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Úvod

V diplomové práci se chci soustředit na jazykové odlišnosti v Kanadě, především 

v Québecu. Téma Québec se budu snažit zapojit do výukového procesu, dle nového 

Rámcového vzdělávacího programu.

V kurikulárních dokumentech dochází k zásadním změnám, které výrazně ovlivní 

systém českého školství. Termíny Rámcový vzdělávací program a Školní vzdělávací 

program získávají od schválení nového školského zákona oficiální ráz a stávají se legitimní 

součástí českého školství. Zákon, schválený k 1.1. 2005 a pozměněný k 1.9. 2005, 

stanovuje školní rok 2007/08 jako počáteční období, kdy všechny základní školy začnou 

učit podle Školních vzdělávacích programů, vytvořených na základě Rámcových 

vzdělávacích programů.

Rámcový vzdělávací program umožňuje školám tvořit vlastní plány a osnovy. Školy 

budou i částečně samy rozhodovat, co budou učit, ale především bude v jejich kompetenci, 

v jaké míře a jakým způsobem budou žákům a studentům učivo prezentovat.

Rámcový vzdělávací program vytyčuje rámec pro jednotlivé typy vzdělávání, 

předškolní (RVP PV), základní (RVP ZV), střední gymnaziální (RVP GV) a střední 

odborné (RVP SOV). Předškolní a základní programy jsou již schválené, střední 

gymnaziální a střední odborné se teprve připravují.

K přípravě Rámcového vzdělávacího programu jsou potřebné zkušenosti škol, které 

pilotují zkušební verzi. V České republice je 16 škol, které tento nový program zkoušejí. 

Mezi ně patří i Gymnázium Jana Keplera v Praze, které bych chtěla navštívit, za účelem 

získání praktických informací.

Program umožňuje zařadit do osnov témata, která nejsou běžná a povinná a která jsou 

přínosem pro výchovu a vzdělání. V rámci francouzského jazyka můžeme do výuky 

zapojit téma Québec. Lze ho využít jak pro společné školní projekty, tak pro 

mezipředmětovou spolupráci.

V práci se zaměřím především na jazykové odlišnosti v rámci Kanady, na jejich původ 

a současný stav. Dále se budu detailněji věnovat jazykové situaci v Québecu, faktorům, 

které jazyk ovlivnily a ovlivňují, a boji za zachování národní identity.



V práci bych se zabývala možností propojení tématu Québec s ostatními předměty a 

tím se zaměřit na praktickou stránku navrhovaného programu. Volnost, kterou Rámcový 

vzdělávací program umožňuje, nabízí široké spektrum činností, možností a způsobů jak 

učivo předkládat.

Na tento fakt bych navázala v didaktické části své práce, kde se soustředím na 

možnosti mezipředmětového propojení, které Rámcový vzdělávací program umožňuje. 

Vyberu vhodné vzdělávací oblasti, které nabízejí tento záměr uskutečnit a vytvořím návrhy, 

které by bylo možné užít ve vyučovacím procesu.



1. Kanada a její provincie

Kanada zaujímá nej severnější část amerického kontinentu, kde se rozprostírá na 

rozloze 9 970 610 km2, přičemž 8% jejího území připadá na jezera. Na severu ji omývá 

Severní ledové moře, na východě Atlantický a na západě Tichý oceán. Sousedí s 12 státy 

USA na jihu a s jedním, s Aljaškou na západě. Kanada je druhým největším státem na 

světě. Velká část kanadského území, hornatá a ležící v oblastech stálého ledu a sněhu, 

včetně řady ostrovů na severu, je však neobyvatelná.

Nej severnějším bodem státu je mys Columbia na Ellesmerově ostrově, nejjižnějším je 

ostrůvek Modele Island v jižním cípu jezera Erie v provincii Ontario. Vzdálenost mezi 

těmito místy činí 4 600 km. Nejzápadnějším místem Kanady je hora St. Elias v provincii 

Britská Kolumbie, nejvýchodnějším je cíp mysu Separ na ostrově Newfounland. 

Vzdálenost tvoří 5 500 km.

Řada ostrovů, nacházejících se ve všech třech oceánech, obklopuje Kanadu a zároveň

k ní patří. Mezi nejrozsáhlejší patří Kanadské arktické souostroví, které se rozkládá
' 2

v Severním ledovém oceánu, jehož zaledněná plocha činí 153 000 k m . K největším 

ostrovům tohoto souostroví patří Baffmův ostrov s rozlohou 507 451 km2. Mezi největší 

kanadské ostrovy v Atlantském oceáně patří Newfounland s rozlohou 108 860 km2 a 

v Tichém oceáně patří Kanadě souostroví Královny Charlotty a velký samostatný ostrov 

Vancouver o rozloze 31 285 km2. Kanada se řadí délkou svého pobřeží na první místo na 

světě.
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Obrázek 1. Politická mapa Kanady1

1.1 Státní zřízení a správní členění

Kanada je nezávislý spolkový stát v rámci Britského společenství národů (The 

Commonwealth). Základním článkem ústavy je zákon o Britské Severní Americe z roku 

1867, který vstoupil v platnost 1.7. 1867 a tento den se dodnes slaví jako státní svátek. 

Tento základní zákon byl v roce 1981 nahrazen novou ústavou, která omezuje práva 

provincií.

Formální hlavou státu je britský panovník (královna Alžběta II.), který jmenuje 

generálního guvernéra (Govemor General), jehož státní občanství je kanadské. Generální 

guvernér je jmenován na návrh kanadského premiéra na 5-7 let. Úkolem guvernéra je 

svolávat a rozpouštět parlament, po všeobecných volbách pověřuje předsedu vítězné strany 

sestavením nové vlády, podepisuje zákony a vykonává další exekutivní funkce.

1 Wikipedia. Dostupné na WWW: http://en.wikipedia.Org/wiki/Image:CanadaMapl.jpg
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Nej vyšším zákonodárným orgánem Kanady je dvoukomorový parlament, který se 

skládá ze senátu (le Sénat, Senáte) a sněmovny (la Chambre des Communes, House of 

Commons). Poslanci jsou voleni na dobu 5 let a to podle zásady, že jeden poslanec 

zastupuje přibližně čtvrt milionu obyvatel. Poslanců bývá obyčejně kolem 300. Senát je 

tvořen většinou 105 senátory, kteří jsou doživotně voleni generálním guvernérem.

Výkonná moc formálně připadá generálnímu guvernérovi, ve skutečnosti ji ale 

vykonává kabinet ministrů, v čele s premiérem. Federální vládu tvoří 25 ministrů, kteří se 

starají o celostátně důležité záležitosti.

1.2 Správní členění

Kanada má 10 provincií a 3 teritoria, všechny s vlastním hlavním městem (v 

závorkách):

Alberta (Edmonton); Britská Kolumbie (Victoria); Prince Edward Island (Charlottetown); 

Manitoba (Winnipeg); New Brunswick (Fredericton); Nova Scotia (Halifax); Ontario 

(Toronto); Québec (Quebec City); Saskatchewan (Regina); Newfoundland a Labrador 

(St. John's). K teritoriím řadíme: Northwest Territories (Yellowknife); Yukon Territory 

(Whitehorse) a Nunavut (Iqaluit). Hlavním městem Kanady je Ottawa v provincii Ontario.

Každá provincie má svého guvernéra, jmenovaného federální vládou, vlastní provinční 

vládu a volené zákonodárné shromáždění, jemuž je místní vláda odpovědná. Teritoria 

spadají pod pravomoc federální vlády a jejich samospráva se uskutečňuje prostřednictvím 

teritoriálních rad.

V Kanadě existuje 14 vlád. Vláda federální (centrální), 10 provinčních vlád a 

3 teritoriální vlády. Federální vláda a samospráva má určité kompetence (obrana, měna, 

zahraniční politika, letecká a lodní doprava, Indiáni a jejich rezervace). Jiné kompetence 

mají vlády provinční (nerostné bohatství, majetkoprávní vztahy, vzdělávání, zdravotnictví 

atd.). Některé pravomoci náleží federální i provinční vládě (kultura, zemědělství, justice, 

jazyková legislativa).

1.3 Členství ve světových organizacích

Kanada je členem mnoha různorodých mezinárodních organizací. K nejvýznamnějším 

patří OSN, the Commonwealth, G7/8, NAFTA, La Francophonie, NATO, OECD, APEC.

-  1 0 -



1.4 Jazyk a obyvatelstvo

Podle výsledků sčítání lidu v roce 2001 žije v Kanadě 32 270 5072 obyvatel patřících 

do sto padesáti různých etnických skupin. Z toho 59,3% je anglofonní, 22,7% frankofonní, 

zbytek je tvořen německými, italskými, či jinými minoritami. Přestože je v Kanadě velmi 

nízká porodnost, počet obyvatel se stále zvyšuje díky příchodu nových imigrantů. Mezi 

sčítáním lidu v roce 1996 a 2001 došlo k nárůstu o 4%.

Velké rozdíly v počtu obyvatel v jednotlivých provinciích přibližuje následující 

tabulka3:

Provincie Počet obyvatel v roce 2001 Procento z celkového počtu 
obyvatel Kanady

Newfounland 533 800 1,7

Ostrov prince Edwarda 138 500 0,4

Nové Skotsko 942 700 3,0

Nový Brunšvik 757 100 2,4

Québec 7 410 500 23,8

Ontario 11 874 400 38,2

Manitoba 1 150 000 3,7

Saskatchewan 1 015 800 3,4

Alberta 3 064 200 9,9

Britská Kolumbie 4 095 900 13,2

Yukon 29 900 0,1

Severozápadní teritoria 40 900 0,1

Nunavut 28 200 0,1

2 Statistics Canada. Dostupné na WWW: http://www.statcan.ca/start.html

3 Kadlec, J. Francouzština v Kanadě. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s. 67. 

ISBN 80-244-0976-3
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1.4.1 Anglofonní obyvatelé

Lidé, jejichž rodný jazyk je angličtina, či lidé, kteří ji přijali jako svůj hlavní 

komunikační jazyk se nazývají anglofonní. Tento termín se používá pro národy, ve kterých 

je angličtina oficiálním jazykem, jako např. Velká Británie, Irsko, Austrálie, USA, Nový 

Zéland. Tyto oblasti bývají někdy nazývány anglosféra.

1.4.2 Frankofonní obyvatelé

Francouzský jazyk a jeho použití není pouze omezeno na vlastní Francii. Po obou 

světových válkách ztratila francouzština řadu pozic, které kdysi získala jako jazyk 

mezinárodní komunikace, včetně neoficiálního diplomatického jazyka. Francouzština je ale 

stále mateřským jazykem mnoha milionů lidí, kteří žijí v různých oblastech mimo území 

Francouzské republiky. Nejvíce z nich žije v dnešní Kanadě, Belgii a ve Švýcarsku. 

Francouzsky mluvící občané těchto států ovšem nejsou Francouzi, přesto je s Francií 

spojuje významná historická a kulturní minulost.

Za země francouzského jazyka tedy označujeme jednak:

• země, kde je francouzština mateřským jazykem naprosté většiny obyvatel 

(Francie)

• země, kde je v důsledku svého postavení mateřského jazyka významné 

menšiny jedním z úředních jazyků (Belgie, Švýcarsko, Kanada)

• země, ve kterých je francouzský jazyk úředním jazykem nebo jazykem kultury, 

ale není mateřským jazykem žádné etnické skupiny obyvatelstva (jedná se 

především o bývalé francouzské kolonie v Africe)

Následující tabulka uvádí počet osob žijících v jednotlivých provinciích, jejichž 

mateřským jazykem nebo jedním z mateřských jazyků je  francouzština4:

P ľovi nc i e/T eri torium F ranko fonní obyvatelstvo

Počet %

Newfounland 2 595 0

Ostrov prince Edwarda 5 880 0,1

4 Kadlec, J. Francouzština v Kanadě. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s. 110. 

ISBN 80-244-0976-3
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Nové Skotsko 37 600 0,6

Nový Brunšvik 245 000 3,6

Québec 5 784 635 85,2

Ontario 520 855 7,7

Manitoba 50 575 0,7

Saskatchewan 20 740 0,3

Alberta 58 300 0,8

Britská Kolumbie 60 675 0,9

Yukon 1 235 0

Severozápadní teritoria 6 789680 0

1.4.3 Francouzsko-anglický bilingvismus

17% kanadské populace, tedy 4,8 milionu obyvatel je bilingvních. Celých 41% 

frankofonních Kanaďanů je schopno vyjadřovat se i v angličtině. Frankofonní Kanaďané 

ovládající angličtinu skoro pětinásobně převyšují procento anglofonních Kanaďanů 

ovládající francouzský jazyk. Francouzsko-anglický bilingvismus je tedy nejvyšší 

v Québecu. Na kanadských školách se sice učí francouzština, ale jen malé procento žáků je 

schopno jazyk aktivně použít.

Důležitým faktorem je také věk. U frankofonních mluvčích žijících v Québecu je míra 

bilingvismu nejvyšší u osob ve věku 20-24 let z důvodu uplatnění na trhu práce. Znalost 

angličtiny je nezbytná pro dobré uplatnění mladých frankofonních obyvatel Québecu. 

U anglofonní populace dosahuje bilingvismus svého vrcholu ve věku mezi 15-19 lety.

1-4.4 Původní obyvatelé Kanady

Mezi původní obyvatelstvo Kanady řadíme Inuity, Indiány a Métis.

••4.4.1 Inuité

Inuité jsou Eskymáci, slovo eskymák je však indiánského původu a znamená „pojídač 

masa“ a Inuité se brání tomuto pojmenování a chtějí být nazýváni Inuité, což znamená 

„lidé“. Čtvrtina všech Inuitů žije v Kanadě, většina z nich žije v komunitách 

v Severozápadních teritoriích.
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Tito obyvatelé mluví jazykem Inuktit, jehož jednotlivé dialekty se od sebe příliš neliší. 

Na tomto jazyce je zajímavá jeho stavba, má pouze jednu předponu a asi tři sta přípon, 

které lze kombinovat a vytvářet tak mnoho slov.

Noviny a časopisy vycházející v jazyce Inuktit se snaží udržovat jazyk a stejný cíl má i 

v roce 1951 založená Inuitská společnost pro rozhlasové vysílání.

Inuité se stále více přizpůsobují moderní společnosti, snaží se do ní zapadnout a 

zároveň se snaží udržovat své staré zvyky a kulturu i pro další generace. Jako národ mají 

velmi silně zakořeněnou tradici výrazně kladného vztahu k přírodě a tak se důrazně 

zasazují za omezování lidských aktivit v severských oblastech a za zachování unikátní 

přírody.

Mezi nej důležitější dohody týkající se Inuitů patří ta z 1.4.1999, kdy došlo k založení 

nového teritoria s názvem Nunavut („naše země“). V současné době tvoří 85% 

obyvatelstva Inuité, kteří žijí ve třech hlavních regionech a v 28 komunitách roztroušených 

po celé zemi. Území Nunavutu se rozprostírá na ploše 2 miliony km2, což tvoří jednu 

pětinu rozlohy Kanady. Tato oblast je řízena veřejnou vládou, mezi pravomoci teritoria 

patří vzdělávání, sociální zabezpečení, výběr daní, dálnice, příroda a obecní služby. 

Problémy, které Nunavut musí řešit: vysoké ceny zboží, migrace do měst na severu nebo 

do jižní Kanady, vysoká porodnost, vysoká nezaměstnanost, nízká vzdělanost obyvatelstva. 

Hlavním cílem Inuitů je tedy posílit ekonomický růst a snažit se vymanit z ekonomické a 

sociální závislosti na Ottawě.

Následující tabulka udává počet Inuitů v jednotlivých provinciích5:

Provincie/Teritorium Počet Inuitů

Newfounland 7 445

Ostrov prince Edwarda 120

Nové Skotsko -

Nový Brunšvik -

Québec -

Ontario -

5 Statistics Canada. Dostupné na WWW: http://www.statcan.ca/start.html
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Manitoba -

Saskatchewan -

Alberta -

Britská Kolumbie -

Yukon 215

Severozápadní teritoria 4 140

Nunavut 22 625

Kanada 34 545

1.4.4.2 Indiáni

Indiány lze oficiálně dělit do dvou skupin, na Indiány se statutem a bez statutu. Ti se 

statutem mají určitá práva, která jim byla udělena vládou. Mezi ně patří právo žít 

v rezervacích a účastnit se kmenových záležitostí. Dále jim  například odpadá povinnost 

platit daně z příjmů na území rezervací.

Indiáni bez statutu mají sice indiánské předky, ale kvůli sňatku s bílými ho ztratili, 

nebo se ho vzdali a tak nemají již  taková práva jako Indiáni se statutem.

