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Úvod 

Předmětem diplomové práce je jedna z nejmenších, ale zároveň nej zajímavějších 

zemí Evropy - Švýcarská konfederace, obvykle nazývaná Švýcarsko. 

Diplomová práce je zaměřena na tuto zemi ze dvou základních pohledů. Do prvé 

části práce je zařazen celkový popis této země, a to především z pohledu 

historického, s důrazem na postup dějin a událostí a jejich dopad a vliv na vývoj 

Švýcarska a celého regionu. Předmětem zájmu v této oblasti bylo i zachycení všech 

podstatných zlomových okamžiků pro vývoj národa a jeho společenského 

uspořádání a především na dopad těchto historických událostí a etap na dnešní stav 

a uspořádání této federatívni republiky. 

První část diplomové práce je rovněž pokusem zachytit podstatné rysy Švýcarské 

konfederace z hlediska geografického a hospodářského, a to zejména z pozice vlivu 

výchozích podmínek a možností a postupného dopadu dějinných událostí na rozvoj 

a způsob jejich využití. 

V neposlední řadě první část popisuje národnostní, náboženské a jazykové členění 
v 

Švýcarska, s ohledem na konfederativní uspořádání země. Zvláštní důraz v této 

oblasti byl kladen na frankofonní oblasti země, jejich vznik, rozvoj a specifika a 

jejich vztah к ostatním částem země. 

Druhá část diplomové práce je zaměřena na Švýcarsko z pohledu didaktického. Jsou 

zde představy o konkrétních možnostech využití tohoto tématu v hodinách výuky 

francouzského jazyka. Specifické rysy místí formy jazyka jsou vděčným tématem 

к zajímavému rozšíření standardní náplně vyučovacích hodin a lze tímto způsobem 

přispět к zpestření a odlišení průběhu výuky francouzštiny. 

Rovněž je uvažována možnost toto téma použít i do jisté míry interdisciplinárně a to 

i v oblasti výuky společenských věd. Nabízí se možnost zařadit jej například i do 
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výuky ekonomie - vždyť již samotná úloha Švýcarska, jako země ve středu Evropy, 

ale bez členství v Evropské unii, je jistě zajímavé a k diskutovatelné téma. 

Dalším vhodným oborem, pro uplatnění tohoto tématu, je bezesporu výuka práva. 

Specifický systém „občanského" řízení státu, tento v podstatě dnešní vrchol 

demokracie, lze jistě zajímavě porovnávat s ostatními státními zřízeními v Evropě i 

jinde ve světě. Postupné pochopení veškerých specifických prvků švýcarského 

státního zřízení může vést к lepšímu pochopení Švýcarska jako takového, i 

smýšlení a národní povahy jeho obyvatel. Rovněž jako prvek určitého zamyšlení a 

úvahy nad budoucím vývojem Evropy a demokracie zvlášť lze toto téma uplatnit. 

Ve vývoji historickém pak lze nalézt zásadní dějinné události a období, která je 

možno rozvinout a uplatnit v hodinách výuky filozofie. 
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1 Základní informace o Švýcarsku 

Švýcarsko je nejstarší federativní republika, oficiálně nazývaná Švýcarská 

konfederace (Confederatio Helvetica). 

Švýcarsko má rozlohu 41.293 km2 a 7,2 mil. obyvatel. Hlavním městem je Bern. 

r 

Ústavou z 19.století je stanovena rovnoprávnost jazyků. Podle této ústavy a 

následné úpravy z roku 1938 má Švýcarsko čtyři úřední jazyky: německý (65%), 

francouzský (18%), italský (10%) a rétorománský (1%). Většina obyvatel hovoří 

alespoň třemi z těchto jazyků a navíc ještě anglicky. 

Němčina je úředním jazykem ve 13 kantonech a 6 polokantonech včetně kantónu 

Graubünden a druhým úředním jazykem v kantonech Fribourg a Wallis. V německy 

hovořících částech se v běžném styku používá švýcarská němčina, jeden 

z alemánských dialektů. 

Francouzština je hovorovým jazykem v západním a jihozápadním Švýcarsku. Je 

hlavním úředním jazykem v kantonech Fribourg, Jura, Neuchátel, Vaud, Wallis, 
v 

Ženeva a druhým úředním jazykem kantónu Bern. 

Italština se používá jako úřední jazyk v kantónu Ticino a jako druhý úřední jazyk v 

kantónu Graubünden. 

Rétorománský, lidovou latinou neovlivněnou italštinou, se mluví už jen v několika 

údolích kantónu Graubünden. V tomto kantónu je rétorománština třetím úředním 

jazykem. Od roku 1938 platí rétorománština za čtvrtý úřední švýcarský jazyk. 

Kantóny a zemské vlády mají za úkol pěstovat místní jazyky a současně podporovat 

vzájemné dorozumění. Ve Svazové radě jsou zastoupeny všechny jazykové 

skupiny. V parlamentu se mluví německy a francouzsky. 
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Obyvatelstvo je ve Švýcarsku různorodé nejen jazykově, ale i nábožensky. 

Asi polovina obyvatelstva Švýcarska se hlásí к římskokatolickému vyznání (46%) a 

druhá polovina к protestantskému (40%). Nezanedbatelný je i podíl obyvatel, kteří 

vyznávají muslimskou víru (2%). 

Obyvatelstvo má ve Švýcarsku vysoký podíl cizinců (cca.8%). Přirozený roční 

přírůstek obyvatel je 0,3%. Střední délka života je ve Švýcarsku jedna z nejvyšších 

na světě, u mužů 75 let, u žen 81 let. 
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2 Historie 

Zhruba před 5000 lety ustoupily ledovce, které pokrývaly území dnešního 

Švýcarska. Tající led zde zanechal spoustu jezer a horských řek, při kterých se 

začali usazovat lidé. 

Ve 2. století př. n. 1. na převážné části dnešního švýcarského území sídlil keltský 

kmen Helvétů. Východní část byla osídlena Rétoromány, kteří zde sídlí dodnes. 

V roce 58 př. n. 1. byli Helvéti poraženi G. Juliem Caesarem a začalo období římské 

nadvlády. Boje s Římany probíhaly až do začátku našeho letopočtu, kdy v roce 15 

n. 1. byli poraženi také Rétorománi. Římané dnešní švýcarské území rozdělili na dvě 

provincie. Území Helvétů se stalo provincií Helvetia, území Rétorománů Retia. 

