí část
Stejně jako na základní úrovni obtížnosti, třetí část se vztahuje k odbornému neboli
specifickému tématu. Téma může korespondovat s odborným tématem školy, ve které žák
skládá maturitní zkoušku a může být připraveno danou školou.
V této části se ověřuje, zda je žák schopen poskytnout specifické informace
(znalosti) s použitím specifické slovní zásoby.
Část může být složená z jednoho nebo ze dvou úkolů a měla by trvat 5 minut
celkem.

Ilustrace 32: pracovní list - zkoušející, vyšší úroveň obtížnosti

Ilustrace 33: pracovní list - žák, vyšší úroveň obtížnosti
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Předpokládané problémy
Vzhledem k tomu, že se jedná o samostatnou prezentaci (exposé), která by měla
obsahovat fakta, hrozí, že se bude jednat o výčet informací bez logického sledu a
promyšlené struktury. Problém by rovněž mohl činit nedostatek propojovacích
(koherentních) prvků a následná nesoudržnost projevu.
Navržená řešení
Pro tento typ úlohy je nutné, aby si žák osvojil zejména zásady správné prezentace
a prvky sjednocující projev.

Využití zkoušky DELF
Ve třetí části ústní části zkoušky DELF na úrovni B1 je ověřována produktivní
řečová dovednost podobným způsobem. Tato část je pojmenovaná Plynulé vyjadřování:
vedení monologu. Na základě zadaného dokumentu si žák připraví krátkou prezentaci (une
exposé, un monologue), jejíž součástí je vyjádření vlastního názoru. Na rozdíl od maturitní
zkoušky není v této části ověřována specifická slovní zásoba.
Cvičební postupy navržené k přípravě na zkoušku DELF lze využít jako doplňkový
materiál pro tuto část maturitní zkoušky. Pro vyšší úroveň obtížnosti mohou být využity
úlohy navržené pro základní úroveň. Obě úlohy jsou uvedené v příloze. První úloha
(příloha 16) se zaměřuje na správné strukturování prezentace (exposé). Úkolem studenta je
seřadit strukturu exposé do logického sledu.
Druhá úloha (příloha 17) je zaměřená na práci s dokumentem, v tomto případě
krátkým novinovým článkem. Student si nejdříve článek přečte a posléze odpovídá na
otázky, které mu pomohou sestavit správně strukturované exposé.
Pro vyšší úroveň obtížnosti je dále vhodná úloha uvedená v příloze 24. Student
pracuje stejným způsobem jako v předcházející úloze, úlohy se však liší náročností
doprovodných otázek - v této úloze jsou otázky méně podrobné a vedou žáka více k
samostatnému projevu.
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3.4.4 Čtvrtá část
Čtvrtá část se zaměřuje na interakci v rámci komunikačních situací, zejména zda je
žák schopen svůj názor podpořit argumenty a rozvinout argumentaci, zda využívá
interaktivní strategie a zda je schopen shrnout, k čemu se v diskuzi dospělo. Čas vymezený
pro tuto část jsou 3 minuty.

Ilustrace 34: pracovní list - zkoušející, vyšší úroveň obtížnosti

Ilustrace 35: pracovní list - žák, vyšší úroveň obtížnosti
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Součástí této úlohy je obrazová příloha, která obsahuje tři obrázky (fotografie) a
jeden rámeček obsahující otázku (příloha 25). Součástí přílohy jsou pomocné body, stejné
jako v pracovních listech žáka i zkoušejícího. Zadání úlohy vysvětluje, že se má žák
připravit na diskuzi se zkoušejícím v zadané situaci. Následuje podrobný popis situace a
rozdělení rolí. Žák má k dispozici obrazový materiál v příloze a stejně jako u předchozí
části pomocné body, které mu pomohou připravit se na případné otázky zkoušejícího.
Stejně jako na základní úrovni obtížnosti začíná interakci zkoušející (toto je zmíněno v
zadání obou pracovních listů). Pracovní list zkoušejícího obsahuje instrukce pro žáka,
pomocné body a navíc úvodní větu interakce a otázky, které zkoušející pokládá žákovi.