Zákon The British North America Act z roku 1867 ukládal Ottawě odpovědnost za 

indiánské kmeny žijící na kanadském území a jehož snahou bylo asimilovat Indiány do 

kanadské společnosti. Situace byla ale nakonec opačná a Indiáni se spolu s Inuity a Métis 

dostali na okraj společnosti. V posledních desítkách let se situace značně zlepšila, ale jejich 

životní úroveň je stále hluboko pod kanadským průměrem.

Indiánské kmeny a komunity získávají vládní dotace, federální vláda jedná o navrácení 

pozemků původním obyvatelům, snaha ze strany státu tu tedy je. Většina Indiánů však žije 

ve velkých městech, hlavně v Torontu, kde jim nedostatečné vzdělání neumožňuje získat 

práci, takže velká část Indiánů je ve městech nezaměstnaná.

Mnohé indiánské komunity se však snaží vzdělanost podporovat a budují vzdělávací 

centra pro děti a mládež, kde se učí i původním jazykům, kultuře a zvyklostem.

Hlavní současnou snahou Indiánů je přesunout moc z hlavního města Kanady na 

jednotlivé kmeny komunity původních obyvatel. Už tento úkol bude zásadním krokem 

k vlastní samosprávě a posílí tím vztahy mezi Kanaďany a původními obyvateli.



Následující tabulka udává počet Indiánů v jednotlivých provinciích6:

Provincie/Teritorium Počet Indiánů

Newfounland 16 030

Ostrov prince Edwarda 2 360

Nové Skotsko 28 560

Nový Brunšvik 23 815

Québec 130 165

Ontario 248 960

Manitoba 109515

Saskatchewan 102 285

Alberta 144 040

Britská Kolumbie 175 085

Yukon 6 370

Severozápadní teritoria 13 375

Nunavut 350

Kanada 1 000 890

1.4.4.3 Métis (Mestici)

Tímto slovem jsou nazýváni lidé, kteří jsou potomky smíšených manželství mezi 

indiánskými ženami a evropskými kupci kožešin, rybáři a osadníky. Tito lidé tak vyrůstali 

v prostředí, které je vedlo jednak k poznání evropské, ale také inuitské či indiánské kultury. 

Dochází tím jednak ke vzniku nové kultury, která se ujala začátkem 19.stol. a to především 

na jihu Manitoby, jednak nového jazyka Michif, který je kombinací indiánského jazyka 

Cree a francouzštiny. Z hlavního sídla Mesticů vzniklo později město Winnipeg, tedy 

hlavní město provincie Manitoba. Mestici byli děleni na tři skupiny, lovce bizonů, 

obchodníky a cestovatele. U lovců bizonů bylo možné sledovat neobvyklý jev, kdy práce

6 Statistics Canada. Dostupné na WWW: http://www.statcan.ca/start.html
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matek a jejich dětí na zpracovávání bizoního masa způsobila vznik matriarchálního 

rodinného uspořádání.

V současnosti jsou kmeny a komunity Mesticů roztroušeny po celé Kanadě, jejich 

původním domovem jsou prérie, a liší se svým dialektem a odlišnou kulturou.

Jejich dnešní snaha je stejná jako snaha Indiánů a Inuitů a to zachovat si svou národní 

identitu, získat politickou moc a politickou samosprávu, získat půdu pro další ekonomický 

a kulturní rozvoj, umožnit a zajistit svým dětem vzdělání a lékařské ošetření. Vláda se 

spolu s Mestici snaží najít řešení ohledně pozemků.

Následující tabulka udává počet Métis v jednotlivých provinciích7:

Provincie/Teritorium Počet Métis

Newfounland 6 120

Ostrov prince Edwarda 245

Nové Skotsko 4 395

Nový Brunšvik 4 955

Québec 21 755

Ontario 60 535

Manitoba 57 075

Saskatchewan 40 110

Alberta 63 620

Britská Kolumbie 45 445

Yukon 570

Severozápadní teritoria 2 955

Nunavut 70

Kanada 307 850

7 Statistics Canada. Dostupné na WWW: http://www.statcan.ca/start.html
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1.4.5 Multikulturalismus v Kanadě

Jednou ze základních charakteristik kanadské společnosti je multikulturalismus. 

Obyvatelé Kanady nemají společné kulturní kořeny, rasu ani dědictví a tak můžeme 

v současné době v Kanadě nalézt širokou škálu kultur mnoha etnických skupin. Tato 

multikulturální rozmanitost je výsledkem několika století imigrace a vzájemném soužití, 

které muselo čelit různým problémům. Na počátku 20. století byl na imigranty vyvíjen 

nátlak, aby se vzdali svých tradic a začlenili se do převážně anglické Kanady. 

O „kanadizaci“ imigrantů měla zájem vláda, školy i církev. Určitým způsobem byla jejich 

snaha úspěšná, většina imigrantů a jejich dětí se naučila anglicky nebo francouzský a 

pomalu se přizpůsobovala ekonomickému a sociálnímu systému. Přesto si ale také 

uchovali vazby k etnické skupině, tradici a kultuře rodičů a prarodičů.

1.4.5.1 Politická reakce na multikulturalismus

Důležitým momentem pro imigranty je rok 1971 a oznámení předsedy Peirra Trudeau 

o politice multikulturalismu. Touto politikou, došlo k uznání existence velkého množství 

kultur v Kanadě a také je podpořila v rovnocenné a aktivní účasti v kanadské společnosti.

Ke vzniku této nové politiky přispělo několik různých faktorů. K nej důležitějším patří 

ustanovení Královské komise v 60. letech 20. století, která se zabývala dvojjazyčností a 

dvojí kulturou (The Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism). Komise se 

zabývala anglofrancouzskými vztahy a snažila se najít řešení této problematické otázky. 

Nakonec však došla k závěru, že v zemi nepřevažují pouze dva jazyky a dvě kultury, ale 

hned několik, a všechny je nutno respektovat a považovat za stejně důležité. Vládě bylo 

doporučeno, aby uznala význam tohoto velkého množství kultur pro kanadskou identitu a 

aby kanadské instituce vyjádřily tuto pluralitu ve svých programech a koncepcích. Tato 

politika byla označena jako multikulturalismus v rámci převládající dvojjazyčné 

společnosti.

Federální vláda schválila v roce 1988 zákon o multikulruralismu (The Canadian 

Multiculturalism Act). Ten ukládá vládě dosáhnout rovnoprávnosti v ekonomické, sociální, 

kulturní a politické sféře v zemi a vybízí společnost, aby jednala na základě respektu, 

rovnoprávnosti a účasti všech občanů bez ohledu na rasu, národnost, jazyk nebo 

náboženství.
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Tento trend ovšem nepodporují všichni Kanaďané. Nesouhlas u anglicky mluvících 

občanů plyne z obavy, že je multikulturalismus rozdělí, nebo, že ohrozí bohatou britskou 

tradici anglofonní části. Québečané mají strach ze ztráty své národní identity.

Po příchodu imigrantů z rozvojových států musela vláda řešit rasové předsudky a 

diskriminaci a v roce 1981 založila komisi, zabývající se rasismem v Kanadě.

1.4.5.2 Multikulturalismus a současnost

V současnosti se většina multikulturálních programů soustřeďuje na ústavní změnu, 

rasismus, integraci a spoluúčast občanů. Mezi hlavní cíle federálního multikulturního 

programu z roku 1997 patří:

• Identita: podporovat společnost, která začleňuje lidi různého původu

• Účast občanů: podporovat aktivní účast na utváření budoucnosti svých obcí a 

země

• Sociální spravedlnost: zajistit spravedlivé a poctivé zacházení se všemi lidmi 

bez ohledu na jazyk, původ a náboženství

Na různorodé složení obyvatelstva reagoval také školský systém, kde na různých 

úrovních vzdělávacího systému fungují antirasistické a multikulturní programy, kdy jsou 

studenti vedeni k respektování a uznání jiných kultur.

Také mediální sféra se přizpůsobila situaci a slouží ve prospěch multikulturní 

společnosti, díky početným etnickým novinám a časopisům. Rozhlas a televize nabízejí 

širokou škálu programů pro různé národnostní menšiny. Tento přístup je dokonce dán 

zákonem z roku 1991, který ustanovuje, že televizní a rozhlasové vysílání má sloužit 

potřebám různorodé společnosti a odrážet multikulturní charakter Kanady.

1.5 Historický vývoj

Původní obyvatelstvo Kanady tvořily indiánské a eskymácké kmeny. Ke kanadským 

břehům doplul patrně norský moreplavec Leif Ericson. Starobylé ságy a archeologický 

objev vikingské osady v l‘Anse-aux-Meadows na New Founlandu v roce 1960 svědčí o 

plavbách skandinávských mořeplavců. Koncem 9. století se na severní straně zálivu 

Svatého Vavřince usadili Islanďané, kteří byli vyhnáni z vlasti. V období středověku 

prozkoumávalo tuto oblast mnoho mořeplavců jejichž důvody byly různé, ale tím hlavním 

bylo směřování do Číny z obchodních důvodů. Snaha nalézt nejkratší námořní cestu za
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asijským kořením přiváděla tehdy k americkým východním břehům portugalské, anglické, 

španělské i francouzské mořeplavce. V roce 1524 zde přistál Florenťan Giovanni 

Verrazano, který se plavil pod francouzskou vlajkou a pojmenoval tuto část Nového světa 

(severní pobřeží Akádie) Novou Francií (La Nouvelle France).

1.5.1 Období Nové Francie (1534-1759)

Moreplavec Jacques Cartier cestou za zlatém na Dálný Východ vletech 1534-1535 

objevil vlastní Kanadu. Prozkoumal řeku Svatého Vavřince, po níž se dostal až k územím 

dnešního Québecu a Montrealu a zabral tuto oblast jménem francouzského krále 

Františka I. V roce 1535 bylo území prohlášeno za francouzskou državu. Tímto rokem 

začíná období Nové Francie. Následuje mnoho dalších výprav Cartiera ve snaze objevovat 

a obsazovat další území a hledat nerostné bohatství. Velmi úspěšné byly výpravy Samuela 

de Champlaina. V roce 1604 vznikla na území dnešního Nového Skotska, Nového 

Brunšviku a ostrova Prince Eduarda francouzská kolonie zvaná Akádie. Pro další vývoj 

Akádie byly určující neustálé spory mezi Francouzi a Angličany, kteří si území navzájem 

několikrát předali. V roce 1713 musel francouzský král Ludvík XIV. zaplatit daň za své 

evropské neúspěchy a Francie byla nucena se vzdát svých nároků na Newfounland, Nové 

Skotsko a na Hudsonův záliv. Roku 1758 dobyli Angličané poslední francouzské území a 

tím končí francouzská přítomnost v této oblasti. Britové se rozhodli ukončit přítomnost 

Akaďanů v Novém Skotsku a nahradit je osadníky z Nové Anglie. Francouzské 

obyvatelstvo bylo z Akádie deportováno v několika vlnách. Byli posíláni do anglických 

kolonií v Americe, někteří se usadili v Québecu, jiní pak v Louisianě. Další transport 

odvezl obyvatele do Francie. Odhaduje se, že vletech 1755-1763 deportovali Angličané 

asi 13 000 Akaďanů. Po ukončení anglicko-francouzského nepřátelství se mohli Akaďané 

vrátit do své vlasti, ale veškerá úrodná půda byla mezitím již obsazena anglickými 

osadníky. Mnozí se skutečně vrátili a vytvořili roztroušené a izolované akadské komunity. 

Pohnuté osudy Akaďanů a jejich izolovanost jsou důvodem specifického charakteru 

akadské francouzštiny.

1.5.1.1 Québec

Champlain se svými výzkumníky se dne 3. července 1608 vylodil v Québecu a založil 

první trvalou evropskou osadu na srázu nad řekou Svatého Vavřince. Champlain tuto 

osadu pojmenoval názvem Québec, který přebírá od Algonkinů, v jejichž jazyce tento
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výraz znamená úžina. Usadilo se zde pár osadníků, kteří se snažili o spolupráci 

s domorodci, která pro ně přímo znamenala otázku přežití. Podmínky k životu byly 

náročné a neustálé boje mezi indiánskými kmeny vyžadovaly od osadníků zaujmout určitý 

postoj situaci. Francouzi pomáhali Algonkinům v boji proti Irokézům dodáváním zbraní. 

Ti se nakonec v 18. století přidali na stranu Anglie a pomohli jí vyhrát boj o Kanadu.

Québecká osada se stala administrativní a obchodní oblastí, ale také strategickým 

místem pro výpravy proti Irokézům. Její úspěchy však byly výrazně menší ve srovnání 

s silným rozvojem početnější a z tabáku prosperující Nové Anglie. V roce 1620 totiž žily 

v Québecu nastálo 2 rodiny (z toho jedna Champlainova), o pár let později tam žilo 80 

obyvatel. Důvodů pro tento nezájem bylo několik. Ve Francii neměla Kanada nijak dobrou 

pověst. Velmi drsné podnebí, spory s Indiány a nebezpečná plavba potenciální 

vystěhovalce nelákaly. Až díky neutuchající snaze Champlaina osídlit toto území a díky 

podpoře obchodu s kožešinami, začalo francouzské osidlování nabírat na síle. Québec se 

stal na několik staletí hlavním kanadským imigračním přístavem. Do roku 1663 se 

populace zvýšila na 2 500 obyvatel a od tohoto roku počet obyvatelstva rostl rychleji. Za 

vlády Ludvíka XIV. ve Francii, docházelo i k rozvoji jeho kolonií a stávaly se výrazným 

středem bodu zájmu. Vyslal do Québecu vojenský pluk, aby bojoval s Irokézany. Po míru 

uzavřeném s Indiány, byli vojáci podněcováni k usídlení se na tomto území.

Další významnou skupinou přistěhovalců do Nové Francie byly tzv. královy dcery. 

Byly to sirotci, které nečekala ve své vlasti dobrá budoucnost. Jejich úkolem bylo v nové 

vlasti založit rodiny.

Jinak byly dějiny Nové Francie až do poloviny 18. století poznamenány neustálými 

boji s Anglií. Pařížským mírem, uzavřeným dne 10.2. 1763, získala Francie od Anglie zpět 

antilské državy, ale ztratila Kanadu, všechna svá území na východ od řeky Mississippi a 

Indii. Francie sice ještě na krátkou dobu získala od Španělů zpět Louisianu tajnou dohodou 

Napoleona Bonaparta z roku 1801, ale tu hned postoupila o 2 roky později Američanům za 

15 milionů dolarů. Pařížským mírem tak skončil vliv Francie v Severní Americe, zdaleka 

jím však neskončila existence francouzštiny na tomto kontinentě.

1-5.2 Raně kanadské období (1760-1840)

Anglické vítězství znamenal především odchod velké části francouzských koloniálních 

elit (úředníků a velitelů) do Francie. Z francouzský mluvícího obyvatelstva zůstali sedláci 

a jen nepočetná vrstva obchodníků a inteligence tvořená lékaři a právníky,
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150 šlechtických rodin a zhruba stejný počet kněží. Příliv anglického kapitálu, který ovládl 

hospodářství, a anglické elity proměnily Québec a Montreal ve dvojjazyčná města. Ale nic 

nezvrátilo po dlouhou dobu demografickou převahu francouzský mluvícího obyvatelstva. 

Ústava z roku 1791 oddělila správu anglofonní Horní Kanady (nynější provincie Ontario) 

od převážně frankofonní Dolní Kanady (nynější Québec). Toto rozdělení bylo zdůvodněno 

střetem dvou odlišných kultur a vzájemnou neochotou řešit spory mezi nimi. Dolní Kanada 

měla silnou převahu francouzský mluvícího obyvatelstva (140 000 proti 10 000 anglicky 

mluvících osob), zatímco v Horní Kanadě žilo pouze 10 000 anglicky mluvících obyvatel. 

Každá část měla svého vlastního guvernéra a částečně volený parlament o dvou komorách. 

Legislativní radu a Výkonnou radu. Nejvyšším představitelem obou Kanad byl generální 

guvernér.

Neméně důležitou součástí této ústavy byly prvky demokratické samosprávy, které 

vnesla do veřejného a kulturního života a mezi něž patří Parlamentarismus, volné 

sdružování, rozvoj žurnalistiky.