Kolem roku 400 začali tyto římské provincie dobývat germánští Alemani a západ si 

podmanili Burgunďané. V roce 496 oba kmeny porazili Frankové, kteří postupně 

obsadili jak bývalou Retii, tak i království Burgunďanů. Tím se území dnešního 

Švýcarska postupně stalo součástí francké říše. Reformu do jeho vnitřního 

uspořádání vnesl císař Karel Veliký, který oblast rozdělil na deset hrabství. Území 

bylo ovládáno feudály, kteří mezi sebou neustále bojovali. 

Ke zvratu došlo až v roce 1264, nejmocnějším rodem se stali Habsburkové, kteří 

usilovali o získání nadvlády nad celým územím. Habsburkové nechtěli uznat 

nezávislost kantonů Uri a Schwyz. Tyto dva kantóny utvořily roku 1291 spolu 

s kantonem Unterwaiden Věčný spolek. Tato smlouva o založení Spříseženstva se 

stala základem dnešního Švýcarska. Den založení Věčného spolku 1.srpna je 

státním svátkem. 

Odpor proti Habsburkům byl spojen s řadou národních pověstí, z nichž nejznámější 

Je o Vilému Tellovi. Švýcarský národní hrdina Vilém Tell je spojován s městečkem 

Bürglrn. Na jeho počest je zde muzeum a několik soch. Z historického hlediska 
n ení jisté, zda-li Vilém Tell vůbec existoval. Vilém Tell byl vždy pro Švýcary 
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ztělesněním boje za nezávislost. 

Další kantóny se к Věčnému spolku připojily v průběhu následujících století. Ve 14. 

století se spolek začal rozšiřovat, přidružily se к němu kantóny Luzern, Curych, 

Glarus, Zug a Bern. V 15. století kantóny Fribourg, Solothurn a na začátku 16. 

století kantóny Basilej, Schaffhausen a Appenzel. Švýcarsko bylo roku 1515 

poraženo v bitvě u Marignana. Po této porážce následovala neutralita vůči 

zahraničí. 

V 15. století bylo Švýcarsko státem složeným ze samostatných správních celků, 

kantonů, navzájem svázaných smlouvami. Některé kantóny byly zemědělské, 

v jiných (Bern, Ženeva, Basilej, Curych) se rozvíjela řemesla. V některých částech 

(Bern) se rozvíjely manufaktury. V 16. století se ve Švýcarsku začalo rozvíjet 

bankovnictví, které se soustředilo do Bernu, Ženevy a Basileje. 

Události 15. a 16. století jsou ovlivněny humanismem a protestantskou reformací. К 

hlavním centrům ve Švýcarsku patřila Basilej, Curych a Ženeva. V roce 1523 

vystoupil v Curychu Ulrich Zwingli se svým reformním programem. Jeho učení se 

postupně šířilo i do sousedních kantonů. V rámci šíření reformace propukaly mezi 

katolíky a protestanty kappelské války. Po Zwingliho smrti zůstala volba 

náboženského vyznání v pravomoci jednotlivých kantonů. Katolíci získali 

nadřazené postavení. Zakladatelem třetího v zemi působícího velkého 

náboženského hnutí v 16. století byl Johann Kalvín. V roce 1566 se přívrženci 

Kalvína a Zwingliho sjednotili do církevně teologického svazku Confessi Helvetova 

posterior. 

Protestantské učení Martina Luthera, Zwingliho i Kalvína se v zemi rychle šířilo, 

centrální Švýcarsko přesto zůstalo katolické. Švýcarsko se drželo stranou velkých 

náboženských a politických bojů. 

Vestfálský mír po třicetileté válce v roce 1648 potvrdil nezávislost Švýcarska a 

vyčlenil ho z německé říše. 
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Důsledkem Francouzské revoluce 1789 bylo zabrání části území Francouzi a 

vytvoření Helvetské republiky, závislé na Francii. Nová ústava, kterou dal 

Švýcarsku Napoleon o několik let později přidala ke konfederaci šest nových 

kantonů. 

Vídeňský kongres roku 1815 ustavil věčnou neutralitu Švýcarska. Náboženské 

spory mezi katolíky a protestanty vedly roku 1846 к oddělení katolických kantonů. 

Z důvodu ekonomických i politických byla v roce 1848 založena konfederace a 

vytvořena spolková ústava. Válčily mezi sebou jak jednotlivé kantóny, tak mocnosti 

Evropy. Menší celky proti nim nemohly vojensky obstát, a proto mimo spojenectví 

ustanovily neutralitu a neúčast ve válkách. 

Nová ústava změnila státní svaz kantonů ve spolkový stát a zavedla systém dělby 

moci mezi orgány místními, kantonálními a federálními. Hlavním městem a sídlem 

vlády se stal Bern. Tato ústava s úpravami z roku 1874 platí dodnes. 

V období první i druhé světové války Švýcarsko usilovalo o neutralitu. Jediné 

zapojení do první světové války bylo prostřednictvím mezinárodní organizace 

Červeného kříže. Neutralita byla spojena s politickými a hospodářskými výhodami. 

Zatímco se Evropa po světových válkách postupně obnovovala, Švýcarsko 

využívalo komerční, finanční a průmyslové báze. Díky neutralitě a politické 

stabilitě se Švýcarsko v průběhu 2. světové války stalo centrem diplomatických 

aktivit. Dodnes zde sídlí řada mezinárodních organizací. V roce 1863 zde založil 

obchodník ze Ženevy Henry Dunant Červený kříž. Symbol tvoří Švýcarská vlajka s 

obrácenými barvami. Ženeva je od roku 1919 hlavním evropským sídlem 

Organizace spojených národů. 

Ve 20. století v Evropě dominovaly procesy hospodářské a politické integrace. 

Švýcarsko je jedním z mála evropských států, který zůstává ze své vlastní vůle 

mimo mezinárodní organizace. Odmítlo členství v OSN i v NATO. V roce 1992 

sice byla podána přihláška do Evropské unie a země se stala součástí Evropského 
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hospodářského prostoru, ale občané v referendu členství odmítli. 
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3 Geografie 

Švýcarsko se rozkládá na území středních Alp. Sousedí s Francií, Itálií, Rakouskem, 

Lichtenštejnskem a Německem. Hlavními krajinnými útvary jsou Jura, Středozemí 

a Alpy. 