Předpokládané problémy
U této úlohy je na vyšší úrovni obtížnost možné použít nekomplikovanější situace.
V zadání by mělo být zdůrazněno využití pomůcek (obrázků), které mohou žáka inspirovat
a mohou být vodítkem v daných situacích.
Problémem by mohla být neschopnost žáků dobře si představit situaci a následně
vhodně reagovat na otázky zkoušejícího. To by mohlo vést k tomu, že budou odpovídat
úsečně, nebudou schopni rozvinout obsáhlejší konverzaci. Tím pádem by byla nutná větší
asistence zkoušejícího.

Navržená řešení
Úlohu tohoto typu je vhodné zařadit do výuky od začátku studia jazyka. Je velmi
variabilní co se týče náročnosti - při obměnění náročnosti témat ji lze využít na úrovni A1,
stejně tak na úrovni B2. Žák si osvojí mechanismy tohoto typu úlohy a naučí se pohotově a
adekvátně reagovat.
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Úlohou, která je vhodná k nácviku této kompetence na obou úrovních obtížnosti, je
krátká aktivita využitelná na začátku hodiny (jako rozehřívací cvičení). Učitel připraví
kartičky, na kterých je krátký popis jednoduché situace a role, kterou má student sehrát.
Žáci vytvoří dvojice a každý dostane svou kartičku. Během stanovené doby (maximálně 2
minuty) je jejich úkolem připravit si krátký rozhovor na zadané téma.

Jeu de rôles
Avant de faire cette activité, il faut couper des cartes.

• 1. žák

• 2. žák

• Vous faites la réclamation de votre MP3 • Vous êtes le vendeur dans le magasin
- il ne fonctionne plus. Le vendeur ne

avec les appareils ménagers. Un client

veut pas vous aider.

veut faire la réclamation. Vous ne voulez
pas la faire.

• Vous arriverez chez des amis pour une

• Vous faites une fête. Vous n´avez pas

fête. Vous sonnez, votre ami(e) est très

invité beaucoup d´amis. Un des amis

surpris(e) de vous voir.

que vous
n´avez pas invité, arrive...

• Vous annulez votre voyage Paris/Dakar. • Vous êtes employé(e) de l´agence de
Vous demandez à l´agence de voyages

voyages. Un client arrive et veut

le remboursement de votre billet.

annuler son voyage Paris/Dakar. Vous

L´employé(e) dit que ce n´est pas

ne pouvez pas le faire.

possible.

Ilustrace 36: návrh cvičebního postupu - jeu de roles
Dalším cvičením, použitým při příprava na tento typ úlohy, může být cvičení
uvedené v příloze 26. Není typickou úlohou na hraní rolí, zaměřuje se trvání na svém
názoru a přesvědčení druhého o svém názoru (insister et convaincre), ale obsahuje postupy
a slovní zásobu, kterou může žák využít při úloze typu hraní rolí. Součástí je komiks, který
žákům ukazuje modelovou situaci s použitím příslušné slovní zásoby. Úkolem žáka je
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odpovědět na otázky analyzující situaci a vybrat typickou slovní zásobu. Dále úloha
obsahuje rozsáhlý přehled slovní zásoby. Úloha je zakončená cvičením - žákovým úkolem
je zahrát popsané situace (například: Bydlíte s rodiči v bytě ve městě. Přál(a) byste si psa nejradši dobrmana nebo bernardýna. Představte si a zahrajte, jak by probíhal rozhovor s
vašimi rodiči.). Prací s tímto dokumentem si žák osvojí slovní zásobu a procvičí úlohu typu
hraní rolí.

Využití zkoušky DELF
Úlohy tohoto typu (hraní rolí - jeu de rôles) jsou využívány také ve druhé části ústní
zkoušky, nazvané " Zapojit se do rozhovoru / zúčastnit se rozhovoru". Úkolem studenta je
hrát 5 minut danou roli, přičemž zkoušející zastává úlohu partnera v komunikaci. V
přípravných materiálech34 ke zkoušce této obtížnosti je studentovi doporučováno, aby se
při přípravě zaměřil zejména na :
•

porozumění komunikační situaci a rozpoznání jejích cílů

•

rozpoznání a porozumění rolím obou postav

•

rozpoznání a porozumění, co každá z postav musí dělat a říkat

•

okamžité použití všech komunikačních strategií a lingvistických prostředků pro
hraní role / situace