Vznikaly tiskárny, vycházely první časopisy, nejprve dvojjazyčné, později výhradně ve 

francouzštině (Le Canadien, La Minerve). Katolická církev si svou obratnou politikou 

dokázala udržet monopol ve školství. Založila sedm středních škol, z nichž vycházely nové 

francouzsko-kanadské střední vrstvy, dostatečně vzdělané, jejichž úkolem bylo šířit 

národní uvědomění. V národním programu bylo možné sledovat dvě fáze. První lze 

charakterizovat snahami o anglo-francouzské kanadské společenství. Tu druhou bylo 

možné pozorovat od vzniku časopisu Le Canadien (1806), jenž sdružovala již  novou 

liberální elitu, jejichž cílem bylo soužití dvou oddělených etnik. Hlavními oblastmi 

činnosti byly především Parlamentarismus, spolkový život a publicistika. Hlavními znaky 

sebeurčení byly jazyk, kultura a francouzská tradice, kam patří i katolictví v protikladu 

k anglikanismu. Časopisy se stávaly těžištěm kulturního života. V nich se kromě informací 

objevovaly eseje, povídky a poezie, které měly kromě funkce estetické i funkci národně 

výchovnou. Bohatý kulturní rozvoj vrcholil prvními knižními publikacemi od Michela 

Bibauda, Fran^oise-Réala Angerse a Philippa Auberta de Gaspé.

1.5.3 Období konstituování národní kultury (1840-1930)

Revoluční vystupování, nespokojenost a konflikty na obou stranách vyvolaly ústavní 

reformu z roku 1840, která spojením obou provincií otevřela cestu k vytvoření moderního 

jednotného státu, Kanady. Negativním rysem nového uspořádání byla snaha nového
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guvernéra Lorda George Durhama o asimilaci francouzský mluvícího obyvatelstva, které 

označil za „lid bez dějin a kultury“. Měl zájem o posilování anglického vlivu. Velmi 

významným mezníkem ve vývoji bylo masové přistěhovalectví anglicky mluvících 

obyvatel, ale i katolických a protianglicky naladěných Irů, k němuž docházelo v letech 

1840-1900. Stali se politickými spojenci Frankokanaďanů, také však posílili anglofonní 

prvek.

Zákon o spojení z roku 1840 obsahoval také článek, který nařizoval, že jediným 

oficiálním jazykem země je jazyk anglický a bilingvismus nebyl připuštěn. Až postupným 

vývojem parlamentarismu a zavedením principu samosprávy (selfgovernement) 

ve sjednocené Kanadě došlo také k obnovení práv francouzštiny, která se nakonec stala 

v roce 1848 úředním jazykem.

V polovině 19. století nastalo v Kanadě velmi prosperující období. Další vlny 

přistěhovalců, rozvoj zemědělství, rozšiřování měst byly pro toto období určující prvky. 

Svědčil o tom nárůst obyvatelstva v období 1851-1861, kdy počet narostl z 2,4 milionu na 

3,2 milionu.

První frankofonní univerzita, Universitě Laval, byla založena roku 1852 v Québecu. 

Další vznikla v Montréalu už v roce 1876 a byla součástí Universitě Laval a plně se 

osamostatnila až v roce 1920 pod názvem Universitě de Montréal. V Québecu se v roce 

1858 vytvořila tzv. Vlastenecká škola (école patriotique). V čele stáli frankofonní 

spisovatelé, jejichž cílem bylo hájit prostřednictvím literatury tradiční hodnoty frankofonní 

Kanady, tedy jazyk, víru a rodinu. Jejím nej význačnějším představitelem byl Octave 

Crémazie, který si vysloužil označení „národní básník“ („le poěte national“). Jeho básně 

byly inspirovány tradičními národními hodnotami, jako láska k vlasti, věrnost 

francouzskému jazyku a odkaz předků.

S rostoucím národním uvědoměním souvisel i vývoj frankokanadské literatury. 

Phillipe Aubert de Gaspé vydal roku 1863 svůj jediný román, Les anciens canadiens, který 

se stal neslavnějším frankokanadským románem 19. století. Témata románů byla 

především historická, dobrodružná, ale také výchovná.

Vyhlášením ústavního zákona se v roce 1867 vytvořila kanadská federace. Federace 

zahrnovala Západní Kanadu (Ontario), Východní Kanadu (Québec), Nový Brunšvik a 

Nové Skotsko. Postupem času se připojovaly další provincie: Manitoba (1870), Britská 

Kolumbie (1871), Ostrov prince Edwarda (1873), Alberta (1905), Saskatchewan (1905) a 

Newfoundland (1949). V ústavním zákoně byl zakotven článek o oficiálním vyhlášení
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dvojjazyčnosti, jak pro kanadský parlament, tak pro federální soudy. Anglofonní provincie 

se však snažily toto ustanovení porušovat a později dokonce jednotlivé provincie 

odhlasovaly protifrancouzský zákon, který znemožnil používání francouzštiny ve školách a 

v úředních stycích. Na základě těchto diskriminačních zákonů si frankofonní Kanaďané 

uvědomili důležitost zachování a podpory francouzštiny a vytvořili mnoho seskupení, 

jejichž snahou byla obrana jazykových práv nejen v Québecu, ale i v ostatních provinciích 

kanadské federace.

V čele federace byl generální guvernér, jmenovaný britskou korunou na 5 let. Ústřední 

kanadská vláda (Privy Council of Canada) byla odpovědná parlamentu, který tvořila dolní 

sněmovna a senát. Nový stát dostal vnitřní autonomii a jeho pravomoci byly rozděleny 

mezi ústřední vládu a vlády jednotlivých provincií.

V 90. letech 19. století se vedly diskuse o tom, zda se má Kanada účastnit válek, 

vedených britským impériem. Nakonec se válek účastnili kanadští dobrovolníci pod 

britským velením. Do začátku 20. století udržovala Kanada vztahy jen s Anglií a s USA. 

Teprve v roce 1909 vzniklo ministerstvo zahraničí (Department of External Affairs).

Za 1. světové války se Kanada postavila na stranu Dohody, jeden z důvodů bylo i 

porušení belgické neutrality ze strany Německa. Z celkového osmimilionového počtu 

obyvatel se bojů zúčastnilo 600 000 vojáků, z nichž bylo hodně dobrovolníků a to z řad 

Anglokanaďanů i Frankokanaďanů. Po válce podepsala Kanada Versailleskou mírovou 

smlouvu a stala se tak mezinárodně uznávaným subjektem, stala se členem Společnosti 

národů se sídlem v Ženevě a jmenovala své diplomatické zástupce v cizích státech.

Z počátku měli volební právo v Kanadě pouze muži. Ženy ho získaly až v roce 1921.

Ve stejném roce stanul včele vlády William Lyon Mackenzie. Jeho cílem byla 

samostatná zahraniční politika v souladu s kanadskými zájmy. Konference britského 

impéria v roce 1926 uznala naprostou politickou nezávislost Kanady na mateřské zemi. 

Velké Británii a Westminsterský statut z roku 1931 vyhlásil naprostou svrchovanost 

Kanady ve záležitostech vnitřní i zahraniční politiky. Kanada ale i nadále zůstala členem 

Britského společenství národů.

1.5.4 Období cesty k modernosti (1930-1960)

Tento časový úsek je ohraničen dvěma dějinnými událostmi. Jednak velkou 

hospodářskou krizí, která předznamenala výrazné společenské změny a počátkem tzv. 

Klidné revoluce, která souvisí s québeckými emancipačními snahami.
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Kanadská vojska se účastnila bojů 2. světové války, i když na kanadském území se 

nebojovalo. Přes 1 milion kanadských vojáků bojovalo na frontách a jejich cílem bylo 

udržení Velké Británie a osvobození Francie.

Po 2. světové válce došlo k přenesení těžiště frankofonní identity do měst, a i přerušení 

styků mezí Kanadou a Francií za války posílilo kanadské prostředí, odpoutalo Kanadu od 

francouzské politiky.

1.5.5 Období Klidné revoluce (1960-1980)

Toto období je určitým důležitým mezníkem v historii Québecu, proto se mu věnujeme 

blíže. Po Maurice Duplessisovi, který byl v čele vlády v období mezi 1944-1959 se vlády 

ujal Jean Lesage, s nímž bývá spojována tzv. Klidná revoluce („révolution tranquille“).

V širším pojetí se jedná o celkovou proměnu québecké společnosti, společenské atmosféry 

a kultury v 60. a 70. letech. Tento pojem v sobě skrývá modernizaci a laicizaci Québecu. 

Jde o jakési vítězství frankofonního ducha v provincii Québec. Toto období znamenalo 

veliký zájem o francouzskou kulturu a stálou spolupráci s Francií (výměna studentů, vědců 

atd.). Vláda prosazovala moderní princip laického státu, který zasahuje sociální, školskou, 

kulturní a hospodářskou oblastí. Stát se ujal role, kterou do té doby hrála církev. Důležitou 

součástí této modernizace bylo i určité „pofrancouzštění“ veřejných institucí. Roku 1961 

byly založeny: Úřad pro francouzský jazyk (Office de la langue française), ministerstvo 

kultury, o tři roky později je zřízeno ministerstvo školství a Québecká univerzita (1968). 

Raketový vzestup provincie Québec posílila Světová výstava v roce 1967 a konání 

olympijských her v Montrealu v roce 1976.

Silné radikální levicové hnutí, které se výrazně podobalo emancipačním hnutím 

bývalých kolonií však proměnilo Klidnou revoluci v násilnou. Původce prvních atentátů 

byla radikální organizace teroristického zaměření Fronta za osvobození Québecu (Le Front 

de Libération du Québec). Jejich únosy a atentáty si v říjnu 1970 vynutily vyhlášení 

výjimečného stavu. Po volebním vítězství Québecké strany (Parti québécois) v roce 1976, 

byl odhlasován zákon, který určoval francouzštinu jako hlavní úřední jazyk provincie 

Québec. Ve školách se stala francouzština povinným vyučovacím předmětem.

1-5.6 Období postmoderní otevřenosti (po roce 1980)

Snaha o québeckou suverenitu byla ve dvou referendech (1980, 1995) neúspěšná. 

Provincie Québec sice nezískala národní suverenitu, ale její vliv na dění se opírá o kvalitně
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fungující státní aparát. Vykonává vlastní zahraniční politiku a i v oblasti školství a kultury 

jedná samostatně. Québec je po Ontariu druhá nejlidnatější a ekonomicky nejdůležitější 

provincie, a obě dohromady představují více než polovinu veškerého potenciálu země.
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2. Québec

BSSIÖS

2.1 Frankofonní populace v Québecu a mimo Québec

Francouzština je mateřským jazykem pro 81,5% obyvatel Québecu. Populace žijící na 

tomto území je z větší části potomstvem francouzských osadníků, kteří se zde usadili 

v 17. století. Pro 8,8% Québečanů je mateřský jazyk angličtina a 9,7% populace Québecu 

má jako svou mateřštinu některý z neúředních kanadských jazyků.

Québec je jedinou z deseti kanadských provincií s převahou frankofonní populace. 

Québečané mají přesto pocit jazykového ohrožení, mají obavy z jazykové asimilace 

způsobené společensko-ekonomickou převahou angličtiny. Dalším problémem je nízká 

porodnost frankofonní populace a atraktivnost angličtiny pro nové imigranty.

2.1.1 Vztahy mezí Québecem a frankofonními menšinami v ostatních 

provinciích

Postavení jednotlivých frankofonních komunit v Kanadě je natolik odlišné, že je 

v současné době spojuje jen společný jazyk. Nejmarkantnější rozdíl je mezi frankofonními 

obyvateli v Québecu a frankofonními obyvateli v jiných kanadských provinciích. Hlavním 

úkolem québecké frankofonní společnosti je  prosazovat práva jazykové většiny na úkor 

jazykové menšiny, zatímco menšinové jazykové populace se snaží bojovat za práva pro 

jazykové menšiny, mezi které také patří anglofonní menšina v Québecu a tím dochází mezi 

frankofonními společenstvími ke střetu zájmů.
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2.1.2 Charta francouzského jazyka (Charte de la langue française)

Po vítězství Québecké strany ve volbách byla přijata roku 1977 Charta francouzského 

jazyka (Charte de la langue française), známá též pod názvem Zákon 101 (Loi 101). Tento 

zákon je ve světě velmi ojedinělý, jeho cílem je totiž chránit jazyk většiny obyvatel před 

jazykem menšiny. Jednalo se o zastavení jazykové asimilace většinové frankofonní 

populace v Québecu, zajištění společensko-ekonomické nadvlády frankofonních obyvatel a 

potvrzení francouzštiny jako jediného úředního jazyka provincie. Došlo tím k odmítnutí 

bilingvismu, který vedl k jazykové asimilaci a zvyšování prestiže angličtiny v québecké 

společnosti.

Velmi důležitým bodem Charty je školství. Právě tato ustanovení rozpoutala 

v Québecu vášnivé diskuse mezi členy všech jazykových společenství. V Chartě je jasně 

řečeno, že vyučovacím jazykem v mateřských, základních a středních školách je 

francouzština. Výjimku, kdy mohou chodit děti do anglických škol, tvoří tyto případy:

• pokud jeden z rodičů navštěvoval v Québecu základní školu s anglickým 

vyučovacím jazykem (toto ustanovení bylo roku 1984 nej vyšším kanadským 

soudem prohlášeno za protiústavní a od tohoto roku mohou navštěvovat školu 

s anglickým vyučovacím jazykem i děti, jejichž rodiče chodili do školy 

s anglickým vyučovacím jazykem i v jiné kanadské provincii)

• pokud jeden z rodičů má v době přijetí zákona (27.8.1977) trvalé bydliště 

v Québecu a navštěvoval základní školu s anglickým vyučovacím jazykem 

mimo Québec

• děti, které před přijetím zákona navštěvovaly v Québecu státní základní školu 

s anglickým vyučovacím jazykem

Povinně musí školy s francouzským vyučovacím předmětem navštěvovat děti 

imigrantských rodin.

Charta se také zabývá vznikem tří organizací, jejichž úkolem je zajištění a kontrola 

dodržování jazykových zákonů v praxi. Jsou to tyto organizace:

• Úřad pro francouzský jazyk

• Komise pro ochranu francouzského jazyka

• Rada francouzského jazyka

První jmenovaný je zodpovědný za kodifikaci nových termínů a výrazů. Dále se 

zabývá udělováním a odebíráním osvědčení o pofrancouzštění (certificat de francisation)
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québeckým podnikům. Toto osvedčení získají podniky pod podmínkou důsledného užívání 

francouzštiny v celém podniku a v komunikaci s québeckými zákazníky. Každý québecký 

podnik s minimálně padesáti zákazníky má povinnost toto osvědčení mít.

Komise pro ochranu francouzského jazyka má za úkol kontrolovat dodržování 

jazykového zákona. Občané se na ni mají obracet v případě zjištění nedodržování Charty.

Rada francouzského jazyka je poradním orgánem vlády. Sleduje vývoj jazyka na 

území Québecu a zabývá se otázkami souvisejícími s výkladem jazykových zákonů.

Anglofonní menšina podala mnoho stížností na znění Charty z roku 1977, a tak došlo 

na základě rozhodnutí soudů k několika změnám. Bylo přijato několik zákonů, které 

upravovaly Chartu, v podstatě však došlo pouze k drobným úpravám, jejichž hlavním 

cílem bylo nalézt takové formulace, aby nebyly v rozporu s kanadskou ústavou.

Přijetí Charty a nástup Québecké strany k moci byl určitým mezníkem pro anglofonní 

obyvatele v Québecu. Velký počet z nich tuto provincii opouští, ať už z politických důvodů, 

či z důvodů ekonomických. Mluví o Chartě často ve spojitosti s jazykovou represí a 

perzekucí. Velmi těžko se smiřují se ztrátou práv, která měli od dob ovládnutí Kanady 

Angličany a se skutečností, že jako členové většinového jazykového společenství jsou 

omezováni mluvčími jazyka, který užívá necelá čtvrtina kanadských obyvatel a pouze 2% 

populace Severní Ameriky.

Anglofonní obyvatelé žijící v Québecu mají však už od založení kanadské federace 

v roce 1867 práva, která jsou zakotvená v Ústavním zákoně. Všechny québecké zákony 

musí být vydávány v obou dvou úředních jazycích. Angličtinu lze používat v parlamentu a 

u soudu.

Ve své mateřštině mohou komunikovat anglofonní Québečané s provinční vládou a 

s úřady v obcích, ve kterých je nejméně 50% obyvatel s anglickým mateřským jazykem. 

Mají také nárok na anglická toponyma a názvy ulic, ale obecné pojmenování musí být ve 

francouzštině.

V Québecu jsou tři anglofonní univerzity, mezi které patří i věhlasná McGill 

University, která se jako jediná kanadská škola dostala na seznam prestižních vysokých 

škol pro školní rok 2002-2003, který vypracoval americký časopis Newsweek. Dalšími 

anglofonními univerzitami v Québecu jsou Concordia University a Bishop’s University.

