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Abstrakt v českém jazyce: 

 Předkládaná disertační práce zkoumá postavení francouzského jazyka, jakožto 

jednoho z předmětů vyučovaných v českém výukovém prostředí se zaměřením na období mezi 

lety 1847 a 1948. Toto rozmezí bylo zvoleno záměrně tak, aby bylo možné vysledovat vývoj 

a proměny výuky francouzského jazyka, od jeho vstupu mezi povinné školní předměty přes tzv. 

zlatý věk frankofonie v meziválečném Československu 30. let, až do roku 1948, kdy v návaznosti 

na změnu režimu a poúnorovou politiku KSČ došlo k úpravě skladby vyučovaných cizích jazyků 

a francouzský jazyk ztratil své dominantní postavení.   

Práce je rozdělena do tří teoretických oddílů, z nichž každý představuje odlišný úhel 

pohledu na dobovou výuku francouzského jazyka. Úvodní oddíl je věnován charakteristice 

českého výukového prostředí s ohledem na takové typy škol, v nichž se francouzský jazyk 

vyučoval, a zároveň zde pojednáváme o nejdůležitějších školských reformách, které tento 

systém utvářely. V následujícím oddílu práce pojednáváme o vývoji metod používaných ve výuce 

živých cizích jazyků na našem území před rokem 1948. Zajímá nás tedy způsob, jakým se 

francouzský jazyk na českých školách vyučoval. Poslední z teoretických oddílů je věnován 

obecné teorii učebnice, její stavbě, funkcím a charakteristickým vlastnostem učebnic cizích 

jazyků a dále zde shrnujeme základní typy výzkumu učebnic a možnosti jejich aplikace ve 

výzkumu dobových učebnic cizích jazyků. Na část teoretickou navazuje nejrozsáhlejší analytický 

oddíl práce, který prezentuje výsledky našeho výzkumu dobových učebnic francouzského 

jazyka, které byly vydávány českými autory nebo smíšenými česko-francouzskými autorskými 

týmy. Mezi těmito učebnicemi najdeme první učebnice francouzského jazyka pro školy s českým 

vyučovacím jazykem z poloviny 19. století, dále učebnice vycházející z různých podob metody 

gramaticko-překladové, několik málo učebnic inspirovaných metodou přímou, ale 

nejvýznamnější část korpusu tvoří prvorepublikové učebnice odpovídající svojí stavbou 

a obsahem zprostředkovací metodě prof. J. O. Hrušky.  Dobové učebnice nám umožnily 

vysledovat proměny obsahu jazykového vzdělávání i jeho struktury a lze z nich vyvodit závěry 

o tom, jak byla konkrétní výuková metoda realizována v praxi. Zároveň se v nich odrážejí i vlivy 

výukového prostředí, pro něž byly primárně určeny. V závěru práce shrnujeme výsledky 

výzkumu dobových učebnic s ohledem na nejdůležitější skupiny faktorů, které výslednou 

podobu výuky tohoto jazyka a jeho postavení v českém výukovém prostředí ovlivnily. 

  

Klíčová slova: francouzský jazyk, učebnice francouzského jazyka, diachronní přístup, školské 

reformy, metody výuky cizích jazyků, zprostředkovací metoda, české země 1847-1948  
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FRANCOUZSKÝ JAZYK V ČESKÉM VÝUKOVÉM PROSTŘEDÍ 

 

 Francouzský jazyk se v osnovách škol s českým vyučovacím jazykem poprvé objevil 

v 70. letech 19. století. Vstup tohoto jazyka do kurikula veřejných škol byl úzce spjat s 

rozsáhlými změnami v celkové koncepci vzdělávání a školskými reformami, které v rakousko-

uherské monarchii probíhaly od poloviny 19. století1. Cílem těchto reforem bylo modernizovat 

stávající systém základních a středních škol spravovaných církví, který zde existoval 

v nezměněné podobě již od středověku. Ve společnosti v souvislosti s průmyslovou revolucí 

sílily požadavky na praktičtěji zaměřené středoškolské studium, proto se vedle tradičního 

humanitně orientovaného gymnázia s výukou klasických jazyků profiluje nový typ technické 

střední školy - reálná škola (reálka), kde se mezi povinnými předměty objevuje i francouzský 

jazyk. K částečnému sblížení těchto dvou odlišných pojetí středoškolského studia, klasického 

a reálného, došlo díky vzniku reálných gymnázií – původní české koncepci střední školy, kde si 

žáci mohli ke společnému základu během studia volit, jaké jazyky budou studovat, aniž by 

museli přecházet na jinou školu. Kromě reálek a reálných gymnázií se francouzský jazyk a další 

moderní jazyky vyučovaly také na měšťanských školách, dívčích lyceích a ve středním odborném 

školství (obchodní akademie).  