•

zaujmutí postoje, chování přiměřeného dané situaci.
Cvičení, která jsou v tomto materiálu navržena, jsou na rozdíl od zadání zkoušky

podrobně rozpracována (příloha 27). Postupuje se od základních bodů k podrobnějším
informacím. V úvodu je popsána situace, do které se má student vžít a se kterou se dále
pracuje. Následují úlohy, které pomohou studentovi zorientovat se v situaci, to znamená
rozpoznat hlavní postavy, místo a předmět konverzace. Student se tímto ubezpečí, zda
správně porozuměl zadání a naučí se, na které informace je důležité se nejprve soustředit.
34 Bloomfield, A., Mubanga Beya, A.: Le nouvel entraînez-vous, DELF B1, 200 activités. CLE International,
Paris 2006
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Úloha obsahuje několik možných scénářů situace, z nichž student vybírá ten, podle kterého
by v dané situaci jednal a podle kterého by naopak nejednal. Své rozhodnutí musí stručně
obhájit. Součástí úlohy mohou být také formulace, které je vhodné v navržených scénářích
použít. Na konci úlohy je student vyzván, aby si situaci zkusil zahrát, stejně jako je tomu u
zkoušky.
Pro přípravu na tento typ úloh může být dále využita úloha uvedená v příloze 28.
Zadání úlohy obsahuje popis situace, kterou bude student předvádět. Žák má k dispozici
pouze nedokončené věty, které může použít. Součástí této úlohy je také cvičení, ve kterém
žák vybírá k situacím vhodné reakce. Tyto repliky mohou být využité při některé ze situací
u úloh typu hraní rolí (jeu de rôles).
Úlohy tohoto typu mohou být dobře využitelné při přípravě na popisovanou část
maturitní zkoušky, ať už se jedná o přípravu vedenou učitelem, nebo samostatnou přípravu
žáka.

3.5 Státní maturitní zkouška a jazyková zkouška DELF
Jak vyplývá z předchozích kapitol, zkouška DELF má mnoho shodných úloh s ústní
částí maturitní zkoušky, čehož lze využít zejména ve fázi přípravy. Vzhledem k dlouholeté
tradici zkoušky DELF existuje mnoho přípravných materiálů, které může využít učitel v
hodině, stejně jako žák při samostatné přípravě (např. Bloomfield, A., Mubanga Beya, A.:
Le nouvel entraînez-vous, DELF B1. CLE International, Paris 2006).
Zkouška DELF může být přínosem nejen po stránce přípravných materiálů, ale také
vzhledem k podobné struktuře, jakou bude mít státní maturitní zkouška z cizího jazyka.
Pro žáky může být zajímavou paralelou zkouška DELF Scolaire nebo DELF Junior, která
má stejnou strukturu jako DELF, liší se v tématech, která jsou bližší školou povinné
mládeži. Žáci nejen zažijí atmosféru skládání důležité zkoušky, ale přípravou na tuto
zkoušku si osvojí dovednosti, které využijí u maturitní zkoušky. Stejně jako pro zkoušku
DELF, i pro zkoušku DELF Junior existují přípravné materiály35.

35 Chevalier, D., Gourgaud, N., Mègre, B.: DELF scolaire, niveau A2 du cadre européen commun de
référence. Didier, Paris 2004.
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Vhodným propojením přípravy na maturitní zkoušku s přípravou na zkoušku DELF
(respektive využití přípravných materiálů) se zdá být také včlenění přípravných materiálů
přímo do učebnic, které se používají na středních (základních) školách. Studenti pracují od
začátku studia jazyka s úlohami, které zkouška obsahuje a kontinuálně si osvojují
požadované dovednosti. Mezi tyto učební materiály patří například Connexions36, Déclic37,
Edito38 nebo Forum39.
V příloze 29 je uvedena ukázka přípravy na zkoušku DELF z učebnice Connexions II.
Seznam přípravných materiálů ke zkoušce DELF včetně učebnic obsahujících tyto
materiály je uveden v příloze 30.