K frankofonním univerzitám patří Universitě Laval, Universitě de Montreal, 

Universitě de Sherbrooke a Universitě du Québec.
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2.1.3 Média v Québecu

V této oblasti vycházejí deníky ve francouzštině i v angličtině. V anglickém jazyce 

vycházejí dva populární deníky: The Gazette a The Record. Tyto noviny mají společně 

sedmnáctiprocentní podíl na trhu. K nej významnějším francouzský vycházejícím deníkům 

patří Le Devoir, založený v roce 1910, který je srovnáván s francouzským deníkem 

Le Monde. Mezi další důležití tiskoviny patří: Le Journal de Montreal, La Presse, Le Soleil, 

La Tribune, Le Quotidien a La Voix de l‘Est. Desítky rozhlasových stanic vysílají v 

Québecu ve francouzském jazyce.

2.1.4 Indiáni a Inuité v Québecu

Charta francouzského jazyka obsahuje ustanovení, které dává právo québeckým 

Indiánům a Inuitům, kteří tvoří 1% obyvatel provincie, udržovat a rozvíjet svůj jazyk a 

kulturu. Dokonce se věnuje přímo i vzdělávání Indiánů a Inuitů a umožňuje užívat na 

québeckých základních a středních školách pět indiánských jazyků. Jsou to následující 

jazyky: algonquin, atikamek, monzagnais, micmac a mohawk. Přestože se Québec snaží 

Indiánům a Inuitům pomáhat a vycházet vstříc prostřednictvím různých zákonům, je z 

jejich strany kritizován za přílišné zabývání se s vztahy mezi frankofonními a 

anglofonními obyvateli. Québecu je také vyčítáno příjímání opatření týkající se Indiánů a 

Inuitů bez předešlé společné konzultace.

Následující tabulka popisuje jazyky používané jednotlivými Indiánskými a Inuitskými 

národy8:

Národ Počet Jazyková rodina Nejčastěji 
užívaný jazyk

Druhý 
nej častěji 
užívaný jazyk

Abénakisové 2 009 algonkinská francouzština abénaki

Algonkinové 8 652 algonkinská algonquin francouzština 

nebo angličtina

Atikameksové 5 465 algonkinská atikamek francouzština

Kríové 13 649 algonkinská cri angličtina

8 Kadlec, J. Francouzština v Kanadě. Olomouc: Univerzita Palackého. 2005, s. 181. 

ISBN 80-244-0976-3
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Huroni 2 927 irokézská francouzština angličtina

Inuité 9 502 Eskymácko-

aleutská

inuktitut angličtina

Malécitové 712 algonkinská francouzština angličtina

Mikmakové 4 659 algonkinská micmac francouzština 

nebo angličtina

Mohawkové 10 925 irokézská angličtina mohawk

Montanézové 13 800 algonkinská montagnais francouzština

Naskapiové 581 algonkinská naskapi angličtina

2.1.5 Québecký nacionalismus

Důsledkem hospodářských a společenských změn na přelomu století, začíná 

v 60. letech 20. století narůstat moderní québecký nacionalismus.

Volby v Québecu v roce 1960 vynesly do čela québecké vlády liberály a následoval 

proces reforem a změn, které nejlépe charakterizuje heslo „Maîtres chez nous“, kdy se 

frankofonní Kanaďané měli stát „pány ve vlastním domě“. Toto období se nazývá „Klidná 

revoluce“. Vláda však nezpochybnila myšlenku kanadské federace.

V roce 1960 bylo založeno Sdružení za národní nezávislost (Le Rassemblement pour 

l’indépendance Nationale), které se postupem času rozštěpilo v pravicově a více 

tradicionalisticky orientované strany, jako například Republikánskou stranu Québecu (Parti 

Républicain du Québec) a Národní přeskupení (Regroupement national).

K nejradikálnějším skupinám patřila Fronta osvobození Québecu (Front de Libération 

du Québec), snažící se teroristickou propagandou šířit myšlenku úplné emancipace 

Québecu. Na jedné straně jejich činy opravdu tuto ideu podpořily a posunuly „québeckou 

otázku“ do popředí, na straně druhé byly jejich činy v podobě atentátů a sabotáží veřejností 

a částí nacionalistů odmítány.

Vrcholem její činnosti bylo zavraždění québeckého ministra práce a únos britského 

komisaře, což vyústilo v tzv. Říjnovou krizi roku 1970 a v Québecu byl vyhlášen 

výjimečný stav. Vzápětí byla Fronta ta osvobození Québecu zakázána.

Rok 1963 představoval počátek expanze vlivu radikálního levicového québeckého 

nacionalismu, opírajícího se o prestižní politické časopisy. Mezi nejznámější patřil Parti
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Pris založený v témže roku, angažovaný v hlásání politické a ekonomické emancipace 

Québecu. Tento časopis spolu s Révolution Québécoise napomohl k výraznému vývoji 

nacionalistickému radikalismu, jenž v následujících letech silně ovlivnil québecké levicové 

intelektuální kruhy a zpolitizovanou mládež. Snahy těchto politických aktivistů 

přesahovaly ambice osvobození Québecu. Dalším důležitým cílem byl přímý politický vliv.

V závěru šedesátých let a na počátku let sedmdesátých je patrná expanze protestních 

hnutí v Québecu. Jednalo se o québeckou obdobu vlny „osmašedesátého“ v jiných zemích 

a regionech.

Během své návštěvy v roce 1967 přispěl k mezinárodnímu zviditelnění québecké 

otázky francouzský prezident Charles de Taille, který během svého pobytu v Québecu 

zvolal z balkonu montrealské radnice: „Vive le Québec libre!“ („Ať žije svobodný 

Québec“). Po této návštěvě následovalo období prudkého ochlazení vztahů mezi Kanadou 

a Francií, které ukončila až návštěva Françoise Mitteranda v roce 1987.

2.1.5.1 Podstata québeckého nacionalismu

K nejzákladnějším rozdílům mezi frankofonními a anglofonními Kanaďany patří 

chápání základních úloh kanadské federace. Anglofonní provincie považují za svou 

národní vládu vládu v Ottawě a přejí si hlavně silnou centrální vládu. Frankokanaďané 

však vnímají jako svou národní vládu québeckou vládu a parlament a silnou federální 

vládu cítí jako ohrožení národní identity.

2.1.5.2 Referendum

První referendum o budoucnosti Québecu se uskutečnilo v roce 1980. V případě 

vítězství separatistů by se Québec měl stát politicky suverénním státem spojeným 

s Kanadou prostřednictvím hospodářské unie. Voliči však rozhodli poměrem hlasů 59 : 41 

pro setrvání ve federaci.

V devadesátých letech opět ožily separatistické tendence, které vyvrcholily v říjnu 

1995 uspořádáním druhého referenda o nezávislosti Québecu. Toto referendum mohlo 

znamenat obrovský zvrat pro Kanadu, zastánci federace však vyhráli velmi těsnou většinou 

50,6 : 49,4.
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2.1.5.3 Strany „québeckého konfliktu“

Separatisté

Québečtí nacionalisté se domáhají určité „politické dohody“ mezi Québecem a 

Kanadou. Umírnění nacionalisté žádají o poličkou autonomii Québecu v rámci Kanady 

nebo hospodářskou unii Québecu a Kanady, zatímco radikální separatisté trvají na úplné 

nezávislosti.

Skupinu québeckých nacionalistu tvoří především Québečtí Frankokanaďané a 

nepatrný zlomek Angloquébečanú.

Tyto požadavky se v historii québeckého nacionalismu projevily ve 3 pojmenováních:

• Přidružená suverenita -  politická suverenita pro Québec a spojení s Kanadou 

prostřednictvím hospodářské unie, zajištění volného pohybu zboží, kapitálu, 

osob a pracovních sil; společnými orgány by byly soudní dvůr a ministerská 

Rada společenství

• Statut zvláštního společenství -  byl požadován v 80. a 90. letech během 

ústavních jednání, jeho uznání by znamenalo zachování jazykových práv, 

zvýšení provinčních pravomocí a právo veta vůči federálním zákonům; 

kanadský parlament schválil rezoluci o statutu zvláštního společenství v roce 

1995

• Úplná nezávislost Québecu -  Québec by převzal většinu kanadských zákonů, 

anglofonním a původním obyvatelům by byla zaručena práva a dále by se 

podílel na splácení kanadského dluhu; o nezávislosti se hlasovalo v letech 1980 

a 1995

Federatisté

Přívrženci kanadské federace preferují, aby byl Québec sice součástí Kanady, ale 

většina z nich také požaduje posílení provinčních pravomocí a zakotvení zákona 

o zvláštním statutu Québecu přímo v kanadské ústavě. Smlouvy z Meech Lake v roce 1987 

a z Chalottetownu v roce 1992 , které byly snahou federalistů dosáhnout svých požadavků, 

obsahovaly uznání zvláštního statutu, posílení provinčních pravomocí v oblasti 

Přistěhovalectví a soudnictví a právo veta vůči ústavním dodatkům. Smlouva z Meech 

Lake však nebyla ratifikována dvěma provinčními parlamenty a dohoda z Chalottetownu 

byla odmítnuta Kanaďany v celostátním referendu v roce 1992.
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Mezi federalisty se řadí také mnoho frankofonních Québečanů.

2.1.5.4 Québec a současnost

Québeckým separatismem jsou ohroženy Atlantské provincie a v případě odtržení 

Québecu by ztratily přímé pozemní spojení s Kanadou.

Federální vládě je vytýkána zahleděnost na frankofonní problematiku a vytrácení 

zájmu o zbytek Kanady.

Nej vyšší kanadský soud v roce 1998 rozhodl, že žádná kanadská provincie nemůže 

sama deklarovat svoji nezávislost. K tomuto kroku může dojít jen v případě projednání se 

všemi zúčastněnými stranami. I v případě, že se tedy Québec rozhodne jasnou většinou 

hlasů, že již  nechce setrvávat v kanadské federaci, musely by se sejít všechny strany 

k jednání.

Většina Québečanů si uvědomuje, že důsledkem separatistických myšlenek by bylo 

snížení životní úrovně a oslabení québecké ekonomiky, jak se již stalo po opuštění mnoha 

anglických firem v nejistých situacích.

Nová generace Québečanů, vychovávaná v duchu tolerantního federalismu, požaduje 

především uznání, že Québec je v rámci Kanady jedinečný svým jazykem a kulturou.

2.2 Francouzština v Québecu

Francouzština je v Severní Americe tvořena třemi variantami: québeckou, akadskou a 

louisianskou. Mezi těmito variantami jsou značné rozdíly, které jsou způsobeny především 

mírou vlivu angličtiny na jazyk, ale také původem frankofonních osadníků, kteří se usadili 

v Québecu, Akádii a Louisianě. Vliv angličtiny na francouzštinu je nejsilnější v Louisianě. 

Výrazně větší vliv má angličtina na francouzštinu v bývalé Akádii než v Québecu.

Akadská francouzština („français acadien“) je užívána obyvateli žijícími na území 

bývalé Akádie.

V šedesátých a sedmdesátých letech 20. století se Québečané začali zabývat otázkou, 

jakou francouzštinu kodifikovat, zda tu užívanou v jejich provincii, či evropskou 

francouzštinu. V této souvislosti se také objevil nový termín joual (hovorová výslovnost 

výrazu cheval), který označuje francouzštinu mluvenou v Québecu a za jehož tvůrce je 

pokládán André Laurendeau. Laurendeau ve svém článku, vydaném v roce 1959 v deníku 

Le Devoir kritizuje francouzský jazyk, kterým mluví québecká mládež. Další důležitou 

reakcí na stav francouzštiny v Québecu byla kniha Les insolences du frère Untel od Jean -
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Paula Desbiense, která rozpoutala celonárodní a velmi emotivní diskusi o jazyce užívaném 

v Québecu.

Zprvu byla výrazem joual nazývána francouzština mluvená mládeží, brzy ale došel 

Desbiens k závěru, že je to skutečný jazyk Québečanů. Joual se stal na patnáct let 

nej důležitějším tématem lingvistů ba i laické veřejnosti. Byl považován jistým způsobem 

za úpadek québecké společnosti a intelektuálové vyžadovali návrat k normě evropské 

francouzštiny. Úřad pro francouzský jazyk tedy viděl nutnost očištění québecké 

francouzštiny od anglicismů, religionismů a archaismů a v návratu k francouzštině užívané 

ve Francii.

Ministr spravedlnosti Pierre Trudeau, pozdější federální premiér, svým projevem 

v roce 1968 situaci vyostřil. V jednom rozhovoru pro média řekl na adresu Québecu a 

jejich požadavků: „Frankofonní Kanaďané by měli přestat požadovat další práva a 

využívat ta práva, která už mají, k tomu, aby zlepšili mizernou francouzštinu, kterou mluví 

v Québecu... Nemyslím si, že by Ottawa měla přiznat sebemenší práva provincii Québec, 

dokud nedokáže zbytku Kanady, že může ve svých školách vyučovat lepší jazyk.“9

Frankofonní Québečané se styděli za svůj jazyk, ztratili svou národní identitu, za 

kterou právě jazyk považovali. Joual byl synonymem úpadku, zrcadlila se v něm situace, 

ve které se Québečané nacházeli, spousta anglicismů (vliv anglofonní části obyvatelstva) či 

neznalost gramatických pravidel (nízká vzdělanost). Se svým jazykem byli určitým 

způsobem izolováni od ostatního frankofonního světa.

Dochází k diskusi mezi intelektuály, snažícími se o „nápravu“ francouzštiny a zastánci 

joualu, jako symbolu jakési identity québeckého lidu. Sami lingvisté se nemohli shodnout 

na definici tohoto termínu, někteří ho považovali za lidovou variantu francouzštiny, jiní 

lingvisté mluvili o joualu jako o silně poangličtěné variantě městské québecké 

francouzštiny.

K velkému zvratu dochází v polovině sedmdesátých let, kdy se mění postoj Québečanů 

ke svému jazyku, národu a minulosti. Nevidí se jako podmaněný národ, který má své 

slavné období za sebou a staví se ke stavu svého jazyka a kultury čelem. Nesnaží se 

napodobovat evropskou francouzštinu, ale naopak podporovat svou québeckou 

francouzštinu. Po přijetí Charty francouzského jazyka v roce 1977 také začali utvářet

9 Kadlec, J. Francouzština v Kanadě. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s. 188. 

ISBN 80-244-0976-3

- 3 5 -



vlastní jazykovou normu. Výraz standardní québecká francouzština („français québécois 

standard“) se ujal pro pojmenování québecké francouzštiny a je tedy také vzorem pro 

mluvenou a psanou podobu jazyka.

Dnešní generace netrpí pocitem jazykového úpadku a jazykové nedostatečnosti a 

nepovažuje québeckou francouzštinu za symbol pádu. Lingvisté se shodují, že québecká 

francouzština nebyla nikdy na tak vysoké úrovni jako je v současnosti. Příčina toho je 

potírání rozdílu mezi jazykem většiny Québečanů a jazykem společenské elity díky 

rostoucí míře vzdělanosti. Québecká francouzština obsahuje mnohem méně anglicismů, 

standardizovala se a přitom si zanechala svá specifika týkající se výslovnosti a slovní 

zásoby, která byla v minulosti tak kritizována.

Norma québecké francouzštiny je založená na určitém kompromisu mezi 

francouzským jazykem mluveným ve Francii a specifiky québecké varianty. Ovšem tento 

koncept je již  dávno překonán a lingvisté nyní řeší, kdo je nositelem pravé jazykové normy 

québecké francouzštiny. Někteří lingvisté považují za vzor mluvu hlasatelů ze společnosti 

Radio -  Canada, jiní považují za nositele normy novou střední québeckou třídu nebo je za 

určující považována pečlivá francouzština, užívaná při oficiálních příležitostech či 

v psaném projevu.

V současné době se používá termín referenční francouzština, který odkazuje na 

jazykový úzus dokumentovaný v nej významnějších francouzských výkladových slovnících 

a gramatikách. Touto formou mluví vzdělaní Pařížané a podle lingvistů by se norma 

referenční francouzštiny měla přestat spojovat s mluvou Pařížanů, ale měli by se do ní 

včlenit prvky používané v jednotlivých variantách francouzského jazyka po celém světě.

2.3 Francouzština v Akádii

Akaďané jsou potomci původních obyvatel francouzské kolonie, kteří žili na území 

bývalé Akádie, jedná se tedy o dnešní Nové Skotsko, Ostrov prince Edwarda a Nový 

Brunšvik. Zájmy Akaďanů zastupuje Národní společnost Akádie, která však nemá žádnou 

politickou moc a jejím cílem je vyvíjet tlak na federální vládu a prosazovat zájmy 

Akaďanů, pro které je jazyk ještě silnějším nástrojem pro uznání své identity než pro 

Québečany.