 Dalším důležitým faktorem, který ovlivnil vstup francouzského jazyka do českého 

výukového prostředí, byl vztah mezi českým a německým jazykem. V návaznosti na zákon o 

rovnoprávnosti zemských jazyků z roku 18662 došlo k rozdělení škol podle hlavního jazyka 

vyučování a k omezení dosavadní dvojjazyčné česko-německé výuky. Druhý zemský jazyk 

(němčina na školách českých a čeština na školách německých) byl na území českého státu 

zaveden jako povinný předmět. V reakci na tento krok se na mnohých školách (zejména 

německých měšťankách) začal na základě výjimek vyučovat místo českého jazyka jazyk 

francouzský3.  Německý jazyk nebyl v přirozeně bilingvním českém výukovém prostředí vnímán 

jako cizí jazyk a k jeho výuce se často používaly stejné metody a učebnice, jaké používali 

německy mluvící studenti ke studiu svého mateřského jazyka.  

 K definitivnímu odsunutí němčiny z role jazyka vyučovacího do pozice jazyka 

vyučovaného ale došlo až po osamostatnění Československa v roce 1918. Po první světové válce 

zůstal zachován stávající systém základních i středních škol, mezi kterými si největší oblibu 

veřejnosti získala reálná gymnázia. V období první republiky je patrný výrazný nárůst počtu 

studentů francouzského jazyka, který můžeme přičítat na jedné straně reakci společnosti na 

ukončení rakousko-uherské nadvlády a události první světové války, a na straně druhé 

popularitě technicky zaměřených škol, kde byl francouzský jazyk povinným předmětem. 

                                                           
1
 1849 Exner Bonitzova reforma  

 1869 Hasnerův zákon 
2  Zákon o rovnoprávnosti jazykové na školách obecních a středních XXI. 1(1). 
3
 Povinnost učit se druhý zemský jazyk zanikla v roce 1869.  
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Francouzština se stává hlavním evropským jazykem diplomacie, obchodu i kultury a v českém 

výukovém prostředí dosahuje svého nejsilnějšího postavení v druhé polovině 30. let 20. století, 

kdy ji u nás také studoval historicky největší počet žáků. 

 Během druhé světové války si francouzský jazyk zachoval postavení druhého 

nejrozšířenějšího cizího jazyka po jazyce německém, který se z politických důvodů opět stal 

hlavním vyučovaným cizím jazykem. V této době zaznamenáváme pokles počtu žáků, kteří se 

francouzštině na školách základních i středních učili. Důvodem tohoto poklesu bylo celkové 

omezení přístupu českých žáků na střední školy a ukončení výuky francouzského jazyka na 

školách měšťanských. S uzavřením českých vysokých škol v roce 1939 souvisí i to, že během 

války neměli čeští studenti možnost studovat francouzský jazyk na univerzitách. Finální ztrátu 

významné pozice francouzského jazyka v námi sledovaném období pak přinesl socialistický 

zákon o jednotné škole z roku 1948, který vedl vzhledem k omezení typů škol, kde se tento jazyk 

tradičně vyučoval, ke snížení počtu žáků studujících francouzský jazyk na dosavadní historické 

minimum4. 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK A METODY VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ 