Středoevropský, vnitrozemský stát Švýcarsko patří rozlohou mezi nejmenší 

evropské země. Významná je jeho poloha při důležitých přechodech Alp mezi 

Německem, Francií a Itálií. 

Povrch Švýcarska je převážně hornatý. Dělí se na tři základní přírodní oblasti: 

Alpy, Švýcarskou plošinu a pohoří Jura. Alpy, které zaujímají více než polovinu 

státu, se dělí na Západní a Východní. Hranice vede od Bodamského jezera údolím 

Rýna к průsmyku Spliigen a na italském území к jezeru Como. 

Západní Alpy jsou rozděleny údolími Rhôny a Rýna. Jejich části mají názvy 

většinou odvozeny od názvů švýcarských kantonů, v nichž leží. 

Severní pásmo švýcarských Západních Alp se prostírá od Ženevského jezera 

к jezeru Bodamskému. Nej významnější součástí severního pásma jsou Bernské 
А1РУ Jej ichž štíty přesahují výšku 3000 m. V západní části Bernských Alp je vrchol 

Wildhorn (3264 m), ve východní části Aletschhorn (4195 m), Jungfrau (4158 m), 

Eiger (3970 m). 

Jižní pásmo švýcarských Západních Alp je většinou rozděleno hranicí s Itálií. Jeho 
nejvýznamnější součástí jsou Walliské Alpy, kde se nachází nejvyšší vrchol 
v 

Švýcarska, Dufourův štít (4634 m) v horském masivu Monte Rosa. Nachází se zde i 

světoznámý Matterhorn (4481 m), dalšími vrcholy jsou Weishorn (4505 m), Dom 

(4545 m), Dent Blanche (4356 m). Dále se rozprostírají Alpy Tessinské. Zaujímají 

plochu kantónu Tessin s italsky mluvícím obyvatelstvem. 

Východní Alpy zasahují do kantónu Graübunden, s obyvatelstvem mluvícím 
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převážně německy, ale s menšinami rétorománskými, italskými. Tato část se nazývá 

Rhaetskě Alpy, podle starověkého národa Rhaetů, který tu sídlil. 

Švýcarská plošina je rovinná nejnižší část, podél řeky Aary. Je to nejhustěji osídlená 

část státu, v které jsou soustředěna největší města, hlavní průmyslová centra. 

Švýcarská plošina je zároveň i nej významnější zemědělská oblast. 

Na severozápadě, podél švýcarsko-francouzských hranic se rozprostírá pohoří Jura. 

Švýcarskem probíhá hlavní evropské rozvodí, oddělující toky směřující do 

Severního moře od toků směřujících do moří jihoevropských - Středozemního a 

Černého. 

Rýn vzniká ve Švýcarsku soutokem dvou pramenných toků, Předního a Zadního 

Rýnu, v kantónu Graubünden. Je většinou hraničním tokem s Lichtenštejnskem, 

Rakouskem a Německem. Rýn protéká Bodamským jezerem, což má velký význam 

pro regulování jeho průtoku. Největším švýcarským přítokem Rýna je řeka Aara. 

Pramení pod nejvyšším vrcholem Bernských Alp, protéká celým svým tokem na 

území Švýcarska a její povodí zaujímá 43% státu. 

Dalším významným tokem je Rhôna, která odvodňuje jihozápadní část státu. 

Pramení v kantónu Wallis, pod známým průsmykem Furka. Protéká největším 

alpským jezerem Ženevským, které má pro řeku stejný význam jako Bodamské 

jezero pro Rýn. Hlavním švýcarským přítokem Pádu je řeka Ticino, která protéká 

stejnojmenným kantonem. 

Nedílnou součástí přírody jsou četná jezera, kterých je ve Švýcarsku přes dva tisíce. 

Většinou jde o jezera rozlohou malá, položená v údolích a kotlinách vysoko 

v horách. Ve Švýcarsku je i řada velkých jezer, položených vesměs na úpatí hor 

nebo při vyústění hlubokých údolí. Tato velká jezera mají vliv i na příjemnější 

Podnebí míst ležících v jejich okolí. Výrazně zmírňují teplotní rozdíly oproti 

místům položeným ve vnitrozemí. 
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Jezera vznikla působením ledovců, které ve Čtvrtohorách pokrývaly téměř celé 

území dnešního Švýcarska. Malá jezera v horách vznikla v místech, kde ledovce 

vyhloubily prohlubně. Velká jezera představují zatopená vyústění horských údolí 

v místech, kde končily ledovcové splazy. 
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3.1 Podnebí 

Podnebí je ve Švýcarsku ovlivněno povrchem a výškovou stupňovitostí. Na západě 

převažuje středomořské klima, na východě podnebí s kontinentálními vlivy. 

Klimatické poměry Švýcarska jsou ovlivněny polohou ve střední Evropě, v oblasti 

přechodního klimatu mezi oceánickým západem a kontinentálním východem. 

Oceánické vlivy jsou ve Švýcarsku významnější než vlivy kontinentální. Rozdíly 

jsou také mezi severem a jihem státu. Alpy jsou předělem, od kterého se směrem 

na jih uplatňují vlivy středomořského podnebí. Kromě zeměpisné polohy jsou 

podnebné rozdíly způsobeny i různou nadmořskou výškou. 
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4 Státní zřízení 

Mezi orgány státní správy patří Federální rada, Parlament a Nejvyšší federální soud. 

Federální rada se skládá ze členů shromáždění a je sedmičlenná. Členy tvoří 

zástupci čtyř nej silnějších stran. 

Parlament je dvoukomorový a skládá se z Rady států a Národní rady. Parlament 

zasedá čtyřikrát do roka. 

Švýcarsko je konfederace dvacetišesti spolkových států. Tvoří ji dvacet kantonů a 

šest polokantonů. Kanton zastupují v Radě států dva členové, zatímco polokanton 

jen jeden. Postavení kantonů a polokantonů se v míře autonomie neliší. Každý z 

těchto dvacetišesti států má vlastní parlament, zákony, vládu, rozpočet i ústavu. 

Parlamenty kantonů mají padesátosm až dvě stě členů a vlády pět až devět členů. 

Obě komory parlamentu volí nejvyšší spolkový výkonný orgán, Federální rada. 

Členové parlamentu, ministři, jsou voleni na 4 roky. Ministři dále volí ze svého 

středu každý rok spolkového prezidenta, který zastupuje stát. Prezident konfederace 

je formálně potvrzovaný Sjednoceným spolkovým parlamentem. Obě komory se při 

těchto příležitostech sloučí v jednu. 