36 Mérieux, R.. a kol.: Connexions, méthode de français. Didier, Paris 2004.
37 Blanc, J., Cartier, J.-H., Lederlin, P.: Déclic 1. Méthode de français. CLE International 2004.
38 Heu, É., Mabilat, J.-J.,: Édito. Niveau B2 du CECR. Didier, Paris 2006.
39 Baylon, Ch. a kol.: Forum, méthode de français. Hachette, Paris 2000.
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4 Závěr
Cílem této diplomové práce bylo nastínit problémy interakce ústní části státní maturitní
zkoušky a navrhnout možné cvičební postupy, které by těmto problémům předcházely. K
porozumění ústní části reformované maturitní zkoušky bylo nezbytné představit tuto zkoušku
komplexně, s větším důrazem na ústní část. Dále byla zkoumána možnost využití mezinárodní
jazykové zkoušky DELF k přípravě na ústní část maturitní zkoušky.

V teoretické části diplomové práce byla představena současná a připravovaná
(reformovaná) podoba maturitní zkoušky s důrazem na státní maturitní zkoušku. Kapitoly
týkající se připravované státní maturitní zkoušky obsahují prezentaci společné a profilové
části, stejně jako rozdělení a popis dvou úrovní obtížnosti, na kterých mohou žáci maturitní
zkoušku skládat. V této souvislosti byl představen Společný evropský referenční rámec pro
jazyky, ze kterého tyto úrovně vycházejí. Součástí teoretické části je dále popis
jednotlivých částí komplexní zkoušky z cizího jazyka se zaměřením na ústní část, která je
podrobně popsána. Tento popis byl nutný k pochopení problematiky ústní části
připravované maturitní zkoušky.
V praktické části diplomové práce jsou v samostatných kapitolách detailně
rozpracovány jednotlivé části ústní maturitní zkoušky. Výchozím bodem pro rozpracování
byly pracovní listy, podle kterých ústní část maturitní zkoušky probíhá. Na základě
předpokládaných problémů byly navrženy cvičební postupy, které by mohly tyto problémy
řešit. Navržené cvičební postupy vycházejí z učebních materiálů pro nácvik ústního
projevu (production orale) a z přípravných materiálů pro zkoušku DELF, se kterou byla
ústní část státní maturitní zkoušky srovnávána. Součástí každé kapitoly rozebírající
jednotlivou část ústní zkoušky je srovnání se zkouškou DELF na odpovídající úrovni
obtížnosti a prezentace cvičebního postupu pro osvojení požadovaných dovedností, který
je navržen v přípravných materiálech pro tuto zkoušku. Srovnání obou zkoušek se ukázalo
jako velice přínosné vzhledem k jejich velké podobnosti.
V příloze diplomové práce jsou uvedeny cvičební postupy využívané pro přípravu
na mezinárodní jazykovou zkoušku DELF, ukázky testů této zkoušky a tabulka rozdělení
úrovní dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
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5 Résumé
A l´intention de ce mémoire était présenté et analysé des problèmes de l´interaction
que l´épreuve orale du nouveau baccalauréat garanti par l´État pourrait porter. En analysant
ces problèmes nous essayâmes de proposer les exercices de l´entraînement qui pourraient
aider les apprenants à acquérir les compétences nécessaires pour réussir l´épreuve orale.
Comparant l´épreuve orale du nouveau baccalauréat avec l´épreuve orale de l´examen
international DELF (Diplôme d´études en langue française) nous cherchâmes les points
communs entre ces deux examens à l´aide desquels les apprenants auraient plusieurs
possibilités d´améliorer les compétences demandées pour réussir l´épreuve orale soit du
nouveau baccalauréat soit de l´examen DELF.
Le mémoire est divisé en deux parties principales - la partie théorique et la partie
pratique. La partie théorique présente le baccalauréat actuel et le nouveau baccalauréat
dont la réforme est en train de s‘achevée. La partie pratique se focalise sur l´épreuve orale.
Nous avons travaillé en détail sur les problèmes possibles de l´interaction.
Ce mémoire comporte une annexe comprenant les exercices de l´entraînement pour
l´épreuve DELF, les spécimens de cette épreuve et la grille de classification des niveaux
selon le Cadre européen commun de référence pour les langues.
Depuis la deuxième moitié des années quatre-vingt-dix la reforme du baccalauréat
garanti par l´État est en préparation. Il y avait plusieurs objectifs dont le plus important
était de le rendre l´objectivité et d‘uniformiser le niveau pour que les résultats puissent être
mis à profit par les universités. Le nouveau baccalauréat sera mis en valeur en 2010.