V Akádii však neexistují žádné jazykové instituce, které by jazyk chránily a 

sjednocovaly jako v Québecu. Situaci komplikuje skutečnost, že akadské komunity jsou
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roztroušené a izolované a jazyk tedy není jednotný a mezi jednotlivými variantami jsou 

výrazné rozdíly.

Odlišnosti mezi akadskou a québeckou francouzštinou jsou dány původem prvních 

osadníků, kteří území obydlovali a také vlivem angličtiny především na akadskou 

francouzštinu. Kontakt mezi akadskou francouzštinou a anglofonní jazykovou komunitou 

je  v současné době velmi silný a v některých oblastech je  pozice francouzštiny ohrožena.
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3. Téma Québec a Rámcový vzdělávací program

Téma Québec se vzhledem ke své atraktivnosti, nabízí jako zajímavá možnost pro 

použití ve výuce. Rámcový vzdělávací program umožňuje zařazení fakultativních témat, 

jejichž začlenění závisí pouze na učitelích. Ti také volí vhodnou formu a způsob 

prezentace. Volnost, možnost výběru, kombinací a vytváření osnov umožňuje zařadit 

Québec do vyučovacího procesu.

Důležitým bodem je  vhodný výběr vzdělávacích oblastí, do kterých by se toto téma 

mohlo zařadit. Velmi zásadním faktorem je  také spolupráce učitelů a mezipředmětový 

přístup. Je nutné si stanovit na začátku tvoření projektů určité cíle, kterých je  potřeba 

dosáhnout. Projekty by měly být jasné, srozumitelné, adekvátně náročné s jasným i pravidly 

a jasnými cíli.



4. Rámcový vzdělávací program (RVP)

Nový školský zákon mění od základu systém českého základního a středního školství. 

Staré školní osnovy mají být nahrazeny Rámcovým vzdělávacím programem Ministerstva 

školství a tělovýchovy. Jeho cílem je  dát volný prostor školám, které si samy vytvoří svůj 

plán a stanoví jak  a co budou děti učit a v jaké míře. Výsledkem jejich snažení ale musí být 

především jedno: aby si žáci osvojili schopnost získávat informace a potřebu objevovat. 

K tomu mají směřovat právě školní vzdělávací programy, k jejichž sestavování má dát 

ministerstvo jen  určité směrnice, stanovit milníky a vytvořit výstupní kontrolu, tedy testy.

Dosud se o rámcových a školních vzdělávacích programech mluvilo jako o 

experimentu či pilotním ověřování. V tom došly nejdále prakticky všechny mateřské školy, 

které už mají své programy hotové. Rámcový vzdělávací program pro základní školy 

(RVP ZV) je  také hotov. Teprve nedávným schválením nového školského zákona dostává 

ale oficiální ráz. Zákon vstoupil v platnost 1.1. 2005 a k 1.9. 2005 došlo ještě k určitým 

změnám. Dva roky poté, od školního roku 2007/8, musejí všechny základní školy mít na 

základě rámcového zákona vypracovaný svůj školní program a učit podle něj. Návazně 

budou k dispozici Rámcové vzdělávací programy pro střední školy, jejichž pilotní verze 

jsou již  vytvořené a 16 středních škol po celé České republice již  zkušebně tento program 

realizuje. Otázkou zůstává vlastní kontrola školních programů. Žádná totiž nebude a 

veškerou odpovědnost za program bude nést ředitel školy, který vypracuje plán se svými 

učiteli. Česká školní inspekce však bude mít právo program vyžadovat a zkontrolovat, zda 

obsahuje všechny náležitosti, a zda se podle něj učí. Víceletá gymnázia, která učí v prvních 

čtyřech ročnících žáky stejné věkové skupiny jako základní školy na druhém stupni, budou 

muset vycházet ze stejného rámcového programu jako základní školy. Samozřejmě si 

podle něj sestaví rovněž vlastní program.
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4.1 Postavení Rámcového vzdělávacího programu 

v kurikulárních dokumentech

Kurikulární dokumenty tvoří dvě úrovně, je  to úroveň státní a školní.

Státní úroveň prezentují Národně vzdělávací program, který definuje povinnost 

vzdělávání jako celku, a Rámcový vzdělávací program, který přesně určuje rámec 

vzdělávání pro jednotlivé stupně vzdělávání, tedy předškolní (RVP PV), základní 

(RVP ZV), střední gymnaziální (RVP GV) a střední odborné (RVP SOV). Příloha 

u RVP ZV se věnuje vzdělávání žáků s lehkým mozkovým postižením (RVP ZV-LMP).

Školní úroveň představuje Školní vzdělávací program, který si školy tvoří samy a 

podle kterého tvoří svůj učební plán.

Obrázek 2. Schéma programů'0
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Jak již  bylo zmíněno, Rámcový vzdělávací program pro základní školy byl schválen, 

zatímco u Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání (RVP GV) se 

jedná teprve o pilotní verzi. Oba programy jsou tvořeny čtyřmi částmi.

• Část A -  vymezuje v rámci školských dokumentů smysl a postavení 

Rámcového vzdělávacího programu; určuje principy dané tímto dokumentem

• Část B -  charakterizuje pojetí vzdělávání dané úrovně, RVP ZV- 

např. povinnost školní docházky; organizace základního vzdělávání; hodnocení 

výsledků vzdělávání; RVP GV- např. podmínky přijetí na gymnázium

• Část C -  oba programy obsahují stejné kapitoly, které jsou ale podmíněny 

daným nárokům; jedná se o pojetí a cíle základního vzdělávání; klíčové 

kompetence; vzdělávací oblasti; průřezová témata a rámcový učební plán

• Část D -  se věnuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; 

vzdělávání mimořádně nadaných žáků; obsahuje podmínky pro uskutečnění 

RVP a zásady pro zpracování školního vzdělávacího programu

4.2.1 Zásadní změna

Stěžejní bod a nejdůležitější část nové reformy tvoří část C Rámcového vzdělávacího 

programu, tedy vzdělávací oblasti a průřezová témata.

Obsah vzdělávání je  rozdělen do jednotlivých vzdělávacích oblastí, které tvoří jeden 

vzdělávací obor či několik vzdělávacích oborů, které si podle určitých hledisek stojí blízko. 

Pedagogové již  nejsou povinni dodržovat předem stanovené osnovy, ale budou si je  na 

základě stanovených vzdělávacích oblastí tvořit sami. Původní osnovy přestanou platit.

Vzdělávací oblasti tvoří:

• Jazyk a jazyková komunikace -  obory Český jazyk a literatura, cizí jazyk

• M atematika a její aplikace -  obor Matematika a její aplikace

• Informační a komunikační technologie -  obor Informační a komunikační 

technologie

• Člověka příroda -  obory Fyzika, Chemie, Přírodopis (Biologie), Zeměpis

• Člověk a společnost -  obor Dějepis, Výchova k občanství

4.2 Co obsahuje Rámcový vzdělávací program
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• Člověk a jeho svět -  pro 1. stupeň Z V; poznávání světa, který děti 

bezprostředně obklopuje

• Umění a kultura -  obory Hudební výchova a Výtvarná výchova

• Člověk a zdraví -  obor Tělesná výchova, Výchova ke zdraví

• Člověk a svět práce -  vede k získání uživatelských dovedností

• Doplňující vzdělávací obory -  pouze v RVP ZV, další cizí jazyk a dramatická 

výchova

Zajímavou a důležitou novinkou jsou průřezová témata. Jejich cílem je  předkládat 

žákům a studentům aktuální témata, která je  budou formovat v jejich názorech, postojích a 

hodnotách. Témata jsou vybírána napříč spektrem všech oborů a poskytují pedagogům 

široké pole působnosti. Umožňují žákům a studentům vidět události, fakta a činy 

v souvislostech, zdokonalovat si znalosti a dovednosti a především jim  dávají příležitost 

chápat, vnímat a reagovat na svět kolem sebe, utvořit si vlastní názor.

Průřezová témata se stávají povinnou součástí vzdělávacího procesu a je  nezbytné, aby 

je  škola zařadila do programu. Není nutné, aby byla všechna témata nabídnuta v každém 

ročníku, ale během studia musí mít žáci a studenti možnost se seznámit se všemi tématy. 

Průřezová témata mohou sloužit i jako doplněk ke vzdělávacím tématům a mohou být 

prezentovány formou seminářů, projektů, přednášek.

Průřezová témata tvoří:

•  Osobnostní a sociální výchova

• Výchova demokratického občana (toto téma je  obsaženo pouze v RVP ZV)

•  Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

• Multikulturní výchova

• Environmentální výchova

•  Mediální výchova

Pojetí vzdělávacích oborů předpokládá, že obory budou na školách vyučovány ve 

formě samostatných předmětů. V rámci těchto předmětů existuje řada společných témat, 

která slouží k nadpředmětovému přístupu ke vzdělání. Cílem Rámcových vzdělávacích 

programů je  předávat žákům a studentům informace v souvislostech a ne izolovaně.
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4.2.2 Principy Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání

RVP ZVU:

• navazuje svým pojetím na RVP PV a je  východiskem pro koncepci rámcových 

vzdělávacích programů pro střední vzdělávání;

• vymezuje vše, co je  společné a nezbytné v povinném základním vzdělávání 

žáků, včetně vzdělávání v odpovídajících ročnících víceletých středních škol;

• specifikuje úroveň klíčových kompetencí, jíž  by měli žáci dosáhnout na konci 

základního vzdělávání;

• vymezuje vzdělávací obsah -  očekávané výstupy a učivo;

• zařazuje jako závaznou součást základního vzdělávání průřezová témata s 

výrazně formativními funkcemi;

• podporuje komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu, včetně možnosti 

jeho vhodného propojování, a předpokládá volbu různých vzdělávacích 

postupů, odlišných metod, forem výuky a využití všech podpůrných opatření ve 

shodě s individuálními potřebami žáků;

• umožňuje modifikaci vzdělávacího obsahu pro vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami;

• je  závazný pro všechny střední školy při stanovování požadavků přijímacího 

řízení pro vstup do středního vzdělávání.

RVP Z V je  otevřený dokument, který bude v určitých časových etapách inovován 

podle měnících se potřeb společnosti, zkušeností učitelů se ŠVP i podle měnících se potřeb 

a zájmů žáků.
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4.2.3 Principy Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální 

vzdělávání

RVP GV12:

• svým pojetím navazuje koncepčně a obsahově na RVP ZV, podle kterého se 

realizuje povinné základní vzdělávání v nižším stupni víceletého gymnázia;

• stanovuje základní vzdělávací úroveň pro všechny absolventy gymnázií, kterou 

musí škola respektovat ve svém školním vzdělávacím programu;

• specifikuje úroveň klíčových kompetencí, jíž  by měli absolventi gymnázia 

dosáhnout;

• vymezuje závazné očekávané výstupy na úrovni, kterou si mají všichni žáci 

v průběhu vzdělávání na gymnáziu osvojit;

• podporuje komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu, včetně možnosti 

jeho vhodného propojování, a předpokládá volbu různých vzdělávacích 

postupů, odlišných metod a forem výuky ve shodě s individuálními potřebami 

žáků;

• umožňuje modifikaci vzdělávacího obsahu pro vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami;

RVP GV je  otevřený dokument, který může být inovován podle měnících se potřeb 

společnosti, zkušeností učitelů s realizací ŠVP i podle měnících se potřeb a zájmů žáků.

4.3 Školní vzdělávací program (ŠVP)

Každá škola si realizuje svůj Školní vzdělávací program, který musí být v souladu 

s Rámcovým vzdělávacím programem, sama. Tvoření Školního vzdělávacího programu 

závisí na vzdělávacích plánech školy, na zkušenostech učitelů, na podmínkách školy, na 

potřebách žáků a na požadavcích rodičů. Na pilotních školách došlo k ověřování tvorby 

ŠVP a tento projekt byl ukončen v roce 2004. Tvoření ŠVP se skládá z několika fází:

1. Přípravná fáze -  je  období před samotným tvořením ŠVP, které trvá asi

6 měsíců a kdy by se pedagogové měli důkladně seznámit se zněním RVP; 

pochopit důležité pojmy RVP; měli by se systematicky vzdělávat a
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seznamovat se i s alternativními způsoby učení; společně diskutovat nad 

RVP

2. Zjištění stavu -  tato fáze trvá 3-5 měsíců a škola v této době stanoví plán a 

strategii tvorby ŠVP; vyhodnotí dotazníky vyplněné učiteli, žáky a rodiči a 

projedná zjištěné informace, které zpracuje

3. Tvorba učebního plánu -  asi 5 měsíců; nutné dodržovat fakt, že učivo 

slouží jako prostředek k rozvíjení klíčových kompetencí a k dosažení 

očekávaných výstupů

4. Rozpracování učebních osnov -  trvání asi 6 měsíců; spolupráce mezi 

učiteli, aby byla zajištěna návaznost mezi předměty; vypracování cílů a 

charakteru jednotlivých předmětů, spolupráce v rámci oborů, předmětů, 

vypracování efektivního vzdělávacího projektu, který by zahrnoval 

propojení předmětů, souvislostí; vytvoření průřezových témat a jejich 

zařazení do učebního plánu

5. Grafické zpracování ŠVP -  asi 2 měsíce

K vytvořenému programu vyjadřuje své stanovisko školská rada a Školský vzdělávací 

program musí být přístupný veřejnosti.

4.3.1 Zásady stanovené pro zpracování ŠVP pro základní vzdělávání

ŠV P13:

• je  zpracováván v souladu s RVP ZV pro celé období základního vzdělávání 

nebo pro jeho část, tj. pro ročníky, ve kterých daná škola realizuje základní 

vzdělávání;

• zajišťuje rovnoprávný přístup k základnímu vzdělávání pro všechny žáky s 

povinností školní docházky a přihlíží k jejich vzdělávacím potřebám a 

možnostem;

• umožňuje realizaci diferencovaného a individualizovaného vyučování pro žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami i pro žáky mimořádně nadané, pokud to 

vzdělávání těchto žáků vyžaduje;
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• vytváří předpoklady pro realizaci vzdělávacího obsahu s ohledem na věkové 

zvláštnosti žáků, a tím pro postupné utváření a rozvíjení klíčových kompetencí;

• vede k naplňování cílů základního vzdělávání stanovením výchovných a 

vzdělávacích strategií na úrovni školy a k naplňování cílového zaměření 

vzdělávacích oblastí stanovením výchovných a vzdělávacích strategií na úrovni 

vyučovacích předmětů;

• je  zpracován tak, aby umožňoval učitelům rozvíjet tvořivý styl práce a 

neomezoval je  při uplatnění případných časových i metodických odlišností, 

které vycházejí ze zkušeností učitelů s efektivními způsoby výuky a 

z konkrétních potřeb žáků;

• je  vytvářen jako relativně stálý materiál, jehož případné změny v učebním 

plánu a v učebních osnovách nesmí negativně zasáhnout do vzdělávání žáků 

v určitém započatém „cyklu“ ;

• dodržuje stanovenou strukturu.

4.3.2 Zásady stanovené pro zpracování ŠVP pro gymnaziální 

vzdělávání

ŠV P14:

• je  zpracován pro celé období gymnaziálního vzdělávání (v případě víceletých 

gymnázií pro celé období vzdělávání na víceletém gymnáziu) a řídí se přitom 

požadavky Rámcového vzdělávacího programu;

• vytváří podmínky pro osvojování vzdělávacího obsahu stanoveného 

v Rámcovém vzdělávacím programu, a tím pro utváření klíčových kompetencí 

žáků; prezentuje profilaci školy a profil absolventa školy;

• reflektuje postavení školy v regionu a její sociokulturní prostředí;

• je  založen na tvůrčí práci učitelů a využívání efektivních forem a metod výuky, 

neomezuje učitele v případných časových i metodických odlišnostech, které 

vycházejí z konkrétních potřeb žáka a ze zkušeností učitelů
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4.3.3 Zkušenosti pilotních škol při tvorbě ŠVP

Po analýze zkušebního období pilotních škol, došly samy školy k následujícím 

závěrům. Důležitými prvky při tvoření koncepce je  dokonalá znalost Rámcového 

vzdělávacího programu, zaujetí učitelů, snaha pracovat a spolupracovat, možnost vytvořit 

fungující a motivovaný team. Za zásadní považují přizpůsobit koncept stávajícím 

podmínkám a možnostem školy a spolupráci jednak s rodiči, ostatními školami a 

v neposlední řadě také se zřizovatelem školy. Ujaly se také pravidelné schůzky a diskuse a 

upřednostňovala se práce v menších skupinách. Podstatným bodem koncepce je 

nevytváření učebního plánu podle struktury učebnice, ale využívat i jiné materiály a 

pomůcky.