Ve většině kantonů se na důležitých rozhodnutích podílejí občané formou přímé 

demokracie. Každý kanton se rozděluje do menších samosprávních celků. V 

současnosti existuje 2903 samosprávních jednotek, z nichž jedna pětina má svůj 

vlastní parlament. 

Politickou, zákonodárdnou, ale i výkonnou moc na úrovni obcí, kantonů a 

konfederace představují občané, jimž jsou podřízeny i jejich parlamenty. "Občan je 

nejvyšším suverénem". 
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К politickým právům občanů patří: 

1) referendum, jehož rozhodnutí jsou pro reprezentanty závazná. Referendum může 

být povinné (důležité záležitosti) nebo vyvolané iniciativou (ostatní otázky). 

2) iniciativa pro reprezentanty závazná 

Všichni obyvatelé mají právo sepisovat petice, toto právo je pozůstatkem z ještě 

nevyvinuté demokracie počátku 19.století. Občané mají aktivní právo volit a pasivní 

právo být kandidován a volen. 

Původní většinový systém během 19. a 20. století nahradil systém poměrný. Jedním 

ze základů fungování systému je kolegialita a konkordance, nutnost najít věcná 

řešení i přes rozdílná stanoviska, názory a zkušenosti. 

Na spolkové úrovni bylo volební a hlasovací právo pro švýcarské ženy ustaveno až 

v únoru roku 1971, v polokantonů Appenzell-Innerrhoden soudním rozhodnutím 

dokonce až roku 1990. Do té doby volili a hlasovali pouze muži starší 20 let., v 19. 

století ale jenom pokud byli schopni vojenské služby. 
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5 Hospodářství 

Švýcarská ekonomika je založena na existenci a fungování malých a středních 

firem, které vytvářejí přes 90 % hrubého domácího produktu a jsou integrované po 

celém světě. 

Ještě v 19. století mělo Švýcarsko vyspělé hospodářství jen v některých oblastech, 

především v řemeslech a průmyslu. Nejprve hodinářství, vzniklé jako zimní 

zaměstnání zemědělců, jemné přístroje a později od jemného po těžké strojírenství, 

chemii a farmaceutiku. Švýcarsko vynikalo v některých odvětvích zemědělské 

produkce a zpracování potravin (např. sýry, čokoláda) a především ve finančních 

službách, prosperita bank spojená s ekonomickým rozmachem země. 

Švýcarsko je nyní jednou z nejbohatších zemí světa. Současný hrubý domácí 

produkt činí 58 000 CHF (38 000 EUR, 53 000 USD ) na obyvatele a rok. Hlavním 

sektorem jsou služby, ve kterých nachází uplatnění až 3/4 výdělečně činných 

obyvatel. 

Švýcarsko je rovněž považováno za průmyslovou zemi. Výroba a průmysl se 

zaměřuje na předměty z recyklovatelných materiálů a na předměty materiálně a 

energeticky nenáročné, s vysokým podílem kvalifikované práce. 

Nejvýznamnějším odvětvím průmyslu je strojírenství s rozšířenou 

elektrotechnickou výrobou. Velmi známé a kvalitní jsou hodinky, nože, optika a 

Počítače, které se vyrábí v Ženevě, Schafhausennu a Basileji. Velmi rozvinutý je 

také chemický a farmaceutický průmysl. 

Průmysl je soustředěn v největších městech jako Bern, Ženeva, Neuchátel, Curych, 

Luzern a Basilej. 

Minerálních zdrojů má Švýcarsko minimum. Těží se hlavně stavební materiály. Ze 

zdrojů nerostných surovin jsou využívány к těžbě sůl a zemní plyn. 
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Rozsáhlou a prosperující oblastí je rovněž bankovnictví. Ve Švýcarsku je přes 530 

bank a finančních institucí. Švýcarskou specialitou jsou soukromé bankovní domy, 

kde jejich majitelé ručí celým svým jměním. 

Z ekonomicky aktivních obyvatel pracuje 6% v zemědělství. Ve Švýcarsku jsou 

rozlehlé pastviny, ale málo orné půdy, proto se většina potravin (cca 50%) musí 

dovážet. V zemědělství převažuje živočišná výroba, která je zaměřena na chov 

skotu, prasat a ovcí. V rostlinné výrobě se jedná především o pěstování obilí, ovoce, 

fíků, hroznů, zeleniny a brambor. 

Přírodní podmínky jsou závislé na nadmořské výšce. Do výšky 800 m je oblast 

vhodná pro zemědělství. Pěstuje se zde víno a náročné plodiny. Do výšky 2000m 

lze pěstovat méně náročné rostliny. Ve výšce nad 2000m se vyskytují horské louky, 

které se využívají jako pastviny. 

Lesy jsou rozmístěny po celém Švýcarsku, ale jejich velikost není příliš rozsáhlá. 
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5.1 Turistika 

Značné příjmy získává Švýcarsko také z cestovního ruchu. Ročně tuto zemi 

navštíví až dvanáct milionů zahraničních turistů. Příjmy z mezinárodního 

cestovního ruchu činí 7,8 mld. USD. 

Mezi nejnavštěvovanější turistická místa patří Alpy, rozlehlá jezera, nejznámější 

švýcarská města se svými historickými památkami a sídla mezinárodních 

organizací. 
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5.2 Doprava 

I přes horský terén mají Švýcaři velmi dobrou komunikační síť. Hustota silnic a 

dálnic je jedna z nejvyšších v Evropě. Kvalitní dopravní síť je na vysoké technické 

úrovni. Železniční a silniční trasy vedou přes Alpy řadou dlouhých tunelů. 

5.2.1 Silniční doprava 

Švýcarsko je velice motorizovaná země. Má jeden z nevyšších počtů automobilů na 

1 000 obyvatel v Evropě. 

5.2.2 Veřejná doprava 

Převážná část železnic ve Švýcarsku je elektrifikována. Více než polovinu 

švýcarských železnic vlastní stát. Zbytek provozuje okolo sedmdesáti soukromých 

společností. Některé železnice vlastní částečně kantóny a ostatní samosprávní celky. 

Švýcarský dopravní systém nabízí jednu z nejhustších sítí dopravních spojů na 

světě. 

