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      Didaktické využití dokumentu ve výuce francouzštiny 

 

Diplomová práce Lenky Kubešové předkládá zpracování tématu didaktického využití 
dokumentu v CJV s cílem vymezit teoretická východiska užívání dokumentu  a jeho místo v 
CJV (1.část, str.6-53), určit možnosti využití dokumentu na základě rozboru učebnic 
francouzštiny (2.část, str.54-69) a prezentovat vlastní návrhy didaktického využití  vybraných 
autentických dokumentů (3.část, str.70-93). 

Z teoretických východisek užívání dokumentu v CJV uvádí autorka komunikativní 
metody a dále roli úlohy, „akčně“ zaměřeného přístupu v CJV a  obecných kompetencí 
vymezených Evropským referenčním rámcem. Následuje vymezení dokumentu z hlediska 
autentičnosti a rozlišení autentických dokumentů podle různých klasifikačních typologií. 
Autorka dále zkoumá kritéria pro výběr dokumentu v CJV vzhledem k zaměření publika, 
úrovni jazykových znalostí a dosažených komunikativních kompetencí  (KK), technik čtení a 
obecných kompetencí. Tuto teoretickou část uzavírá zdařilá podkapitola s názvem Didaktické 
využití psaných dokumentů na Internetu (str.47-53).  

 V teoretické části autorka prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou, 
porovnávat hlediska různých autorů a kritéria  pro třídění autentických dokumentů, vyvozovat 
závěry.  
K této části mám následující připomínky a dotazy:  
1) Málo přesvědčivá je charakteristika komunikativních metod a dále zjednodušující pohled 
na jejich vznik (str.6).  O neujasněnosti pojmů týkajících se komunikativních metod a „úlohy“ 
svědčí závěrečný odstavec textu na str.9; je třeba uvést na pravou míru, že právě 
komunikativní metody vycházející z Psycholingvistiky III.generace, tj. teorie řečové činnosti, 
jsou založeny na mluvním (komunikativním) aktu, jakožto základní stavební jednotce. 
2) Terminologie 
- compétence linguistique (str. 12 a níže) – není „lingvistická“ kompetence, ale kompetence 
jazyková 
- konkrétní jazyková situace (str.12) – autorka měla na mysli komunikativní situaci ? 
- jazykové potřeby (str.40) – neměla autorka na mysli řečové potřeby odpovídající termínu 
besoins langagiers? 
- jaký je rozdíl mezi řečovou dovedností a komunikativní kompetencí? (str.47) 
3) Členění obsahu 
- oddíl 1.3. (str.25) – měl být dále členěn, aby se oddělily přehledy různých klasifikací textu 
od strategie čtení autentických dokumentů a dovednosti porozumění čtenému. – Rovněž 
pododdíl 1.3.5. (str.33) měl zřetelně vydělit porozumění čtenému podobně jako byl vydělen 
pododdíl věnovaný porozumění slyšenému. 
- klasifikaci podle obsahového zaměření (str.26) neodpovídá následné členění na str.26 a 27 
4) Jazyk 
- Za  nešvar ve vyjadřování považuji užívání „makarónských vět“, (např.str.15, 16, 17, 27, 29, 
41, 45, atd.); autorka se vyhýbá přesnému vyjádření v češtině užíváním vět, v nichž sama 
daný jev nepojmenuje ani nevysvětlí, pouze uprostřed české věty pokračuje v doplnění 
informace citací ve francouzštině, aniž by následně alespoň parafrázovala; tyto makarónské 
věty autorka neváhala použít i s citacemi anglickými. Tentýž nedostatek autorce vytýkám i při 
klasifikaci textů z hlediska typu diskurzu (str.29): nejenom že klasifikace textů je uvedena 
pouze ve francouzštině, ale autorka pominula v komentáři základní charakteristiku uvedenou 



právě ve francouzském názvu: text s narativní dominantou, text s deskriptivní dominantou, tj. 
pominula, že G.Vigner v názvech zdůrazňuje heterogennost textu, v němž převládá jedna ze 
složek, ať už narativní či popisná anebo explikativní. 
- zájmeno jenž – pozor na nesprávné užívání tvarů (např. str.5, 32, 95, atd.) 
- … jazykový dokument vydaný Radou Evropy nazvaný Společný evropský referenční 
rámec(str.5) – prosím o vysvětlení označení „jazykový dokument…“ 

