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                        Osvojování francouzštiny v zájmových kursech                    

                                Francouzsko-českého klubu v Kladně. 

 

Cílem předkládané práce je prezentace činnosti zájmových kurzů francouzštiny 

pořádaných Francouzsko-českým klubem v Kladně, charakteristika učebnic užívaných 

vzhledem k potřebám publika a vlastní návrh zpracování konkrétní lekce učebnice Alter Ego 

(1) s přípravou jedné vyučovací hodiny. 

Práce je rozdělena na tři části:  

           První část (str. 10-22) podává zevrubnou informaci o náplni a aktivitách Francouzsko-

českého klubu v Kladně od historie založení přes kulturní a další zájmové akce k partnerské 

spolupráci zejména s městem Vitry-sur-Seine, rozvíjející výměnné pobyty dětí a mladých lidí. 

Druhá část (str. 23-37) je zaměřena na jazykové kurzy francouzštiny: Autorka 

charakterizuje typy kurzů podle pokročilosti, věku publika, obsazenosti a především podle 

skladby publika a jeho motivace. Za pozornost stojí zmiňovaná společenská role setkávání 

(str. 30), zejména u konverzačního kurzu. Následně v této části uvádí autorka rozbor učebnic 

užívaných v kurzech – české učebnice On y va! a francouzské učebnice Alter Ego - se 

zaměřením na práci s prvními díly. Ve své charakteristice vychází od cílů a metodologických 

principů učebnic (kombinace strukturně-pojmového principu se situačním v On y va! a  

kombinace komunikativního principu s učebním postupem „découverte“ ve francouzské 

učebnici Alter Ego).  Rozbor doplňuje velmi podrobný popis stavby učebnic a stavby lekce 

každé učebnice. Autorka nezapomíná na strukturaci, gradaci a způsob prezentace učiva 

vzhledem k typu publika. U francouzské učebnice upozorňuje na odlišný způsob zpracování 

nejenom učebnicového celku, ale též jednotlivých lekcí, strukturovaných ve shodě 

s komunikativním principem podle pragmatických cílů následně rozvíjených konkrétním 

tématem. Zejména zde komentuje převažující absenci výchozích textů a didaktický postup 

vedoucí publikum k osvojování forem a funkcí jazykových jevů konceptualizační cestou 

„découverte“. Autorka na závěr této charakteristiky zdůvodňuje, proč dospělé české publikum 

dává přednost české učebnici s možností srovnání s mateřským jazykem, slovníčkem 

k lekcím, oboustranným závěrečným slovníčkem, a naopak nevolí časově zdlouhavou cestu 

konceptualizace k osvojení jazykových prostředků.  

Třetí část práce (str. 38-60) představuje vlastní návrh tematického rozvržení lekce 

1/Dossier 7 v učebnici Alter Ego do pěti vyučovacích hodin a návrh přípravy jedné vyučovací 

hodiny se zřetelem k dospělému českému publiku. Tematicky je lekce zaměřena na jídlo/pití a 

stravovací návyky ve Francii. Gramaticky je lekce zaměřena na problematiku dělivého členu 

společně s lexikálním okruhem jídla a pití.  

Pro samotný návrh prezentace a nácviku dělivého členu v konkrétním kontextu si 

autorka vybrala přípravu 3. vyučovací hodiny.  

Tato část práce je méně zdařilá: pochybnosti vzbuzuje již samotné tematické rozvržení učiva 

ve vyučovací hodině. Během 45 minut si má publikum osvojit 

- vyjádření neurčitého množství z celku u pojmenování jídel/pití pomocí dělivého členu ve 

spojení s univerzálním slovesem prendre a slovesy manger, boire (je prends du café); 

- vyjádření konkrétního množství u pojmenování jídel/pití pomocí předložky DE (une tasse de 

café); 

- novou slovní zásobu v rámci nácviku čtení nového textu v učebnici a prokázat porozumění 

textu formou odpovědí na kontrolní otázky.  



K navrhovaným učebním postupům: 

- Diplomantka zdůvodnila, proč při práci s dospělým českým publikem nevyhovuje 

konceptualizační postup a vytvořila nezávisle na učebnici vstupní seznámení a základní 

nácvik uvedených jevů. Postupuje od dříve osvojené slovní zásoby se členem určitým 

v konstrukci se slovesem aimer k prezentaci a základnímu nácviku dělivého členu. Struktura 

aimer le café je sice didakticky vhodná při zvládání příslušné slovní zásoby, protože 

publikum si již v mezistupni v předchozí hodině osvojí v kontextu rod daných pojmenování.  

Při seznámení s dělivým členem však autorka neuvádí, proč po slovese aimer užívat člen 

určitý a po slovesech prendre, boire, manger člen dělivý. Navíc stavba vět v interaktivních 

dvojicích strukturního cvičení v základním nácviku  

             Tu aimes le café? – Oui, je prends *du café* souvent.   

vyžaduje v odpovědi spíše anaforické užití členu určitého vzhledem k předcházejícímu 

uvedení pojmenování nápoje v jazykovém kontextu.  

- U dalšího nácviku dělivého členu pak postrádám více cvičení a jejich pestřejší výběr 

odpovídající např. cv.2/57. Ve výběru cvičení bych byla očekávala alespoň náznak 

provázanosti s probíranou lekcí učebnice, protože z práce s následujícím textem nevyplývá, že 

by v něm dělivý člen figuroval. Proto bylo možno zařadit i vlastní kratší text, aby bylo patrné, 

jak dělivý člen v textu funguje.  

- V domácím úkolu mají žáci odpovědět na otázky k tematice probraného textu (Týden chutí a 

zdravé výživy). Postrádám však zadání k procvičení členu dělivého a vyjádření konkrétního 

množství po předložce DE (alespoň zde na cvičeních z učebnice) a také zopakování vlastního 

mluveného projevu žáků o tom, co snídají, obědvají, večeří (viz základní nácvik str. 55).  

Práci doprovázejí 

- přílohy probírané lekce z učebnice Alter Ego a přílohy ilustrující činnost Francouzsko-

českého klubu v Kladně; 

- francouzské Résumé, jehož jazykové stránce měla být věnována větší pozornost po stránce 

morfologické, syntaktické i terminologické; 

- seznam odborné literatury s tituly z oblasti lingvodidaktiky a gramatik FLE autorů českých a 

francouzských. 

Diplomová práce Anny Pacovské splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, 

hodnotím ji známkou velmi dobře a doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze, 14.1.2015                                                      PhDr. Hana Loucká, CSc. 
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