 Pohled na vývoj výukových metod pro cizí jazyky, které se v námi sledovaném období 

používaly, nám umožňuje blíže si představit způsoby, jakými si žáci daný cizí jazyk ve školách 

osvojovali. Tyto způsoby byly v první řadě ovlivňovány výchovnými a vzdělávacími cíly, které si 

cizojazyčné vyučování kladlo v návaznosti na měnící se potřeby společnosti.  V gramaticko-

překladové metodě počátku 19. století navržené pro výuku klasických jazyků bylo hlavním 

cílem, aby žáci dokázali číst a překládat cizojazyčné texty. Vedle tohoto cíle bylo hlavním úkolem 

jazykového vzdělávání formovat charakter a morální hodnoty žáků. V první polovině 19. století 

se objevily snahy o úpravu této metody pro potřeby výuky moderních jazyků. Dosavadní 

deduktivní postup od výkladu gramatických pravidel k překladu z mateřského jazyka do jazyka 

cizího (grammaire/thème) byl nahrazen postupem induktivním (version/grammaire), ve 

kterém žáci nejprve četli texty v cizím jazyce opatřené překladem do jazyka mateřského a na 

jejich základě vyvozovali gramatická pravidla.5 Posléze začala být zohledňována i potřeba 

rozvíjet mluvenou podobu jazyka, správnou výslovnost a vzhledem k nárůstu počtu 

vyučovaných předmětů a omezeným hodinovým dotacím (v porovnání s původní koncepcí 

vyučování klasických jazyků) došlo také k redukci gramatického učiva. Mezi metody s 

induktivním postupem používané na našem území řadíme metodu Johanna Valentina 

Meidingera, interlineární Jacototovu metodu a metodické gramatiky J. H. Seidenstückera, Fr. 

                                                           
4 Raková (2011, s. 80) uvádí, že v roce 1944 studovalo francouzský jazyk 27200 studentů středních škol. V 
roce 1956 jich byl už pouze 1000.  
5
 (Germain, 1993, s. 102) 
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Ahna a H. G. Ollendorffa. Pokus o návrat k systematické gramatice pak představovala metoda 

Karla Ploetze, která se stala základem pro pozdější kompromisní metodu zprostředkovací.     

Na konci 19. století dochází v reakci na rozvoj průmyslu, věd a mezinárodních 

obchodních vztahů k přehodnocení stávajících cílů i výukových metod. Potřeba ovládat cizí 

jazyky v každodenní komunikaci vedla ke hledání efektivnějších metod jazykového vzdělávání. 

V reakci na metodu gramaticko-překladovou se tvůrci nové přímé metody snažili o napodobení 

přirozeného procesu, jakým si dítě osvojuje mateřský jazyk. V soukromé výuce, kterou ve 

většině případů zajišťovali rodilí mluvčí, byla přímá metoda relativně úspěšná, zvláště pokud 

měl žák možnost do cizí země také vycestovat. Ve veřejných školách ale její aplikace narazila na 

obtíže způsobené omezenými možnostmi kontaktu s cílovým jazykem. Několik týdenních hodin 

cizího jazyka ve škole nebylo srovnatelné se soustavným působením mateřského jazyka na dítě. 

Opomíjen byl i zjevný fakt, že žáci si cizí jazyk vždy osvojují pod vlivem svého jazyka 

mateřského.   

 Řešením této situace bylo zavádění kompromisních prvků do obou stávajících systémů 

s cílem zachovat kladné rysy obou předcházejících metodických směrů. Z tradičních metod 

gramaticko-překladových si kompromisní metody ponechaly systematický přístup ke 

strukturaci jazykového učiva a jeho prezentaci. Metoda přímá přinesla do jazykového vyučování 

zaměření na mluvenou podobu jazyka, znalost reálií a kultury cizí země.  

V roce 1898 se oficiální výukovou metodou pro jazyky na našem území stává 

zprostředkovací (analyticko-syntetická) metoda profesora Jaroslava Otakara Hrušky (1866-

1929). Základem zprostředkovací metody byl pohled na jazyk, jakožto primárně zvukový útvar. 

Ve vyučovacím procesu byl důsledně dodržován postup „ucho-jazyk-oko-ruka“, kdy žáci nejprve 

poslouchali krátký text, který jim učitel četl, pak ústně reagovali na jeho dotazy, přičemž 

porozumění bylo zajišťováno názorem, tj. spojením s reálnými předměty, nebo obrazovými 

pomůckami, opisem, vysvětlením v cílovém jazyce nebo překladem. Po mluvení teprve 

následoval nácvik čtení a psaní. Na rozdíl od metody přímé Hruška zdůrazňoval, že osvojování 

jazykových prostředků a řečových dovedností má vždy probíhat uvědoměle a v rovnováze. 