5.2.3 Letecká doprava 

Hlavní mezinárodní letiště je v Curychu a Ženevě, další pak v Bernu, Basilej 

používá francouzské letiště Mulhouse. Letecká společnost Swiss náleží к největším 

světovým dopravcům a provozuje linky po celém světě. 
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6 Kultura 

Ve Švýcarsku zanechala stopy všechna slohová období. Nejstarší umělecké 

památky pocházejí z doby kolonizace Římany okolo roku 60 př. n. 1. Římský původ 

má např. město Lausanne (římské Lousonium) a Nyon na břehu Ženevského jezera. 

Ve 4. století začalo do Švýcarska pronikat křesťanství, které měnilo pohled na 

umění, ovlivněné i italskými směry. 

13. století znamenalo nástup gotiky. Kromě kostelů se stavěly i katedrály. Stavitelé 

nacházeli vzory v cizině. Stavěly se i hrady, městská opevnění, radnice, měšťanské 

domy. 

Umění renesance zanechalo ve Švýcarsku řadu světských staveb. V této době zde 

působili i evropsky významní malíři Hans Holbein, Hans Asper a Konrád Witz. 

V 17. století začínalo umění ovlivňovat baroko. Baroko bylo uměním katolicismu. 

První velkou stavbou byl jezuitský kostel v Lucernu. Rozvoji umění přispělo i 

založení akademie v Ženevě v roce 1762. 

Ve 20. století se švýcarskou tvorbu ovlivnilo mnoho umělců nejrůznějších 

národností. V roce 1916 se Curych stal jedním z hlavních středisek avantgardního 

uměleckého směru dadaismu. Moderní architektura byla ovlivněna švýcarským 

rodákem Le Corbusierem. 

Švýcarsko má několik památek zařazených na seznam světového dědictví 

UNESCO. 

1) Staré město v Bernu - zachovalé středověké město s původním půdorysem 

ulic, starobylé měšťanské domy, renesanční kašny. 

2) Klášter a barokní knihovna v St. Gallenu - rozsáhlý klášterní komplex 
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z doby Karla Velikého, barokní katedrála, rokoková klášterní stále funkční 

knihovna s mnoha prvotisky 

3) Benediktinský klášter St. Johann v Müstairu - cyklus největších 

švýcarských nástěnných maleb karolinské doby a vzácné románské štuky 

dochované v klenbě klášterního kostela 

4) Hradby a ochranné valy města Bellinzony - vzácně dochovaná ukázka 

obranného systému pozdního středověku 

5) Aletschský ledovec - ledovec se v současnosti stává obětí globálního 

oteplování země. Stále ale zůstává nejdelším ledovcem Alp a Evropy. Měří 

22 km a každoročně ustupuje o 50 m. Aletschský les - vzácný lesní porost 

v okolí ledovce ve výšce 2000 m п. т . , nejvýše položený les v Evropě je též 

zapsán na seznamu světového dědictví 

6) Monte San Giorgio - paleontologická lokalita u jezera Lugano, nálezy 

zkamenělin 
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6.1 Literatura 

V nejstarších dobách měla literatura Švýcarska v každé jazykové oblasti svůj vlastní 

vývoj. Z literatury 18. století v německé části je znám spisovatel Salomon Gessner, 

ve francouzské části Jean Jacques Rousseau, rodák ze Ženevy. Z italsky píšících 

autorů Francesco Soav. 

Hlavní rozkvět literatury nastal až na přelomu 19. a 20. století. Ve francouzsky 

mluvící části země vynikli spisovatelé Alexandre Vinet, Rodolfe Toepffer a Ch. F. 

Ramuz. 

Švýcarsko samo o sobě nemá v umění příliš silnou tradici. Usazovalo se zde a 

tvořilo mnoho spisovatelů a umělců z jiných zemí, například Voltaire, Byron, 

Shelley, James Joyce nebo Charlie Chaplin. 

Ve středověku byly centrem vědy a umění kláštery. Ve Švýcarsku hrál důležitou 

roli klášter St. Gallen. 

Od 16. století se ve Švýcarsku objevilo mnoho učenců a myslitelů, například 

humanista Erasmus Rotterdamský, reformátor Ulrich Zwingli, Jan Kalvín, Jean 

Jacques Rousseau, nebo pedagog Johann Heinrich Pestalozzi. 

V 19. století dosáhl světové úrovně literatury spisovatel Gottfried Keller, 

Představitel realismu a Conrad Ferdinand Mayer. 

Švýcarští spisovatelé Carl Friedrich Georg Spitteier a Hermann Hess jsou nositeli 

Nobelovy ceny za literaturu. 

Po první světové válce vznikl v Curychu nový umělecký avantgardní směr 

dadaismus. Vznikl jako odpor к první světové válce, revoltoval proti válečným 

hrůzám a hodnotám tehdejší společnosti, vyznačoval se popřením obsahu a formy 

díla. V průběhu doby se ale transformoval do podoby revolty vůči společenským 

řádům, normám, pravidlům, hodnotám, morálce i soudobému umění. 
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Dadaistický umělecký směr je založen na principu náhodnosti, nahodilosti a 

nesmyslnosti věcí a vztahů. 

Roku 1917 vydal Tristan Tzara dva sešity pojmenované Dada a o rok později 

společně s Francisem Picabiou sepsali první Dadaistický manifest. V roce 1920 pak 

vyšel druhý Dadaistický manifest. 

Hnutí dada bylo v podstatě destruktivní, někdy též nazýváno jako antiumění, mělo 

ale výrazný vliv například na surrealismus nebo v Čechách poetismus. 

Hlavními představiteli dadaismu byli v literatuře německý spisovatel Christian 

Morgenstern nebo francouzský básník André Breton. 

Zvláštním způsobem dadaisté pojímali historii, kterou považovali za příčinu první 

světové války. Odmítali minulost, která podle nich světovou válku způsobila. 

Kromě literatury a výtvarného umění se dadaismus projevoval i v divadelní tvorbě, 

kde byla možnost přímého kontaktu s divákem. 
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Mezi autory literárních děl současnosti patří: 

Michel Layaz 

Michel Layaz je v současnosti jedním z nejčtenějších autorů románského 

Švýcarska. Mezi jeho známé romány patří Quartier Terre (Čtvrť Země) o náhlém 

pocitu samoty a ztrátě iluzí, Le Café du professeur (Profesorova kavárna), Ci-gisent 

(Zde odpočívající), Les Légataires (Dědicové), v němž čtyři členové rodiny, 

dědicové bolestné minulosti, líčí své pocity osamocení. 