Zkušenosti pilotních škol ukazují i na jevy, které se neujaly. Mezi ně patří vytvoření 

velkých skupin či nedostatečné informace ohledně úkolu skupiny. Velkým problémem je  

ale nezájem učitelů, kteří nejsou ochotni, motivováni a ani zainteresováni měnit svůj 

stereotypní a zaběhnutý způsob učení. Nejsou přesvědčeni, že je  nutné změnit způsob 

výuky a je  velmi náročné s těmito lidmi spolupracovat.

4.3.3.1 Zkušenost Gymnázia Jana Keplera

Gymnázium Jana Keplera patří od roku 2004 mezi pražská gymnázia, na kterých se 

pilotuje Rámcový vzdělávací program. V souvislosti s tímto faktem se škola v loňském 

roce zaměřila na evaluaci dosavadního pojetí výchovy a vzdělávání. K tomuto zhodnocení 

měly napomoci dotazníky, které vyplňovali studenti, učitelé, rodiče a i absolventi školy. 

Otázky se zaměřovaly na zjištění míry spokojenosti s kurikulem školy, kvalitou výuky, 

spektrem mimoškolních aktivit, s nabídkou volitelných předmětů. V roce 2004 bylo 

uskutečněno výjezdní jednání, jehož cílem byla analýza dosavadní koncepce výchovy a 

vzdělávání.

Výsledky slouží jako podklady k vytvoření Školního vzdělávacího programu. 

V současnosti jsou dokončeny první tři kapitoly, do jara 2006 hodlá škola dokončit celý 

Školní vzdělávací program, aby podle něj mohla od školního roku 2006/2007 začít učit. 

Některé prvky z průřezových témat by ale chtěla do výuky zařadit již  dříve.

Dle vedení školy však od nového školního roku nedojde k převratným změnám. 

Předměty zůstanou v té formě, v jaké jsou dnes, nebudou se tedy spojovat do vzdělávacích 

oblastí, jak jsou navrhovány v Rámcovém vzdělávacím programu. Cílem školy je  rozdrobit 

jednotlivé klíčové kompetence do individuálních předmětů, tak aby došlo k jejich pokrytí.
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Škola už řadu let prosazuje stejný postoj k výchově a ke vzdělávání jako je  obsažen 

v Rámcovém vzdělávacím programu, a tak nedochází k zásadní přeměně a nestane se tak 

ani v budoucnu.

Učitelé musí vytvořit osnovy pro své předměty a jako podklad jim  slouží stávající 

osnovy. Někteří učitelé mají negativní přístup k novému programu ale většina ochotně 

spolupracuje, přestože zmiňují potíže, které je  provázejí, jako například časová náročnost 

nebo nesoulad mezi jednotlivými předměty. Je nutné také zmínit, že pilotní školy dostávají 

finanční příspěvky, které jim  mají pokrýt náklady, související s přípravou Školního 

vzdělávacího programu.

4.4 Výuka cizích jazyků

Cizí jazyky jsou v současné době integrace Evropy a světa jedním  z pilířů, který tuto 

skutečnost umožňuje. Díky cizím jazykům se dostává žákům a studentům možnost nového 

poznání, chápání a objevování světa, který je  obohacuje, formuje jejich náhled na svět, 

jejich názory a jejich postoje. Znalost cizích jazyků umožňuje překonávat jazykové bariéry 

a jednak obohacuje člověka samotného ale i z hlediska uplatnění na trhu práce.

Ministerstvo školství počítalo s povinnou výukou dvou cizích jazyků již  od září 2007, 

kdy všechny základní školy začnou povinně učit podle vzdělávacích programů, ale tuto 

povinnost zavádí až od školního roku 2012/13, vzhledem k nepřipravenosti škol (potvrzeno 

některými pilotními školami). První cizí jazyk se bude učit od 3. třídy a druhý cizí jazyk 

nejpozději od 8. třídy, avšak existuje možnost začít s jazykovou výukou i dříve. Jako jeden 

z cizích jazyků si žáci budou muset vybrat angličtinu.

Nároky kladené na vzdělávání cizích jazyků jsou v Rámcovém vzdělávací programu 

vytvořeny podle Společného evropského referenčního rámce, který charakterizuje 

jednotlivé úrovně ovládání cizího jazyka.

Společný evropský referenční rámec je  dokument Rady Evropy pro Evropské jazykové 

portfolio. Jedním z jeho cílů je  pomoci popsat stupeň zběhlosti v jazyce vyžadovaný 

existujícími standardy, testy a zkouškami pomocí šestistupňové škály, a tím usnadnit 

vzájemné srovnávání různých kvalifikací. Tato jednoduchá „globální škála“ zpřístupňuje 

systém uživatelům a poskytuje orientační body učitelům a tvůrcům kurikula.
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Společný evropský referenční rámec - „globální škála“15

AI

Rozumí známým výrazům z každodenního 

života a základním frázím zaměřeným na 

uspokojování konkrétních potřeb a umí je 

také používat. Umí představit sebe a ostatní 

a klást jiné osobě otázky například o tom, 

kde žije, o lidech, které zná, a o věcech, 

které má, a sám na podobné otázky také 

odpovídat. Dokáže se jednoduchým 

způsobem domluvit za předpokladu, že 

druhá osoba mluví pomalu a zřetelně a je 

připravena pomoci.

A2

Rozumí větám a často používaným 

výrazům vztahujícím se k oblastem, které 

se ho bezprostředně týkají (např. velmi 

základní osobní a rodinné informace, 

nakupování, místopis, zaměstnání). Může 

komunikovat při jednoduchých a rutinních 

úkolech, které vyžadují jednoduchou a 

přímou výměnu informací o známých a 

běžných záležitostech. Umí s pomocí 

jednoduchých výrazů popsat aspekty svého 

vzdělání, bezprostřední okolí a 

bezprostřední potřeby.

Středně pokročilý uživatel

B1 B2

Rozumí hlavním bodům jasné spisovné řeči 

o známých záležitostech, s nimiž se setkává 

v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí 

si poradit s většinou situací, které se mohou 

vyskytnout při cestování v oblasti, kde se 

mluví daným jazykem. Píše jednoduché 

souvislé texty o dobře známých tématech 

nebo o tématech, která ho zajímají. Umí 

popsat zážitky a události, sny, naděje a 

ambice a stručně zdůvodnit a vysvětlit své 

názory a plány.

Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů 

pojednávajících jak o konkrétních, tak o 

abstraktních tématech, včetně odborných 

diskusí ve svém oboru. Dokáže 

konverzovat s určitou mírou plynulostí a 

spontánnosti, která umožňuje běžné 

rozhovory s rodilými mluvčími bez napětí 

pro některou ze stran. Píše jasně podrobné 

texty o řadě různých témat a vysvětluje svůj 

názor na aktuální problémy a uvádí výhody 

a nevýhody různých možností.

15 Dostupné na WWW: http://www.fraus.cz/infoj3ro_skoly/serr/serr.php3
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Vyspělý uživatel

C l

Rozumí řadě různých náročných a delších 

textů a rozeznává jejich skrytý význam. 

Vyjadřuje se plynně a spontánně bez příliš 

zřejmého hledání slov. Užívá jazyk 

flexibilně a efektivně pro společenské, 

studijní a profesní účely. Píše jasné, dobře 

strukturované podrobné texty o složitých 

tématech, přičemž používá různé nástroje 

pro uspořádání, členění a soudržnost svého 

pojednání.

C2

Rozumí bez námahy téměř všemu, co slyší 

nebo čte. Umí shromažďovat informace z 

různých ústních a písemných zdrojů a tyto 

informace znovu uspořádat do souvislého 

celku. Umí se vyjadřovat spontánně, velmi 

plynně a přesně, rozlišuje jem né 

významové odstíny i ve složitějších 

situacích.

Rámcový vzdělávací program pro základní školy v kapitole věnované cizímu jazyku a 

dalšímu cizímu jazyku závazně stanovil dosažení úrovně s označením A2 pro „cizí 

jazyk“ a s označením AI pro „další cizí jazyk“, přičemž definice požadované úrovně je 

poněkud strohá, bez detailnějšího rozpracování na jednotlivé kompetence.

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia v jazykové části navazuje na požadované 

znalosti ze základní školy a za cíl si dává v prvním jazyce dosažení úrovně B2 a ve druhém 

jazyce dosažení úrovně B l.

4.5 Využití tématu Québec ve výuce

Je nutné hned na počátku zmínit fakt, že téma Québec je  téma fakultativní, to znamená, 

že nebylo součástí osnov a není ani obsaženo v Rámcovém vzdělávacím programu. Je 

možné ho však zvolit v rámci vzdělávacích oblastí, ve kterých dochází k spojení různých 

témat z odlišných předmětů. Volnost, kterou dává Rámcový vzdělávací program 

k dispozici umožňuje široké spektrum činností, které by v osnovách nenašly prostor. Důraz 

je  kladen na spojování souvislostí, schopnost nalézt informace, na vytvoření vztahu 

k daným oblastem, na přiblížení jednotlivých faktů, problémů, na snaze a schopnosti řešit 

problémy a na vybudování zájmu o hledání aktuálních informací.

Téma Québec je  tedy možné zařadit pouze to výuky čtyřletých gymnázií, a to v rámci 

druhého cizího jazyka. Určitě není vhodné s ním pracovat v prvním ročníku a s ohledem na
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znalosti a zájem by bylo možné ho adekvátním způsobem zapojit do výuky od konce 

druhého ročníku.

Pokud se u vzdelávacích oblastí nebudeme striktné držet předmětů, které jsou do 

jednotlivých oblastí zařazeny, ale pokusíme se je  spojit s jazykem, otvírá nám to možnosti 

a aktivity, které jsou nad rámec povinného vzdělávání, ale které jsou nesmírně obohacující 

a které studenty nejen formují ve vytvoření si názoru na dané souvislosti ale také nabádají 

k vlastní aktivitě, což je  mimořádným přínosem pro jejich výchovu a vzdělávání.

4.5.1 Možnosti propojení s předměty

Vzhledem k faktu, že Rámcový vzdělávací program sdružuje předměty do 

vzdělávacích oblastí, zaměřím se nyní při návrhu na zařazení tématu Québec do výuky 

právě na vzdělávací oblasti.

Vhodné vzdělávací oblasti, do kterých je  možné zařadit téma Québec:

• Člověk a příroda

• Člověk a společnost

• První cizí jazyk

4.5.1.1 Podmínky propojení

Téma Québec bych zařadila nejdříve na konec druhého ročníku gymnázií. Jako téma 

nepovinné by bylo vhodné ho využít v rámci konverzačních hodin, ale částečně je  možné 

ho zařadit i do běžných hodin. Je však nutné správně studenty motivovat, posoudit, zda 

jsou již  na takové úrovni, aby se dalo dané propojení efektivně využít, zda mají zájem 

poznávat a učit se něco nad rámec osnov.

Důležitým faktorem je  i spolupráce učitelů. Je vhodné, pokud dojde k souladu právě 

vyučovaného studia a je  na místě jeho částečné propojení, což je  i cílem Rámcového 

vzdělávacího programu.

4.5.1.2 Québec a Člověk a příroda

Do vzdělávací oblasti Člověk a příroda jsou zařazeny předměty fyzika, chemie, 

biologie a zeměpis. Za nejvhodnější považuji propojení Québecu se zeměpisem. Je možné 

s tímto tématem strávit celou konverzaci, či jednu nebo dvě běžné hodiny v rámci výuky.

Za cíl tohoto propojení stanovím:

• Co jsou to frankofonní země
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• Jaké jsou frankofonní země

• Québec

Frankofonie x Frankofilie

Důležité pro porozumění cílů je  pochopení výrazů frankofonie a frankofilie. 

Vysvětlení těchto pojmů bych zařadila do části, kdy se studenti zabývají předloženým 

textem, s nímž pracují a plní dané úkoly. V případě předložení následujícího textu, bych 

doporučila pracovat ve dvojicích. Text se přečte nahlas, nebo každý student čte potichu. Po 

přečtení otázek, začne práce ve dvojicích, kdy se studenti snaží po dvou nalézt správné 

odpovědi.

Při společném hledání odpovědí je  možné, aby učitel použil jako pomůcky například 

fotky známých osobností, a studenti mají mezi nimi rozpoznat frankofonní osobnosti 

(Célin Dion, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Jacques Chirac) a možné frankofily.

Pro zodpovězení 4. otázky je  nutné mít mapu, aby studenti měli i vizuální podklad.

Tu es francophile ou francophone ?

Lisez ces textes et essayez de répondre aux questions. Travaillez avec vos voisins.

La Francophilie désigne, chez une personne étrangère à la nation française, son goût 

prononcé pour les aspects culturels développés par ce pays.

La Francophonie désigne l'ensemble des pays utilisant la langue française comme outil 

de travail. Il faut distinguer les pays où le français est langue officielle, ceux où le français 

est la langue maternelle d'une grande partie de la population, ceux où il est langue de 

culture, ceux où il est utilisé par certaines classes sociales de la population, etc.

1. Qui est un francophile? Toi? Pourquoi?

2. Qui est un francophone? Toi? Pourquoi?

3. Connaissez-vous quelques personnages francophones populaires?

4. Essayez de nommer quelques pays francophones.

Frankofonní země

Vysvětlení předcházejících pojmů je  důležitým výchozím bodem pro téma frankofonní 

země. Studenti, kteří se věnují francouzskému jazyku by měli znát, kde se tímto jazykem
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mluví a k lepšímu pochopení přispěje také znalost důvodů těchto faktů. To je  také cílem 

návrhu této části, kde hlavním bodem bude práce s mapou a skupinová činnost.

•  Na papír formátu A3 nakopírujeme slepou mapu světa16, a rozdáme do dvojic. 

Podél mapy jsou barevné vlajky jednotlivých zemí a úkolem bude šipkou 

přiřadit vlajky se státům. V případě problému studenti nahlížejí do atlasu.

9 Z I I B
MONACO MtQM QIC OtC RUANOA tENCOAl

C T S F 5 H I I

MAUWICe MAUWTAWE

B I I B  D
BCYCICUXS suisse ____TCHAD TOGO ZAWC L

B B  I I S E B

Martinique 
Guy ano

Burundi 
Z niro
SoychoKo*
Comoros
Mnurtc«
Réunion

• Dalším úkolem bude vyplnit tabulku, která je  součástí mapy a je  natištěna na 

A3, ve které mají studenti zařadit 5 zemí do států, ve kterých je  francouzština 

mateřským nebo oficiálním jazykem a 5 zemí, do států, kde je  francouzština 

například vyučovacím, či administrativním jazykem.

Nommez 5 pays, où le français est la langue 

officielle ou une des langues officielles

Autre pays de la francophonie

16 Dostupné na WWW: http://home.earthlink.net/~mariefrance/map.html
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• Další úloha by spočívala ve vypracování malého projektu ve dvojicích. Pro 

příští hodinu by si každá skupinka vybrala jednu ze frankofonních zemí, které 

by blíže popsala, některé úkoly by byli předem určené.

Mezi ně by patřilo:

• proč je  tato země řazena mezi frankofonní státy

• jaké postavení má francouzský jazyk v dané oblasti

• kolik tam žije frankofonního obyvatelstva

• jaké jiné jazyky tam mají důležité postavení

• co je  typické pro tu zemi

Studenti by představení jednotlivých států měli připravit cca na 10 minut, a vzhledem 

k náročnosti tématu by mluvili česky, cílem tohoto tématu je pochopit souvislosti a získat 

přehled o frankofonních zemích, což jistě půjde nejlépe v mateřském jazyce.

Každá skupina také vypracuje pro každého studenta list s důležitými a zajímavými 

informacemi o daném státě, které budou praktické při přípravě na případnou maturitu 

z francouzského jazyka.

Québec

Pro podrobnější seznámení s tímto regionem, je  nutné opět pracovat s mapou. Cílem 

těchto úloh je  detailnější poznání Québecu z geografického hlediska. Jako nejvhodnější 

způsob prezentace se zdá být použití francouzského textu a mapy dané oblasti.



Návrh 1

Na papíru formátu A3 by každý student obdržel mapu Québecu17.

Fermont

QUEBE

CDWARO
ISLAND

Doríe<

Kar>girsuk

cean
f  Kjltinsq ç» Arctique

žobroň

Kuu

r *
CBfMpiscau^ ífc

GooseNitchequon

FOUN

puskasmg

Timmwis
m *  ^ &
mi Rimooski Gaspe 
Wv.-du-Loop

ďÁnticosti
Matagaml

’ tobervaťTimmňqi ' V  __ \)
Klfklartd Lake

ONTARIO
Sudburv

orst PRiNa
uebec.