Mluvená podoba jazyka byla sice primární, ale systematicky se rozvíjelo i psaní a čtení. Studium 

jazyků bylo s ohledem na školní osnovy rozděleno do tří stupňů. První stupeň byl zaměřen na 

výuku základů výslovnosti, pravidelných gramatických jevů a slovní zásoby k tématům ze 

žákova okolí. Základem výuky byly krátké souvislé texty, např. popisy, vyprávění, dialogy, básně, 

písně nebo korespondence. Gramatika byla vyučována podle schématu analýza-indukce-syntéza 

(Hruška, 1926, s. 90). Druhý stupeň byl věnován základním nepravidelným jevům, rozvoji 

samostatného čtení a psaní a mezi texty byly zařazovány ukázky z literárních děl. Ostatní texty 

vycházely z obsahu učiva jiných předmětů a seznamovaly studenty s historií, zeměpisem a 

kulturou Francie i dalších evropských zemí. Třetí stupeň zprostředkovací metody byl zaměřen 

na studium stylistiky a literatury. Všechny tři stupně jazykového vzdělávání byly navrženy 
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s ohledem na obecné výukové cíle (úkoly) stanovené ve školních osnovách: úkol praktický 

(zvládnutí cizí řeči, její gramatiky, slovní zásoby, výslovnosti, frazeologie atd.), reální (znalost 

reálií, cizojazyčné literatury a kultury dané země) a úkol formální (rozvíjení logického uvažování 

a prohloubení znalostí mateřského jazyka v kontrastu s cizí řečí) (Hruška 1916, s. 15). Hruškova 

zprostředkovací metoda představuje zatím poslední ucelený výukový systém pro cizí jazyky od 

českého autora, který byl plošně používán ve veřejných školách jakožto oficiální výuková 

metoda od roku 1898 až do období po skončení druhé světové války.  

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK A UČEBNICE 

 

Učebnice cizích jazyků vnímáme jako průsečík tří rovin faktorů, které finální podobu 

výuky nejvíce ovlivňují, a to roviny teoretické, kterou představuje konkrétní výuková metoda a  

zároveň způsob, jakým jsou v učebnici zpracovány poznatky daného vědního oboru, dále roviny 

institucionální, která je tvořena prostředím, v němž se výuka realizuje a nakonec roviny 

autorské, protože jsou to právě autoři, kteří v učebnicích zohledňují potřeby prostředí, a jejichž 

interpretace vědeckých poznatků spolu se zkušenostmi z praxe je realizována ve specifickém 

přístupu k prezentaci učiva, jeho upevňování a hodnocení. 

Současný výzkum učebnic má několik základních směrů. Zkoumá se zejména fungování 

učebnic v procesu výuky (Sikorová, 2010).  Dále je možné k učebnicím přistupovat jako 

k finálnímu produktu, u něhož zkoumáme různé strukturní a obsahové vlastnosti izolovaně od 

výukového procesu (např. zkoumání didaktické vybavenosti učebnic, Průcha, 1984, 1998). Tato 

skupina výzkumů se uplatňuje zejména při kvalitativním srovnávání učebnic jednoho předmětu 

nebo při určování specifických rysů učebnic odlišných předmětů. V obou typech výzkumů se ale 

jedná o přístup synchronní. Metody využívané v synchronním výzkumu učebnic, které blíže 

představujeme ve třetí kapitole práce, lze při zkoumání diachronním využít pouze v omezeném 

měřítku. Řada těchto metod je navíc koncipovaná pro výzkum učebnic naukových předmětů 

psaných v mateřském jazyce a nelze je bez úpravy aplikovat na koncepčně odlišné učebnice 

cizích jazyků6. Poznání metod synchronního výzkumu učebnic mělo nicméně pro náš výzkum 

zásadní význam, neboť nám umožnilo vytvořit si vlastní klíč k analýze a hodnocení dobových 

učebnic francouzského jazyka. V diachronním výzkumu nemáme možnost získat informace o 

fungování učebnic v rámci výukového procesu, proto jsme se v naší práci rozhodli analýzy 

konkrétních učebnic doplnit poznatky o vývoji školského systému a výukových metod, které 

nám umožnily přiblížit celkové postavení francouzského jazyka v českém výukovém prostředí  

                                                           
6
 např. měření rozsahu a obtížnosti textu učebnic   
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  Korpus námi analyzovaných dobových učebnic obsahuje celkem 36 publikací, mezi 

kterými početně převažují školní učebnice základního typu7 pro školy měšťanské a střední. 