Zlomem v autorově kariéře se stal román Les Larmes de Ma Mère (Matčiny slzy), 

za který získal Dentanovu cenu, Cenu posluchačů švýcarského rozhlasu RSR a 

Cenu mladých tvůrců Nadace pro kulturu kantónu Vaud. Román vzpomínek na 

dětství, příběh představující směs krutosti, nostalgie, hravosti a smyslnosti, se odvíjí 

od náhodně objevených rodinných předmětů. 

Albert Cohen 

Francouzsky píšící spisovatel švýcarské národnosti a židovského původu, který je 

považován za klasika francouzské literatury 20. století. Na počátku první světové 

války začal studovat právnickou fakultu v Ženevě a získal zde švýcarské občanství. 

v roce 1925 spoluzakládal časopis La Revue juive. Po diplomatické kariéře v 

Mezinárodním úřadu práce odjel před válkou do Londýna, kde se stal zástupcem 

Židovského úřadu pro Palestinu u francouzské exilové vlády. Po válce pracoval v 

Ženevě v Mezivládní komisi pro uprchlíky. 

V 1968 vydal svůj nejslavnější román Milá Páně (Belle du Seigneur), za který 

obdržel Cenu za román Francouzské akademie. 

Anne-Lise Grobéty 

Autorka řady románů, povídek, krátkých textů a překladů. Nejznámějším dílem je 

román Pour mourir en février (Zemřít v únoru), který vypráví o křehkosti a 
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zranitelnosti dospívající ženy, jejíž střet s předsudky a netolerancí zanechávají 

hluboké následky. Tento román je považován za nejlepší psychologické zpracování 

tématu dospívání ve švýcarské literatuře. 

Amélie Plume 

Amélie Plume je považována za jednu z nejlepších humoristických autorek 

současné švýcarské literatury. Její romány jsou inspirované vlastním životem, 

soustředí se na manželský pár. Autorka se v nich vysmívá sobě i jiným s ironií 

rozebírá každodenní situace v manželství. Mezi její romány patří Les Aventures de 

Plumette et de son premier amant (Dobrodružství Plumette a jejího prvního 

milence), En bas, tout en bas dans la plaine (Dole, úplně dole v rovině), Marie-

Mélina s'en va (Marie-Mélina odchází). Roku 1988 získala autorka Schillerovu 

cenu za celkové dílo. 
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6.2 Lidové zvyky 

V průběhu celého roku má ve švýcarském kalendáři své pevné místo mnoho akcí, 

na nichž se zpívá a tančí v krojích, někdy dokonce i střílí. Pořádají se zde také letní 

soutěže, při kterých spolu muži zápasí. Své místo mají také alpské slavnosti 

s veselými obyčeji s troubením na alpské rohy a cviky s vlajkami. 

V některých místech se počátkem léta oslavuje i stěhování dobytka na horské 

pastviny. Specialitou jsou souboje krav v Dolním Wallisu. 

Silný sklon к tradicím má obyvatelstvo katolických krajů, které se projevuje 

zejména při procesích, například v den Božího těla. 

Zajímavým zvykem je horalský masopust Tschäggättä v okolí vesnice Kippel. 

Tschäggättä se koná každoročně v únoru, poslední sobotu před Popeleční středou. 

Je jakousi obdobou masopustu. Mladí svobodní muži se při ní převlečou do 

kostýmů horských démonů s dřevěnou maskou a čertovskými rohy. V podvečer 

Prochází tento hrůzostrašný průvod vesnicí a je zakončen taneční zábavou. O této 

tradici neexistují žádné psané záznamy. Jedna z legend říká, že dříve v tamních 

horách žili zvláštní lidé, vysocí a zvláštní. Živili se jako pasáci dobytka a za tuhých 

zim, kdy neměli co jíst, se převlékali do strašidelných kostýmů a scházeli do údolí 

krást. Vesničané před nimi v prchali, aby si zachránili život. 

Vánoce jsou důležité bez ohledu na to, zda v kantónu převažuje katolické nebo 

Protestantské vyznání. Patří k nim ozdobený stromek, cukroví Guezli, dárky, 

zpívání koled, čtení vánočních příběhů i návštěva půlnoční mše. 

Vánocům předchází St. Nikolaus Tag (Sv. Mikuláš). Ve švýcarském dialektu se mu 

říká Samichlaus. Nosí červený plášť s kapuci a bílý plnovous. Doprovází ho stejně 

jako u nás čert, ve švýcarském dialektu Schmutzli. 

Advent doprovází i řada regionálních zvyků. V regionu Lenzburg - Seetal 
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V kantónu Aargau se koná Chlauschlöpfen. Zvoněním a hlasitými ranami má být 

vylákán Samichlaus ze svého příbytku Goffi, což je hora u Lenzburgu. Samichlaus 

má i své ženské protějšky. Ve francouzsky mluvících kantonech je to Chauche -

vieille a v italsky mluvícím kantónu Tessin Befana. V italské části Švýcarska věší 

děti 5. prosince večer ponožku. Hodné děti v ní druhý den najdou sladké 

překvapení, zlobivé děti uhlí. 

Švýcarská kuchyně je vzhledem k multikulturnosti země velmi pestrá a otevřená 

novým vlivům. 

Švýcarská kuchyně vychází z darů této hornaté země. Vyrábí se zde mnoho 

známých sýrů, Raclette, Emental, Gruyère, Reblochon, Tomme. Nejznámějším 

jídlem z brambor jsou švýcarské rösti, smažené okořeněné placičky nahrubo 

nastrouhaných vařených brambor. Mezi další speciality patří pečené kaštany 

Brisolée které se podávají s ovocem, sýry a sušeným masem. 

Cholera je další kulinářskou specialitou, která vznikla v období epidemie cholery, 

kdy byli lidé izolováni ve svých domech a snažili se tak nemoci uniknout. Semleli 

do jídla co doma našli, a poté vše zapekli. Základem jsou brambory a listové těsto, 

Přidává se do ní sýr, špek, pórek, jablka, hrušky a prokládá se listovým těstem. 

Chléb zvaný Pain de Seigle dříve pekla celá vesnice najednou a pak jej skladovali 

ve zvláštních ošatkách nad kamny, aby nezplesnivěl. 