..T jK\ North Bay

Pembroke 
OTTAWA ■ Breton Is

O
17 Dostupné na WWW: http://www.canadamaps.info/provincemaps/quebecphysicalmap.asp
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K tomu by dostali následující text.

Le Québec est situé à l'est 1........... . bordé par la province 2 ............ et la baie

3 ............ à l'ouest, les province 4 .............. et 5 .............. à l'est, 6 .............. (États du

Maine, New Hampshire, Vermont et de l'État de New York) au sud et l'océan

7 ......... au nord. La province, la plus grande du Canada, est un vaste territoire

(près de trois fois la superficie de la France), dont la majeure partie est très 

peu densément peuplée.

Úkolem studentů je  do textu dosadit vhodné odpovědi, k nimž jim  pomohou indicie 

v textu a geografická mapa Québecu. Poté společně doplňujeme správné výsledky: 1. du 

Canada, 2. de 1'Ontario, 3. ďHudson, 4. du Newfounland, 5. du Nouveau-Brunswick, 6. les 

États-Unis, 7. Arctique.

Pro lepší vizuální zapamatování si polohy Québecu studenti mohou pokračovat v práci 

ve dvojicích. Jeden student si vybere město, záliv či oblast, kterou francouzský popíšou 

pomocí světových stran a druhý student podle mapy identifikuje místo.

Návrh 2

Vhodný způsob prezentace může být také opačný, než ten předcházející. Studenti mají 

v textu nové informace, které na mapě chybí a jejich úkolem je  dopsat do mapy popsané 

scházející oblasti.

Cíleme je, aby studenti našli podle textu na mapě:

• Nunavik

• la fleuve Saint-Laurent

• les Laurentides (montagnes)

• les Appalaches

Le territoire du Québec est extrêmement riche en ressources naturelles avec 

ses forêts de conifères, de feuillus, ses lacs et ses rivières ; le papier, le bois et 

l'hydroélectricité sont parmi les plus importantes industries de la province. 

L'extrême Nord du Québec est formé d'une région subarctique appelée le 

Nunavik ; c'est la terre de la nation Inuit.



La région la plus peuplée est la vallée du fleuve Saint-Laurent, dans le sud, où 

sont situées la capitale, la Ville de Québec, et la métropole, Montréal. Au nord 

de Montréal se trouvent les Laurentides (montagnes), la plus vieille chaîne de 

montagnes au monde, et à l'est, les Appalaches se rendent jusqu'aux Cantons 

de l'Est (l'Estrie).

Dále jsou v textu nová slovíčka týkající se krajiny, která zároveň plní účel přiblížení 

provincie Québec. Mezi ně patří: les ressources naturelles, les forêts de conifères, les 

feuillus, l'hydroélectricité, la vallée, chaîne de montagnes. Je možné je  předem francouzský 

popsat, aby se studenti snažili pochopit, co znamenají, u některých je  možné použít 

k vysvětlení antonyma, např. la montagne x la valée.

Návrh 3

Záměrem následujícího ú ko lu je  poznání kultury, gastronomie, sportovního vyžití, či 

karnevalu v Québecu. Tento úkol je  možné nazvat projektem, který se zakládá na 

skupinové práci a je  nutné, aby studenti měli určitý čas si ho připravit.

Studenti dostanou za úkol vytvořit čtyři skupiny. Každá z nich obdrží informace 

ohledně daného odvětví týkající se Québecu a vytvoří role tzv. obhájců, kteří budou danou 

oblast hájit a propagovat. Zbylé dvě skupiny se stanou diváky, kteří mají zájem cestovat do 

Québecu, ale ještě nejsou rozhodnuti na co se zaměří.

Každá skupina bude výkony ostatních hodnotit a to formou bodů, k dispozici bude mít 

100 bodů, které po skončení všech výstupů musí mezi ostatní skupiny rozložit. Posuzovat 

by se měla míra přesvědčivosti, způsob prezentace, případně zajímavé využití dalších 

materiálů.

Vychází se z předpokladu, že skupiny budou brát své texty jako inspiraci a samy se 

také pokusí dohledat nějaké informace a zatraktivnit svou prezentaci, například určitým 

úkolem pro diváky.

Během přípravy projektu se studenti seznámí snovou  slovní zásobou, týkající se 

daného tématu. Velmi užitečné je  snažit se co nejvíce používat autentické texty, se kterými 

se studenti mohou setkat ve Francii, ve francouzských časopisech, novinách či na 

francouzských internetových stránkách.
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La culture

Moderne, symphonique, contemporaine, médiévale ou sacrée, la m usique fait 

de Québec une ville aux accents mélodiques. Solistes, ensembles et orchestres 

ont déjà accordé leurs instruments. L'Orchestre symphonique de Québec 

présente une vaste programmation: chefs-d'oeuvre classiques, répertoire 

populaire, jazz, concerts pour la famille... Vivez une saison grandiose avec des 

solistes de renommée mondiale.

D'une saison à l'autre, Québec célèbre la chanson, le théâtre, la musique, le 

cinéma, la littérature, les formes et les couleurs... Moments privilégiés, les 

festivals et les événements culturels se succèdent dans la capitale.

D'une rue à l'autre, découvrez un musée d'art ou d'histoire, un centre 

d'interprétation, un lieu de mémoire, de découvertes et d'étonnement.

Le Sport

Un air d ’Europe et toute la chaleur d ’une destination nord américaine : c ’est 

Québec... et vous adorerez!

Pour ceux et celles qui recherchent une expérience unique, la région de 

Québec a tout pour plaire. Les quatre centres de ski offrent tous un service de 

location d'équipement, des écoles de ski réputées, du ski de soirée, des 

services de restauration et des boutiques de ski. De la Grande-Allée avec ses 

restaurants et bistros aux stations de skis qui offrent le meilleur ski à l'est.

Le Carnaval de Québec

Le Carnaval de Québec est aujourd’hui le plus grand carnaval d ’hiver au 

monde. Venez découvrir le plus grand Carnaval d'hiver au monde en plein 

coeur de la vieille Capitale, Québec.

Bain de neige, défilés, glissades, jeux, pêche sur la glace, spectacles, 

sculptures sur neige, promenades en carrioles, maison de glace, patinage... 

quelques activités que vous pourrez expérimenter lors de la 52e édition du 

Carnaval.



Plaisirs gourmands

Au Québec, on mange bien. La recette? Un heureux mélange d'influences!

Une solide base gastronomique française, enrichie par le savoir des 

Amérindiens et des diverses communautés culturelles, a contribué à créer la 

cuisine du Québec d'aujourd'hui.Venez découvrir la nouvelle génération de 

chefs inspirés, qui vous proposent certaines des meilleures tables du 

continent!

Boisson nationale des Québécois, la bière fabriquée ici est reconnue dans le 

monde entier. La première brasserie a été inaugurée par les Jésuites à  Sillery 

(Québec) dès 1647. Et encore plus de 300 000 bouteilles de cidre sont 

produites au Québec chaque année. Voilà une tradition qui a une longue 

historie.

v
4.5.1.3 Québec a Člověk a společnost

Vzdělávací oblast Člověk a společnost zahrnuje předměty dějepis a výchova 

k občanství. V souvislosti s tématem Québec je  vhodné propojení s dějepisem. Dle 

Rámcového vzdělávacího programu, je  hlavním cílem v oboru dějepis porozumění dějů, 

událostí a skutků, které se staly v minulosti a které se promítly a odrazily i v současnosti. 

Důraz je  kladen především na dějiny 19. a 20. století, jejichž události se nejvíce dotýkají 

současného stavu.

Jak spojení dějepisu a tématu Québec prezentovat studentům, demonstrují následující 

návrhy. Za výchozí materiál je  považována tabulka s bodovým seznamem historických 

událostí.

L'histoire du Québec

Les dates suivantes soulignent quelques-uns des faits marquants de l'évolution 

historique, politique, économique, sociale et culturelle du Québec.

L’an I/événem eni

1534 Jacques Cartier débarque à la pointe orientale du Québec.

1608 Fondation de la ville de Québec par Samuel de Champlain.

1642 Fondation de Ville-Marie, qui deviendra Montréal, par Paul de Chomedey de
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Maisonneuve.

1663 Louis XIV donne à la Nouvelle-France le statut de province royale.

1759 Défaite des troupes françaises à la bataille des plaines d'Abraham.

1763 Le Traité de Paris cède la Nouvelle-France à la Couronne anglaise.

1774 L'Acte de Québec reconnaît la langue, la religion et le droit propre au Québec.

1791 L'Acte constitutionnel instaure un régime parlementaire et partage le pays en deux 

provinces : le Haut et le Bas-Canada.

1840 L'Acte d ’Union réunit le Haut et le Bas-Canada en une seule province.

1867 Proclamation de l'Acte de l’Amérique du Nord britannique qui réunit en fédération 

les provinces de l'Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau- 

Brunswick.

1921 Le Parlement du Québec crée un premiér régime de services médicaux publics.

1940 Les femmes obtiennent le droit de vote aux élections provinciales.

1943 La fréquentation scolaire devient obligatoire : l'école primaire est gratuite.

1960 La Révolution tranquille, période de grands changements sociaux, commence.

1974 Le gouvernement du Parti libéral déclare le français langue officielle du Québec.

1975 La Charte des droits et libertés de la personne est adoptée par l'Assemblée nationale 

du Québec.

1976 Le nationalisme qui sous-tend la révolution tranquille mène à l'élection du Parti 

québécois de René Lévesque.

1977 La Charte de la langue française est proclamée pour assurer le maintien du caractère 

francophone du Québec.

1980 La population québécoise rejette, par référendum, la proposition du gouvernement 

du Parti québécois, de négocier une souveraineté du Québec.

1992 La population de Québec rejette, par référendum, une proposition de réforme de la 

constitution canadienne.

1995 La population du Québec rejette, par référendum, la proposition du gouvernement 

du Parti québécois d'un projet de souveraineté du Québec assorti d'une offre de
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partenariat avec le reste du Canada.

2003 Le Parti libéral du Québec est de nouveau porté au pouvoir après neuf années 

d'absence.

Návrh 1

K tomuto bodovému výčtu zásadních historických událostí québecké historie se 

studentům rozdá připravený list s otázkami. První část se zabývá porozumění informacím 

v textu, druhá část se věnuje francouzskému jazyku, studenti při plnění těchto úkolů 

pracují se slovníky.

Part A - L'histoire

Pourquoi est Samuel Champlain est-il personnage très important?

Comment s'appelait Montréal au 17ème siècle?

Comment était le statut du Québec à partir de 1663?

A qui appartient la Nouvelle-France en 1763?

Quel régime a été instauré en 1791? En quelles provinces on a-t-on partagé le pays?

Qui a crée un premier régime de services médicaux publics?

Qui a obtenu le droit de vote aux élections provinciales en 1940?

Depuis quand l'école primaire est-elle gratuite?

Comment s'appelle la période de grands changements sociaux?

Quel était le but de la Charte de la langue française?

Après combien de temps le Parti libéral du Québec a-t-il de nouveau gagné les élections?

Part B -  Le Français

Trouvez les synonymes pour les mots suivants (consultez le dictionnaire):

• La pointe orientale

• Les plaines

• Le traité

• Partager



• Créer

• La période

• Tranquille

Trouvez les antonymes pour les mots suivants (consultez le dictionnaire):

•  Les plaines

• Créer

• Obligatoire

• Commencer

• Tranquille

• L 'offre

Ecrivez les infinitifs de verbs suivants:

• Deviendra

• Reconnaît

• Réunit

• Obtiennent

• Devient

• Rejette

Návrh 2

Tento úkol je  vhodné plnit v českém jazyce, náročnost slovní zásoby by komplikovala 

pochopení souvislostí. Projekt je  zadán s časovým předstihem, aby měli studenti možnost 

úkol kvalitně připravit.

Studenti by se rozdělili do 4 skupin, ve kterých by pracovali na zadaném úkolu. Zadání 

úlohy by bylo následující:

Vaším úkolem je  vytvořit referát, ve kterém srovnáte historické období 

Québecu a v Evropě. Každá skupina se bude věnovat jednom u století, 

počínaje od 17. století. Můžete srovnat historické události, kulturu, způsob 

vlády či rozvrstvení obyvatelstva. Můžete si vybrat jakýkoliv evropský stát.

Referát bude prezentován před ostatními studenty, kteří budou klást otázky.
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Tento projekt dává studentům volnost ve vypracování svého úkolu. Nejsou zadány 

žádné podmínky, otázky či dodatečné úlohy. Záleží jen na studentech, které události či 

obory ve kterých zemích považují za natolik důležité, že je  zmíní ve svých referátech.

Je vhodné studentům poradit literaturu, či internetové stránky, kde najdou potřebné 

informace týkající se Québecu. Informace ohledně evropských zemí jsou jistě v učebnicích 

dějepisu, ale přesto po konzultaci s učitelem dějepisu doporučíme další prameny.

U tohoto projektuje žádoucí, aby učitel dějepisu byl ochoten žákům pomoci, pokud by 

potřebovali a aby byl také přítomen referátům pro případ nějakých nejasností.

4.5.1.4 Québec a první cizí jazyk

Jednotné téma umožňuje propojení dvou cizích jazyků. Vychází se z předpokladu, že 

prvním cizím jazykem je  angličtina a je  tedy povinná pro všechny studenty. V tomto 

případě by se jednalo o spojení francouzského jazyka a anglického jazyka. Zde se nabízí 

spolupráce s učitelem angličtiny, se kterým je  vhodné návrh prokonzultovat.

Návrhy budou vycházet z následujících dvou textů. Jedná se o tematicky identický text, 

jeden je  však ve francouzském jazyce, druhý je  v anglickém jazyce.

English version

Literature

Québec's French-language literature is relatively young. The first published Québec 

writings appeared around the mid-nineteenth century. These were part o f a nationalist 

trend and described a rural society oriented towards the family, land and religion. Novels 

celebrating rural life included “Menaud, maître draveur” (1937) by Félix Antoine Savard, 

“Le survenant” (1945) by Germaine Guèvremont.

This trend lasted until the Second World War and then, in the post-war years there 

developed a preference for novels describing urban lifestyles. This literature o f 

observation, realistic and critical, counts among its prominent titles “Les Plouffe” (1948) 

by Roger Lemelin. It was in 1960, with the Quiet Revolution, that Québec's literary 

publishing business began to develop more solid structures. Emerging from the period 

known as the “great darkness”, Québec's French-speaking writers claim to their cultural 

identity. There was a expansion o f new writers. Today, some 4 000 titles are published 

every year in Québec. Québec's Bibliothèque nationale gives access to the riches o f 

Québec's and the world's documentary heritage.
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La version française

Littérature

La littérature québécoise est relativement jeune. Vers la moitié du 19ème siècle, on voit 

apparaître les premiers écrits québécois. Ces derniers s'inscrivent dans un courant 

nationaliste décrivant une société rurale, axée sur la famille, la terre et la religion. Parmi 

les romans du terroir on trouve « Menaud, maître draveur » (1937) de Félix Antoine 

Savard, « Le survenant » (1945) de Germaine Guèvremont.

Cette tendance se maintient jusqu'à la seconde guerre mondiale. Pendant l'après guerre, on 

remarque une préférence pour les romans de moeurs urbaines. Cette littérature 

d'observation, réaliste et critique, compte parmi ses grands titres « Les Plouffe » (1948) de 

Roger Lemelin. C'est en 1960, avec la Révolution tranquille, que l'industrie de la 

littérature québécoise commence à s'équiper de véritables structures. Sortant de la période 

dite de « grande noirceur », les écrivains québécois demandent leur identité culturelle. 

C'est l'extension de nouveaux auteurs. Aujourd'hui, au Québec, on publie environ 4 000 

titres par an. La Bibliothèque nationale du Québec permet d'accéder aux richesses du 

patrimoine documentaire québécois et universel.

Návrh 1

Tento úkol by se týkal porozumění textu.

Studenti by vytvořili dvě skupiny. Jedna skupina by dostala anglickou verzi textu, 

druhá by dostala francouzskou verzi. Jejich úkolem by bylo oba dva odstavce volně 

přeložit do češtiny takovým způsobem, aby vystihly správně myšlenky a informace. Cílem 

tohoto úkolu není doslovný překlad.

Poté by obě skupiny přečetly svoje verze a došlo by ke srovnání pochopených a 

vyjádřených myšlenek a k diskuzi na toto téma. Skupiny by se obhajovaly a správné 

odpovědi by opět hledaly v textu, obě skupiny by měly již  k dispozici obě verze.
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Návrh 2

Úloha se věnuje slovní zásobě, nacházející se v textech. Studenti vypracují následující

list.