Školní učebnice francouzského jazyka tohoto období byly specifické tím, že byly navrhovány pro 

konkrétní třídu daného typu školy a zohledňovaly tedy nejen specifické potřeby žáků, jejich 

dosavadní znalosti a dovednosti, ale také se v nich objevují mezipředmětové vazby a vykazují 

shodu s celkovou koncepcí výuky na daném typu školy. Dalším typem školních výukových 

materiálů jsou různé typy doplňkových příruček, které sloužily jako rozšíření základní učebnice 

(gramatiky, cvičebnice, čítanky, chrestomatie, konverzační příručky), ale setkáme se zde i s 

učebnicemi, které nebyly primárně navrženy pro použití ve veřejných školách: učebnice pro 

samouky, obrázkové učebnice pro malé děti nebo specifické učebnice pro soukromé jazykové 

školy. První učebnice určené pro školy s českým vyučovacím jazykem řadíme do samostatné 

skupiny, protože se jedná o učebnice vydané před rokem 1880, kdy se francouzský jazyk teprve 

začíná objevovat v osnovách veřejných škol. Tyto učebnice založené na systematickém srovnání 

francouzštiny a češtiny vycházely ze vzorů německých učebnic latiny i živých jazyků (Meidinger, 

Ahn, Ollendorff). Primárně byly určeny pro soukromé dívčí školy (Duchesne, 1847; Walter z 

Waldheimu, 1868; Gabler, 1871) nebo pro nově vzniklé typy škol - reálky a reálná gymnázia 

(Kregcz 1863, 1864).  

Spolu se vstupem francouzského jazyka do kurikula měšťanských škol, reálek a reálných 

gymnázií v 70. a 80. letech 19. století vyvstává potřeba zajistit odpovídající učebnice. 

Nejvýraznějším autorem školních učebnic před rokem 1900 byl prof. Jan Herzer, který nejprve 

navrhl sadu učebnic pro střední školy, kterou následně upravil pro použití ve školách 

měšťanských. Herzerovy učebnice pro střední a měšťanské školy znamenaly významný 

kvalitativní skok nejen v celkové koncepci vyučování, ale také ve stavbě učebnic. Poprvé se zde 

setkáváme se sadou základních učebnic pro konkrétní ročník dané školy, které jsou doplněny 

samostatnou gramatikou a cvičebnicí zaměřenou na překlad. Herzer upustil od uspořádání učiva 

do izolovaných celků zaměřených na jednotlivé slovní druhy, tematickou slovní zásobu a 

příkladové texty, a v jednotlivých úkolech učebnice rozvíjí výslovnost, znalost gramatiky, slovní 

zásoby a překlad současně. 

Na přelomu století jsme se vedle školních učebnic vycházejících z gramaticko-překladové 

metody setkali i s ojedinělými příklady učebnic založených na metodě přímé (Kosina, 1894; 

Šubrt, 1895; Nepokoj, 1912), která se systematicky vyhýbala překladu. V těchto u nás 

vydávaných učebnicích jsme ale nalezli celou řadu kompromisních prvků, jejichž úlohou bylo 

zjednodušit žákům osvojování jazyka, s nímž mimo školní prostředí přicházeli do kontaktu 

pouze výjimečně (francouzsko-české slovníčky, výklady gramatických pravidel v češtině, 

                                                           
7 Jako učebnici základního typu označujeme takovou publikaci, která svojí stavbou modeluje základní 
etapy tvorby a nabývání vzdělání dle prof. Sýkory (1996, s.  23) 
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překladová cvičení). V učebnicích z přelomu 19. a 20. století se také poprvé od dob Komenského 

opět setkáme s využitím ilustrací pro zajištění porozumění.   