Ce baccalauréat réformé sera divisé en deux partie - la première partie sera
commune pour tous les étudiants, "partie d´État" et la deuxième partie sera organisée par
chaque école, "partie de l´école".
Pour que l´épreuve puisse être unifiée pour toutes les écoles (les lycées généraux,
les lycées techniques etc.), elle sera divisée en deux niveaux de difficulté dépendant des
compétences des étudiants - le niveau élémentaire et le niveau avancé. Ces deux niveaux
correspondent aux niveau B1 et B2 du Cadre européen commun de référence pour les
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langues: Apprendre, enseigner, évaluer qui a été publié en 2000 à Strasbourg. CÉCR
distingue six niveaux (A1-C2 dont le niveau C2 est le plus avancé). L’étudiant aura le
choix de son niveau. Le niveau avancé suppose que l´étudiant a l´intention de poursuivre
ses études à l´université, donc ce niveau sera plus apprécié.
L´examen international DELF est divisé en quatre parties sur le même principe - les
niveaux sont distingués en vertu du Cadre européen commun de référence pour les langues,
l´épreuve comprend les niveaux A1 - B2. Les niveaux C1 et C2 sont incorporés dans l
´épreuve DALF (Diplôme approfondi de langue française). Il y a une variante de l´épreuve
DELF pour les jeunes apprenants - le DELF Junior et le DELF Scolaire.
En comparaison avec le baccalauréat contemporain, la plus grande différence
concerne l´épreuve de la langue tchèque et des épreuves de langues (les étudiants pourront
choisir entre l´anglais, l´allemand, le français, l´espagnol et le russe). Actuellement, le
directeur de l´école désigne les conditions précises de ces épreuves (s´il s´agit aussi de
l´épreuve écrite - l´épreuve orale est obligatoire; le nombre de sujets, les sujets). Pendant
l´épreuve orale, les étudiants tirent au sort l´un de ces sujets dont ils sont obligés de parler
durant 15 minutes (15 minutes de plus pour la préparation). Les sujets les plus courants
sont par exemple ma famille, mes loisirs, l´histoire de l´État, l´environnement, le système
politique, le système de l´éducation etc.
Après la reforme du baccalauréat l´épreuve des langues sera composée de trois
parties: le test grammatical (y compris l´écouté avec compréhension), la production écrite
et la production orale. Les trois parties assureront la complexité de l´épreuve et donc sa
plus grande validité. De plus, cette épreuve ne contrôle pas les connaissances factuelles des
étudiants, en revanche elle vérifie leurs compétences langagières.
Vu le sujet de ce mémoire nous nous orientons à la production orale du nouveau
baccalauréat, c´est-à-dire l´épreuve orale. Cette épreuve est basée sur les listes de sujets qui
existent en deux versions - liste de sujets - étudiant et liste de sujets - examinateur.
La liste de sujets est divisée en quatre parties dont deux parties sont encore coupées
en deux ou trois consignes (deuxième, troisième et quatrième partie). En plus elle contient
le supplément comprenant les documents subsidiaires pour deuxième et quatrième partie
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(surtout les photographies). La liste de l´examinateur est plus ample - elle contient les
questions que l´examinateur pourrait poser à l´étudiant (les questions doivent être les
mêmes pour garder l´objectivité de l´épreuve).
Le sujet de la liste des sujets n´est pas le même pour toutes les quatre parties
(comme on peut le voir dans le baccalauréat contemporain), chaque partie se focalise sur
un sujet différent. Ces sujets ne vérifient pas les connaissances factuelles des élèves, ils ne
s´orientent qu´aux connaissances langagières.
L´épreuve dure trente minutes dont quinze minutes pour la préparation.
En préparant l´épreuve les élèves peuvent se servir d´un dictionnaire ou d‘autres
instruments (par exemple la carte géographique).
Le mémoire est segmenté dans les chapitres selon les niveaux de difficulté (le
niveau élémentaire et le niveau avancé) et ces chapitres sont encore compartimentés selon
la structure des listes de sujets.
La première partie est constituée de l´entretien avec l´examinateur. L´élève devrait
prouver ses compétences langagières en réagissant aux questions de l´examinateur.
Les questions concernent un sujet que l´élève connait (par exemple loisirs, maison
et foyer, la société etc.). La liste des sujets de l´examinateur contient les questions que