2.část práce, (str.54-69),  je zaměřena na užití autentického dokumentu v učebnicích 
francouzštiny používaných na českých školách, Café crème a Forum. V rámci zevrubné 
charakteristiky koncepce obou učebnic autorka konstatuje ukotvenost obou titulů 
v komunikativních metodách s přesahem k obecným kompetencím Rámce zapracovaným 
zejména v učebnici Forum. U Café crème autorka oceňuje zejména gradaci v zařazení 
autentických dokumentů, od doplňkových textů k výchozím, i v nácviku jazykových 
prostředků a KK a v rozvíjení vědomostní kompetence (savoir). U učebnice Forum rovněž 
konstatuje zařazení autentických materiálů, od doplňkových textů až po výchozí, avšak 
s menší dávkou gradace a posloupnosti. Komentuje užití dokumentů i vzhledem k dalším 
obecným kompetencím vymezeným Rámcem a porovnává zařazení autentických dokumentů 
na různých úrovních s učebnicemi vycházejícími rovněž z komunikativního principu – 
Connexions a dřívější Libre échange. Tato část prokazuje bezpečnou znalost zkoumaného 
materiálu i schopnost podat základní charakteristiku koncepce učebnic, z níž pak vyplývá i 
samotné užití autentických dokumentů.  
K této části mám následující připomínky: 
5) V souvislosti s Café crème se nejedná o „nový prvek v podobě gramatické posloupnosti“ 
(str.55), ale o znovuzavedení gramatické posloupnosti i do komunikativních metod. 
6) Věta „Café crème vychází z gramatické posloupnosti s cílem osvojení si komunikativní 
kompetenci“ postrádá věcnou koherenci, a tím i komunikativní smysl; navíc nelze zpochybnit, 
že by učebnice Café crème nekladla důraz na komunikativní akt v celé komplexnosti v rámci 
procesu osvojování. 

3.část práce, (str.70-93), prezentuje vlastní návrhy didaktického zpracování vybraných 
dokumentů. Autorka zpracovala čtyři dokumenty se zaměřením na doplňkový text 
v návaznosti na tématiku konkrétních lekcí učebnic Café crème a Forum. Samotný výběr 
textů reprezentuje pestrost komunikativních oblastí, žánrů a zejména předpokládá motivaci 
publika a okamžitou interakci: 
- Vytvoření e-mailového účtu 
- Jídelní lístek 
- Předpověď počasí 
- Reklamní text z oblasti bankovnictví 

V prepedagogickém rozboru jednotlivých textů autorka analyzuje jazykové prostředky 
lexikální a gramatické, textové postupy, jež slouží výstavbě konkrétního typu textu, a dále 
KK, jež lze rozvíjet s využitím různých čtecích strategií - porozumění čtenému, detailní i 
globální, řízený i samostatný psaný projev, mluvený projev v interakci, atd. Zdůrazňuje též 
rozvíjení obecných kompetencí, např. dovednost vytvoření e-mailové adresy, objednat si jídlo 
a zeptat se na jeho složení. U cvičení dodržuje autorka jednotné schéma – od nové slovní 
zásoby přes vstupní otázky k tématu a konkrétní otázky k dokumentu na porozumění 
čtenému, lexikální cvičení, gramatická cvičení a celá řada interaktivních cvičení rozvíjejících 
téma dokumentu. Uvedená cvičení jsou typově pestrá a zdařilá.  
K této části mám následující připomínky: 
7) Text 1 – V pořadí cvičení bych doporučila udržet tématickou kontinuitu záměnou pořadí 
cv. 12 a 13. 
8) Text 2 –K vyjádření injunkce bylo možno též přičlenit nácvik synonymních forem 



imperativního vyjádření  (infinitiv, modální slovesa + infinitiv, atd.). 
Pozor na užití tvarů: 
9) – Dans quelle rue avez-vous grandi ? (str.73) 
10) - … toutes les questions secrètes  (cv.10, str.76) 

V závěru práce autorka konstatuje využití dokumentu ve výuce francouzštiny zejména 
při práci s doplňkovým textem, jenž může aktualizovat obsah textů uvedených v učebnici, 
popř. rozvíjet tématiku lekce. Autorka zdůrazňuje potřebu aktuálnosti autentického 
dokumentu, dosažitelnosti a při jeho zařazení do výuky  pamatovat i na rozvíjení obecných 
kompetencí s přihlédnutím ke stupni jazykových znalostí a  KK publika. 

Práci doplňuje francouzské résumé a dále shrnutí české a anglické. Postrádám úvodní 
abstrakt s klíčovými slovy.  
U francouzského résumé mne zaráží nesprávný informační obsah následující věty: 
- „L´essentiel de l´effort d´enseignement porte souvent sur la langue, ça veut dire qu´il se 
concentre sur le développement de la compétence communicative, …“ (str. 98) – pokud je 
vyučovací proces zaměřen zejména na jazykové prostředky, neznamená to, že je soustředěn 
na rozvíjení komunikativní kompetence, jak je zde uvedeno.  
- pozor též na psaní forem – correspondant (str.97), complexité (str.97) 

Hodnotná a poměrně bohatá bibliografie představuje díla z oblasti lingvodidaktiky 
autorů frankofonních, anglofonních, českých a slovenských. 

Předkládaná diplomová práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. 
S výhradami k teoretické části mohu konstatovat, že následující dvě kapitoly, a  zejména 
praktické zpracování vlastních návrhů, dosahují velmi dobré úrovně.  

Práci hodnotím velmi dobře až dobře a doporučuji ji k obhajobě. Očekávám, že 
diplomantka u obhajoby zodpoví připomínky a dotazy. 
 
 
 
V Praze, 30.srpna 2011                                                                PhDr. Hana Loucká, CSc. 
                                                                                                     vedoucí práce   

 
 
  