Ve 20. a 30. létech 20. století lze v korpusu učebnic francouzského jazyka zaznamenat 

výrazný nárůst počtu vydávaných titulů. Tento fakt souvisí se změnami, které přineslo 

osamostatnění Československa. Nejednalo se nejprve ani tak o změny v systému školství, který 

zůstal až na malé úpravy zachován podle rakouského modelu, ale spíše o celkové změny ve 

společnosti, která v reakci na předchozí nadvládu Rakouska-Uherska a důležitou politickou 

úlohu Francie v Evropě vnímala francouzský jazyk jako vítanou alternativu jazyka německého.  

Zatímco v první skupině učebnic z 20. let nalezneme první vydání ucelených sérií učebnic pro 

reálky, reálná gymnázia a reformní reálná gymnázia, ve 30. letech se jedná spíše o upravené 

edice, které byly vydávány z důvodu úprav školních osnov a posunutí výuky francouzského 

jazyka na středních školách do vyšších ročníků (Dérerovy reformy). Tyto učebnice již metodicky 

odpovídaly oficiální výukové metodě zprostředkovací a byly vytvářeny autorskými týmy, v nichž 

se vedle středoškolských učitelů objevují také univerzitní pedagogové a rodilí mluvčí. Učebnice 

těchto autorů pak zohledňují nejen praktické potřeby českých žáků a vyučujících, ale je u nich 

patrný i pečlivý a uvážlivý výběr a strukturace učiva (zejména gramatiky). Spolupráce s rodilými 

mluvčími a bohaté kontakty autorů s frankofonním prostředím se v učebnicích projevují i 

zvýšeným zájmem o frazeologii a francouzské reálie (např. Bornecque-Bartošek-Bernard, 1922, 

1923, 1924, 1931, 1934; Billaudeau 1932, 1935, 1936, 1938). U učebnic z 20. a 30. let je již 

patrný i vliv nastupujícího strukturalismu. Pohled na jazyk jako systém znaků umožnil 

koncipovat učebnice jazyků nejen s ohledem na jednotlivé prvky jazyka izolovaně, ale vedl k 

zohlednění vztahů mezi těmito prvky. Obdobným způsobem jako na jazyk samotný bylo 

nahlíženo i na jeho výuku. V učebnicích je patrné systémové propojování znalostí "z jazyka" s 

teoretickými znalostmi "o jazyce", a zároveň jsou zde rovnoměrně rozvíjeny všechny řečové 

dovednosti (porozumění, mluvení, čtení, psaní, překlad). Pozornost byla věnována i tomu, aby se 

žáci s jazykem setkávali a sami jej používali s ohledem na všechny základní funkční styly.   

Ústřední roli sehrály v upevnění pozice francouzského jazyka v tomto období bezesporu 

i významné osobnosti zabývající se didaktikou (Hruška), pedagogikou a psychologií (Příhoda, 

Chlup) a lingvistikou (členové PLK). Tyto osobnosti se setkávaly nejen v rámci svých oborových 

spolků, ale díky existenci sdružení, jakým byl např. Klub (později Kruh) moderních filologů, byli 

tito odborníci v kontaktu s tvůrci učebnic a učiteli z praxe. Jejich vzájemná setkávání přispěla 

k vysoké úrovni dobové metodologie výuky cizích jazyků, vydávaných učebnic i k odbornému 

nadhledu nad komplexním jevem, kterým výuka cizího jazyka bezesporu je.  

V našem výzkumu jsme se od původního synchronního pohledu na současné učebnice 

francouzského jazyka českých i zahraničních autorů přiklonili k výzkumu učebnic dobových, 

které nebyly zatím v podobném měřítku zkoumány. Charakteristiky námi sestaveného korpusu 

učebnic francouzského jazyka nás vedly k zamyšlení nad faktory, které ovlivnily výslednou 
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podobu výuky tohoto jazyka v českém výukovém prostředí a jejich vzájemnými vztahy. 

Teoretickým východiskem naší práce byly vedle současné sekundární literatury i původní 

dobové prameny: učebnice, školní osnovy, věstníky a ročenky a zejména pak didaktická díla 

profesora Jaroslava Otakara Hrušky Metodologie jazyka německého a francouzského z roku 1916 

a Metodologie jazyka francouzského z roku 1926. Domníváme se, že výsledky našeho výzkumu 

mohou obohatit celkový pohled na vývoj výuky cizích jazyků a dále mohou přispět k získání 

určitého nadhledu i nad současným stavem výuky cizích jazyků v českém výukovém prostředí.     
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