l´examinateur peut poser aux élèves, la liste des sujets de l´étudiant ne comporte que le
sujet de cette partie.
L´entretien dirigé fait partie de l´épreuve orale de l´examen DELF, le niveau B1.
L´étudiant doit se présenter d´une manière détaillée en répondant aux questions de
l´examinateur.
La deuxième partie diffère selon le niveau. Sur le niveau élémentaire, elle est
divisée en trois consignes dont la première consigne demande de décrire une des deux
images (cette partie comporte une annexe pour les deux niveaux), dans la deuxième
consigne l´élève devrait les comparer. La troisième consigne vérifie la compétence de
production indépendante de l´élève - il devrait raconter son expérience personnelle.
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Cette partie peut être comparée à une partie S´exprimer en continue: monologue
suivi de l´épreuve orale de DELF, niveau B1.
Sur le niveau avancé il y aura seulement deux consignes - dans la première
consigne l´élève devrait décrire les images en utilisant le vocabulaire convenable, dans la
deuxième consigne il devrait défendre son point de vue en vertu d´une affirmation de sa
liste de sujets.
Cette partie est comparable avec l´épreuve oral de l´examen DELF, niveau B2.
Nous pouvons également trouver les mêmes exercices (défendre son point de vue) dans le
niveau A2 de l´ancienne division de l´examen DELF (changée en 2005, les niveaux A1A6).
La troisième partie dépend de l´école qui pourrait la préparer elle-même. Cette
partie pourra varier selon l´orientation de l´école (par exemple les lycées qui s´orientent
vers le tourisme, la santé, les lycées professionnels et généraux etc.) et elle vérifiera le
vocabulaire et les expressions spécifiques. Le plus souvent la tâche des élèves est la
préparation d´un exposé sur un sujet proposé (par exemple la cuisine tchèque/française, la
littérature etc.).
Nous pouvons comparer la troisième partie du baccalauréat avec l´épreuve orale du
DELF, niveau B1, la partie S´exprimer en continue: monologue suivi. Même si les épreuve
ne sont pas exactement les mêmes, nous pouvons utiliser les exercices de DELF pour la
préparation de l´épreuve de baccalauréat
La quatrième partie s´oriente sur l´interaction en cadre des situations
communicatives, avant tout si l´élève est capable d´ argumenter et de défendre son point de
vue, de développer une argumentation et s´il est apte à résumer et conclure la conversation.
Ces compétences seront vérifiées sur le type d´exercice appelé jeu des rôles. La liste des
sujets de l´étudiant comporte la description de la situation que l´élève devra imaginer et
puis jouer avec l´examinateur. La liste des sujets de l´examinateur contient en plus les
questions que l´examinateur pourra poser aux élèves.
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Ce type d’exercice est employé dans l´épreuve orale de DELF, niveau B1. Les
matériaux de l´entraînement sont riches en consignes qui aident les étudiants à acquérir les
compétences demandées.
Dans la partie théorique de ce mémoire le baccalauréat contemporain et le nouveau
baccalauréat ont été présentés, le baccalauréat réformé était accentué. Nous avons en détail
présenté l´épreuve orale en égard au sujet de mémoire.
Dans la partie pratique du mémoire nous nous sommes focalisés uniquement sur
l´épreuve orale, ses parties et nous avons essayés d´esquisser les problèmes de
l´interaction.
A partir de ces problèmes nous avons élaborés les exercices de l´entraînement dont
les élèves peuvent se servir en se préparant pour la partie (production) orale. Les élèves
pourraient également profiter des exercices de l´entraînement qui font partie des manuels
de préparation pour l´épreuve de DELF. Vu le fait que certaines parties de l´épreuve orale
de DELF sont similaires aux quelques parties de l´épreuve orale du nouveau baccalauréat,
ces matériaux pourraient être bien utiles soit pour la préparation individuelle des élèves,
soit pour la préparation collective menée par le professeur.
La comparaison de ces épreuves se trouva intéressante et bien utile vu le grand
nombre des points communs dont nous pourrions profiter. Les élèves pourraient également
tirer avantage de l´épreuve DELF Junior ou DELF Scolaire qui se différent de l´épreuve
DELF seulement dans le choix des sujets qui sont plus proches aux élèves, leur structure
restant la même.
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