Známá je též švýcarská čokoláda firmy Nestlé, Toblerone a Lindt. 
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6.3 Francouzština v románském Švýcarsku 

Francouzštinu ve Švýcarsku jako jazyk к dorozumívání používají obyvatelé západní 

a jihozápadní části země. 

Francouzsky zde hovoří přibližně osmnáct procent obyvatelstva. Francouzština je 

hlavním úředním jazykem v kantonech Fribourg, Jura, Neuchâtel, Vaud, Wallis, 

Ženeva a druhým úředním jazykem v kantónu Bern. 

Švýcarská francouzština, která je oficiálním jazykem se mnoho neliší od 

francouzštiny používané ve Francii. 

Podle Henriette Walterové (23) společným prvkem, které má francouzština 

v románském Švýcarsku s kraji východní Francie a částí Belgie, patří výslovnost 

otevřené samohlásky o na konci slov pot, mot, abricot, což v těchto krajích 

umožňuje rozlišení slov jako je pot od peau, mot od maux, koncová samohláska ve 

slově sabot od samohlásky ve slově beau, koncová samohláska ve slově abricot od 

samohlásky ve slově artichaut. 

Švýcaři mají své specifické výrazy především v oblasti úklidu, kde jim francouzská 

francouzština svým lexikem připadá nedostačující a v oblasti kvantity, kde si 

naopak situaci poněkud zjednodušují. 

Oblast úklidu a domácích prací: 

chenit f. - prach, nepořádek 

lavette f. - rukavice na úklid toalety 

linge m. - sací hadřík 

ordré adj. - uklizený 

orduriére f. - košťátko o lopatkou 

panosse f. - hadr na podlahu 
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plumon m. - prachovka 

Oblast kvantity - číslovky: 

septante - soixante-dix 

huitante - quatre-vingt 

nonante - quatre-vingt-dix 

Jednotná švýcarská francouzština neexistuje, liší se region od regionu. Švýcarská 

francouzština je ovlivněna sousedními francouzskými regiony Franche-Comté, 

Bourgogne, Savoie). Co se týká gramatiky, fonetiky, morfologie a syntaxu nemá 

švýcarská francouzština čistě nic svého švýcarského, co by nebylo v nějaké části 

francouzské. 

Giuseppe Manno (5) tvrdí, že hranice jazyková neodpovídá hranici geopolitické. 

Švýcarská francouzština není jednotná ani co se týče jednotlivých kantonů. Ve 

švýcarské francouzštině existují slova, která jsou specifická pro jednotlivé kantóny. 

Například kanton Vaud má svůj speciální výraz ruper pro francouzské slovo 

manger. 

Jazykové odlišnosti se dostávají i do oblasti politiky a administrativy. Ve 

francouzštině maire se používá v kantonech Bern, Jura a Ženeva. V kantonech 

Valais a Neuchâtel se maire označuje výrazem président, v kantonech Fribourg a 

Vaud výrazem syndic. 
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7 Využití Švýcarska ve výuce 

Tato praktická část diplomové práce je zaměřena na využití tématu Švýcarska ve 

výuce, v jednotlivých vyučovacích hodinách francouzštiny. Jednotlivá didaktická 

cvičení jsou vypracovávána s použitím pro studenty začátečníky, mírně pokročilé a 

pokročilé. Jejich použití je možné na druhém stupni základních škol i na středních 

školách. 

Výuka cizím jazykům - účel a prostředky 

Smyslem a účelem výuky cizím jazyků je takové osvojení si jazyka, aby mohl být 

využíván, jako nástroj dorozumívání. Jedná se o tzv.komunikativní cíl výuky 

jazyků. Užití jazyka je pak chápáno jako prostředek sdělování a dorozumívání. 

Osvojení si jazyka v jeho komunikativní formě je realizováno postupným užíváním 

čtyř základních metod a nácviků: 

• provádění poslechů 

• nácvik ústního vyjadřování 

• nácvik čtení s porozuměním 

• metoda písemného vyjadřování 
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7.1 Poslech 

К provádění poslechu přistupujeme od počátků výuky jazyku. Žáci se v rámci 

poslechu textu, přednášeném nebo čteném v běžném tempu, snaží především 

zachytit a pochopit kontext. Zpočátku se jedná především o odlišnosti v intonaci a 

melodii jazyka a dále pak s větším důrazem na skladbu vět a textu a na vlastní 

slovní zásobu, vždy s ohledem na postup a úroveň výuky. 

V rámci provádění poslechu lze vyžívat poslech přímý, poslech vyprávění nebo 

předčítání, ale i poslech reprodukovaný. 

К poslechu lze s úspěchem použít kromě projevu učitele i přednes, případně 

předčítám rodilým mluvčím. 

7.1.1 Písnička 

Písničku lze použít jako motivaci, pro oživení vyučovací hodiny a aktivizaci žáků 

během vyučovací hodiny. Slouží k opakování, upevnění a rozvoji slovní zásoby, 

nácviku zvukové podoby jazyka, ústnímu porozumění. Písnička je autentický 

jazykový a kulturní dokument, který nebyl vytvořen pro využití ve výuce cizího 

jazyka a tudíž je velmi dobře použitelný jako doplňkový materiál rozšiřující 

standardní výuku. Můžeme ji použít popřípadě i jako ukázku rozboru gramatických 

jevů. Výběr písničky je velmi důležitý. Učitel musí vybírat s ohledem na jazykovou 

úroveň studentů, rovněž s ohledem na správnou a srozumitelnou výslovnost 

interpreta. 
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HELVETIQUEMENT VÔTRE 

Paroles et musique: Michel Biihler. 
Arrangement: François Rauber. 
Production: Denis Niklaus. 
1969 

J'ai c'est donc le moment 
De participer à la vie du temps 
Mais comment le faire lorsque l'on n'est pas 
Riche ou bien célèbre, et que l'on n'a pas 
Le qui, dans mon pays, 
Avec de la chance m'aurait permis 
De me faire entendre? Mais écoutez-moi, 
Car, comme vous... 

J'aime nos , nos Alpes de neige... 

Que peut bien nous faire national? 
Pour nous il est fait d'images d'Epinal, 
Qui ont leur valeur, qui sont pourtant, 
Mais qu'on utilise en les trahissant: 
On parle de vaillance, on parle d'honneur, 
Mais quel est qui pourrait sur l'heure 
Braver l'opinion comme l'ont fait nos pères? 
Et pourtant... 