Trouvez dans le texte les expressions françaises pour ces ternies:

• Young

• Around the mid-nineteenth century

• The Second World War

• The Quiet Revolution

• Cultural identity

• New writers

• Some 4 000 titles

• Heritage

Try to explain in English these french words or phrases, which are in the text:

• Société rural

•  La tendence

• Les moeurs urbaines

• L 'extension de nouveaux auteurs
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Závěr

Tato diplomová práce se zaměřovala na jazykové odlišnosti v Kanadě, především 

v Québecu, a způsobem jak přiblížit Québec žákům.

Obecná část se zabývala především jazykovými odlišnostmi v Kanadě, jejich příčinami 

a důsledky. Velká část je  věnována složení obyvatelstva, jejich původu a současnému 

rozvrstvení. Důležitým hlediskem je historie této oblasti, které je  také věnována 

samostatná kapitola, a její nedílnou součást tvoří i důležité momenty v québecké minulosti.

Kapitola týkající se Québecu^se zaměřovala na rozdílnost této provincie od ostatních 

oblastí, především z jazykového hlediska. Snaha Québečanů o uznání svého jazyka a 

kultury a separatistické boje jsou dalšími zásadními body, kterými se práce zabývala.

Podstatnou kapitolu tvoří didaktická část, v jejím ž úvodu byl charakterizován 

Rámcový vzdělávací program a Školní vzdělávací program s jejich principy. Dále se tato 

část zabývala praktickým využitím tématu Québec ve vyučovacím procesu. Rámcový 

vzdělávací program, který určuje pouze vzdělávací oblasti, které sdružují předměty, nabízí 

určitou volnost ve výběru a zařazení témat do výuky. Téma Québec bylo zařazeno do 

vhodných vzdělávacích oblastí, které obsahují předměty, mezi kterými je  možné vytvořit 

spolupráci. K těmto oblastem patří Člověk a příroda, Člověk a společnost a První cizí jazyk.

Práce se zabývala návrhy, týkajícími se propojení francouzského jazyka, v jehož rámci 

by se Québec prezentoval, s ostatními předměty. Jako vhodné předměty se ukázaly 

zeměpis, dějepis a anglický jazyk. Návrhy praktických činností střídají řečové dovednosti, 

tzn. mluvení, čtení, psaní a poslech.

Cílem návštěvy Gymnázia Jana Keplera, které patří mezi pilotní školy Rámcového 

vzdělávacího programu, bylo získat informace ohledně průběhu tvoření Školního 

vzdělávacího programu, případně ohledně změn, které nastanou v praxi. Dle vyjádření 

vedení školy nedojde na jejich škole k zásadním změnám ve výuce, předměty se budou i 

nadále vyučovat ve stejné formě a klíčové kompetence, které jsou cílem Rámcového 

vzdělávacího programu, se rozprostřou do jednotlivých předmětů. Výraznější změnu pocítí 

učitelé, kteří budou sami tvořit osnovy, které byly do změny školského zákona předepsané. 

K propojování předmětů nedojde, pouze u společných témat, či pro prezentaci souvislostíy 

budou učitelé spolupracovat.
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Résumé

Le Canada et les provinces

Le Canada borde les États-Unis au sud et au nord-ouest (État de l'Alaska). Le pays 

s'étend de l'océan Atlantique à l'est jusqu'à l'océan Pacifique à l'ouest et au pôle Nord. Le 

Canada est le deuxième pays en superficie (9 970 610 km2) au monde, mais la population 

est peu dense sauf en quelques endroits. Beaucoup d 'îles entourant le Canada lui 

appartiennent. Parmi les archipels les plus étendus on compte ľ  Archipel arctique canadien 

qui est situé dans l'océan Arctique.

Le Canada est une monarchie constitutionnelle dont le chef d'État est le monarque du 

Royaume-Uni, actuellement la reine Élisabeth II.. Le représentant de la reine au Canada est 

le gouverneur général, qui signe les lois et accomplit d'autres fonctions officielles.

Le gouverneur général est nommé par le monarque sur consultation du premier 

ministre du Canada. Le premier ministre détient effectivement un pouvoir considérable, 

notamment de nomination. Le pouvoir législatif du gouvernement est confié au Parlement, 

bicaméral, composé de la Chambre des communes où siègent les représentants élus de la 

population de chaque province ou territoire, et du Sénat élu représentant l'unité canadienne.

Le Canada se compose de dix provinces et de trois territoires. Les provinces sont en 

majorité autonomes par rapport au gouvernement fédéral, les territoires sont moins 

autonomes. Tous les treize ont leurs propres législatures unicamérales.

Les provinces (la capitale entre paranthèses): Alberta (Edmonton), Colombie- 

Britannique (Victoria), île-du-Prince-Édouard (Charolttetown), Manitoba (Winnipeg), 

Nouveau-Brunswick (Fredericton), Nouvelle-Écosse (Halifax), Ontario (Toronto), Québec 

(Québec), Saskatchewan (Regina), Terre-Neuve-et-Labrador (Saint-Jean).

Les territoires (la capitale entre paranthèses): Territoires-du-Nord-Ouest (Yellowknife), 

Yukon Territory (W hitehorse) et Nunavut (Iqaluit).

Le Canada fait partie de l'Organisation du Traité de ľ Atlantique Nord (OTAN), de 

l'Organisation des Nations unies (ONU), du Commonwealth, du G 7/8, de l'Organisation 

internationale de la Francophonie, de l'Asia Pacific Economie Coopération (APEC) et de 

l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE).



Selon les statistiques de 2001, la population compte 32 270 507 habitants, dont 59,3% 

est anglophone, 22,7% francophone et les minorités composant le reste. 17% de la 

population canadienne est bilingue. 41% de Canadiens francophones connaissent l'anglais, 

par contre seulement 5% de Canadiens anglophones connaissent le français.

Les Inuits, les Métis et les Indiens composent la population autochtone. Une des 

caractéristiques les plus importantes du Canada, c 'est le multiculturalisme. Cette diversité 

multiculturelle est la conséquence de racines différentes et de migrations pendant des 

siècles. La personnalité du Premier ministre du Canada Pierre Trudeau a contribué à la 

reconnaissance de la politique multiculturelle vers 1970. Actuellement, l'accent est mis sur 

l'intégration des minorités, une prise de conscience des citoyens pour les affaires publiques 

et la justice sociale.

L histoire

Le navigateur français Jacques Cartier aborde sur la côte qui longe le golfe du Saint- 

Laurent. Il est soutenu par le roi français François 1er et il découvre le territoire qui est 

aujourd'hui Québec et Montreal. En 1535, ce territoire est proclamé possession française et 

l'époque de Nouvelle-France commence. Les territoires de l'île-du-Prince-Édouard, de la 

Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick sont connus sous le nom d'A cadie, également 

colonie française. Les conflits ininterrompus entre l'Angleterre et la France déterminent 

considérablement le développement de l'Acadie. En 1758, l'Angleterre remporte le dernier 

territoire français et met fin à la présence française dans cette région. L 'A ngleterre décide 

de déporter les Acadiens en France, d’autres au Québec et en Louisiane.

En 1791, le roi d’Angleterre signe l’Acte constitutionnel du Canada. Il partage ainsi la 

colonie en deux provinces: à l’ouest de la rivière Ottawa est créé le Haut-Canada à 

dominante anglophone; à l’est le Bas-Canada qui réunit les Canadiens d 'origine française. 

Ces provinces étaient gouvernées par des gouvernements provinciaux.

En 1840, le gouvernement britannique signe l’Acte d'Union, une union législative entre 

les provinces du Haut-Canada et celles du Bas-Canada (francophone). Le gouverneur Lord 

John Durham propose l’assimilation des Canadiens français. L’anglais devient la seule 

langue officielle. La langue française est devenue pendant le développement graduel du 

parlementarisme et de l'autonom ie des provinces, une langue officielle.

L 'Université Laval, première université francophone, est fondée en 1852.



En 1867, la confédération canadienne est proclamée par la loi constitutionnelle, qui 

comporte également un article sur le bilinguisme. Cet article de loi est enfreint par les 

provinces anglophones qui donnent la priorité à la langue anglaise dans les écoles. Ces 

provinces votent également des lois antifrançaises. Les Canadiens francophones 

commencent par réaction à créer des organisations protégeant la langue française au 

Québec et dans les autres provinces canadiennes.

600 000 volontaires participent à la Grande Guerre du côté de l 'Entente.

Le statut de W esminster en 1931 proclame la souveraineté totale du Canada, mais il 

reste un membre libre du Commonwealth.

Plus d'1 million de soldats canadiens prennent part à la deuxième guerre mondiale, ils 

luttent pour la protection de la Grande Bretagne et pour la liberté de la France.

Les années 60. et 70. correspondent à l'époque de la „révolution tranquille“ au 

Québec. C 'est une période de transformation de la société, on éveille l'intérêt pour la 

langue française, la culture française, la coopération étroite avec la France. En 1961, 

l'O ffice de la langue française, le ministère de la culture et le ministère de l'éducation sont 

créés. En 1976, les jeux Olympiques ont lieu à Montréal.

Le Front de Libération du Québec était un parti d 'extrémistes qui a commis beaucoup 

d'attentats et cette situation mène à l'é tat d'urgence. Après le triomphe du Parti québécois 

en 1976 la langue française est la langue officielle du Québec.

La province du Québec n 'a  pas obtenu la souveraineté, mais elle a sa propre politique 

extérieure, de même dans le domaine scolaire et celui de la culture, Québec agit 

indépendamment.

Québec

Au Québec, la plupart de la population est francophone, 81% des Québécois ont le 

français comme langue maternelle. Pourtant, ils jugent leur langue menacée par l'anglais.

La situation au sein des communautés francophones au Canada est différente et ce qui 

les unit, c 'est la langue française. La différence la plus marquante est qu 'entre le Québec et 

les autres communautés, le but le plus important de la population francophone québécoise 

est d 'im poser les droits de la majorité francophone au détriment de la minorité anglaise.

En 1977, l’Assemblée nationale du Québec a adopté comme loi la Charte de la langue 

française (Loi 101). Cette loi définit les droits linguistiques de tous les citoyens du Québec 

et fait du français, la langue de la majorité, la seule langue officielle de la province
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québécoise. À ce jour, la langue française est effectivement la langue du gouvernement et 

de l'administration publique. Le législateur québécois doit tenir compte de garanties 

constitutionnelles et des droits historiques déjà reconnus à la minorité anglophone de 

même qu'aux peuples autochtones. Malgré le succès des programmes de francisation, 

l'anglais prend encore une place importante dans la vie de nombreux québécois.

La Charte de la langue française contient aussi une disposition qui rend possible de 

développer la langue et la culture des Indiens et des Inuits.

Les années 60 correspondent au développement du nationalisme québécois, avec des 

nouveaux partis (Parti Républicain du Québec, Regroupement national, Front de Libération 

du Québec), qui s'engagent dans des revendications très radicales et quelques actions 

agressives. Après l'assassinat d 'un  membre du gouvernement québécois, le Front de 

Libération du Québec est interdit.

En 1980 et en 1995, les référendum sur la souveraineté du Québec ont décidé du 

maintien de Québec dans la fédération canadienne.

La langue française a trois variantes au Canada, il s 'agit des variantes québécoise, 

louisiannaise et acadienne. Du fait de l'influence de l'anglais et de la population 

autochtone francophone, qui s 'est installée au Québec, en Acadie et en Louisiane, il y a des 

différences marquantes.

Au cours des années 60 et 70, l'interrogation des Québécois est de savoir quelle 

variante de la langue codifier : la langue utilisée en province ou le français européen. En 

relation avec ce débat est apparu le terme jouai qui signifie le français parlé au Québec. Le 

jouai est devenu au cours de nombreuses années le sujet le plus important pour les 

linguistes et la laïcité. Le jouai était le synonyme de la chute. Beaucoup d'anglicism es et 

l'ignorance de la grammaire reflétaient la situation dans laquelle se trouvait la société 

québécoise,. La langue isolait les Québécois du reste du monde. A partir de l'approbation 

de la Charte de la langue française, on a travaillé à une propre norme. On utilise le 

terme „français québécois standard“ pour le français québécois.

Programme cadre

La nouvelle loi scolaire tchèque change fortement le système éducatif primaire et 

secondaire. Les vieux programmes de l’enseignement seront remplacés par le Programme 

Cadre (Rámcový vzdělávací program -  RVP) mise en place par le Ministère de l’Education 

et des Sports. Le but du Ministère est de laisser aux écoles la liberté de créer elles-mêmes
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le Programme éducatif et de fixer ce qu’elles enseigneront aux enfants et dans quelle 

mesure. L ’objectif principal de cette Réforme ? Que les élèves soient capables de 

rechercher par eux-mêmes des informations et aient le besoin de découvrir. Le programme 

éducatif mis au point par chaque école doit aboutir à ce résultat. Si l’école est libre 

d ’établir son programme comme elle le souhaite, le Ministère fixe certaines règles, les 

limites et la forme des examens de fin d ’études.

Jusqu'à présent on considérait le Programme cadre (RVP) et le Programme éducatif 

mis au point par chaque école comme une expérience ou un pilote. Les plus avancées sont 

les écoles maternelles dont les programmes éducatifs sont pratiquement prêts.

Le Programme pour les écoles primaires et secondaires du premier cycle (RVP ZV) 

est également déjà prête. La nouvelle loi scolaire n ’a obtenu que récemment un caractère 

officiel grâce à sa ratification. La loi est entrée en vigueur le 1.1. 2005 et a subi ju squ’au 

1.9.2005 quelques modifications. Deux ans après sa ratification, à partir de l’année scolaire 

2007/2008, toutes les écoles primaires et secondaires du premier cycle devront avoir 

élaboré leur Programme éducatif sur la base du Programme cadre et enseigner selon lui. 

Ensuite le Programme cadre sera disponible pour les écoles secondaires du deuxième cycle. 

Une version de travail existe déjà et 16 écoles de République Tchèque, qui ont crée leurs 

programmes éducatifs, les testent. La question fondamentale reste le contrôle de ces 

programmes éducatifs. En effet, il n ’y en aura aucun et la responsabilité sera entièrement 

assumée par le directeur de l’école chargé d ’élaborer son programme éducatif avec ses 

instituteurs. L ’Inspection de l'enseignement tchèque aura néanmoins le droit de demander 

le Programme éducatif et de contrôler, s ’il correspond aux critères établis et si on le suit. 

Les lycées pluriannuels, qui enseignent les premières quatre années des élèves de même 

tranche d'âge que les collèges, devront suivre le Programme cadre mise en place pour les 

écoles secondaire du premier cycle. Ils constitueront leur propre Programme éducatif 

selon lui.

L 'élaboration du Programme éducatif consiste en plusiers étapes: l'étape de la 

préparation, l'étape du bilan de la situation, l'étape de l'élaboration du programme annuel, 

l'étape de l'élaboration du programme d'enseignement.

J'ai visité le lycée de Jan Kepler, une des écoles qui testent le Programme cadre. Ce 

lycée est en phase d 'évaluation des questionnaires, qui ont été remplis par les étudiants, les 

instituteurs, les parents et les anciens étudiants. Les questionnaires mesurent la satisfaction 

quant à la qualité de l'enseignement, les activités postscolaires etc. On évalue le
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Programme éducatif, et à partir de l'année scolaire 2006/07, on enseignera selon lui. 

D 'après l'évaluation de ce lycée, il n 'y  aura pas de changements énormes. La forme des 

matières reste ce qu 'elle est maintenant, on ne les agrège pas, comme est présenté dans le 

Programme cadre. Le but est de respecter les orientations et les objectifs donnés par le 

Programme.

Le thème de Québec dans l'enseignement

Le thème Québec est facultatif, il peut néanmoins servir à enrichir l'enseignement. 

Pour des résultats plus efficaces, on recommnande d'aborder ce thème au niveau lycée.

On se concentre sur les sujets éducatifs qui sont proposés par le Programme et qui 

réunissent les matières. Comment combiner Québec, qui est associé à la matière français, 

avec ces sujets?

On peut l'insérer dans les thèmes suivants: « L 'hom m e et la nature», « L 'hom m e et la 

société», « La langue étrangère (l'anglais)».

« L 'hom m e et la nature» contient la matière géographie, et cela ouvre la possibilité de 

joindre la langue française avec la géographie du Québec.

«L'hom m e et la société» contient la matière histoire, qu'on peut appliquer dans les 

projets concernant le Québec.

La comparaison de l'anglais et du français permet aussi d'intégrer le thème Québec.

Le travail contient des projets pratiques pour l'enseignement.
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