On aime nos , nos Alpes de neige-

Quel est le banquier qui peut me montrer 
Où a disparu, où s'est envolée 
La fière arrogance, l'âme indépendante, 
Que l'on avait en mille deux cent nonante? 
Tout a disparu, il ne reste plus 
Que la folle envie de gagner encore plus! 
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Qu'est-ce que ça peut faire que l'on ne vive plus; 
Il suffit... 

Qu'on aime nos , nos Alpes de neige... 

Oh je sais déjà ce qu'on va me dire: 

Tais-toi, tu ne sais pas ce que c'est que ! 
Comment oses-tu parler? Tu n'as pas, 
Comme nous gagné , tu 'as pas 
La force des ans, tu n'es pas lieutenant, 
Tu n'es pas ni même révérend! 

Tu es encore jeune, tais-toi, ça passera, 
Contente-toi... 

D'aimer nos , nos Alpes de neige... 

On ne nous propose que de conserver 
Ce que le passé nous a imposé: 

Gardons , gardons nos cantons, 

Gardons nos faux-cols et nos forts en béton! 
Allons-nous donc tous mourir étouffés 
Avec parc' qu'on a à bouffer? 
Certains, comme nous, sentent leur tête éclater: 
Est-ce tout... 

D'aimer nos , nos Alpes de neige 
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HELVETIQUEMENT VÔTRE 

Paroles et musique: Michel BQhler. 
Arrangement: François Rauber. 
Production: Denis Niklaus. 
1969 

J'ai vingt-et-un ans, c'est donc le moment 
De participer à la vie du temps 
Mais comment le faire lorsque l'on n'est pas 
Riche ou bien célèbre, et que l'on n'a pas 
Le poids des années qui, dans mon pays, 
Avec de la chance m'aurait permis 
De me faire entendre? Mais écoutez-moi, 
Car, comme vous... 

J'aime nos montagnes, nos Alpes de neige... 

Que peut bien nous faire notre hymne national? 
Pour nous il est fait d'images d'Epinal, 
Qui ont leur valeur, qui sont belles pourtant, 
Mais qu'on utilise en les trahissant: 
On parle de vaillance, on parle d'honneur, 
Mais quel est le Suisse qui pourrait sur l'heure 
Braver l'opinion comme l'ont fait nos pères? 
Et pourtant... 

On aime nos montagnes, nos Alpes de neige... 

Quel est le banquier qui peut me montrer 
Où a disparu, où s'est envolée 
La fière arrogance, l'âme indépendante, 
Que l'on avait en mille deux cent nonante? 
Tout a disparu, il ne reste plus 
Que la folle envie de gagner encore plus! 
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Qu'est-ce que ça peut faire que l'on ne vive plus; 

Il suffit... 

Qu'on aime nos montagnes, nos Alpes de neige... 

Oh je sais déjà ce qu'on va me dire: 
Tais-toi, tu ne sais pas ce que c'est que souffrir! 
Comment oses-tu parler? Tu n'as pas, 
Comme nous gagné la guerre, tu 'as pas 
La force des ans, tu n'es pas lieutenant, 
Tu n'es pas comptable ni même révérend! 
Tu es encore jeune, tais-toi, ça passera, 
Contente-toi... 

D'aimer nos montagnes, nos Alpes de neige... 

On ne nous propose que de conserver 

Ce que le passé nous a imposé: 

Gardons nos lingots, gardons nos cantons, 

Gardons nos faux-cols et nos forts en béton! 

Allons-nous donc tous mourir étouffés 

Avec bonne conscience parc' qu'on a à bouffer? 

Certains, comme nous, sentent leur tête éclater: 

Est-ce tout... 

D'aimer nos montagnes, nos Alpes de neige... 
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Nejjednodušším cvičením je samotný poslech písničky, nejprve bez textu. 

Písnička má vynechaná některá slova. Žáci mají během třech poslechů za 

sebou následujících doplnit chybějící výrazy v textu. Poté za pomoci 

učitele následuje společná oprava a vysvětlení chybějících výrazů. 

Nakonec společná četba a překlad. 

Během poslechu žáci zaznamenávají určité, předem určené gramatické 

jevy např. Passé composé 

Analýza textu pro ověření porozumění, pochopení. Ověřujeme 

následujícími otázkami: 

Quel est le sujet de la chanson? 

Quelle relation existe entre le titre et le contenu de la chanson? 

A qui le chanson s'adresse? 

Za domácí úkol žáci vymyslí další sloku písničky. 
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7.1.2 Video 

Video je prostředkem vyvolávajícím reakce. Audiovizuální dokument musí být 

vybírán s ohledem na jazykovou a myšlenkovou úroveň studentů. Využití tohoto 

prostředku ve výuce cizího jazyka nabízí použití nepřeberného množství následných 

aktivit. Video slouží к využití audiovizuálního poslechu a porozumění cizímu 

jazyku. Následovat mohou aktivity rozboru gramatického, shrnutí dokumentu, 

diskuze к prezentovanému tématu apod. 

• Dokument o historii Švýcarska 

Na základě tohoto dokumentu studenti načerpají nové informace, reálie a slovní 

zásobu z historie Švýcarska. Následuje rozbor nové slovní zásoby, stručné shrnutí 

hlavních událostí v historii státu, popřípadě diskuze к tématu. 

Úkoly: 

• Nejprve pustíme obraz bez zvuku. Žáci se snaží zrekapitulovat a uhodnout 

o čem dokument pojednává. 

• Žáci ve stručných větách převypráví obsah dokumentu. 

• Žáci vyjmenují hlavní osobnosti, události, data,... 

• Za domácí úkol žáci písemně shrnou obsah dokumentu. 
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7.2 Ústní vyjadřování 

Na systém provádění poslechů plynule navazuje nácvik ústního vyjadřování. Jedná 

se především o zažití si schopnosti správně, věcně a pohotově pohovořit na dané 

téma, к zadané problematice. Přímá kombinace s metodou poslechů a následných 

ústních přednesů na vyslechnuté téma vede к užívání správné výslovnosti, rytmu i 

celkové intonace vět. 

Vlastní ústní vyjadřování lze provádět jednak formou individuálních projevů, tak i 

formou kolektivní, například v rámci simulovaných rozhovorů a diskuzí. 

• Aktuality a zajímavosti ze Švýcarska 

Úkoly: 

• V průběhu vyučovacích hodin o Švýcarsku si budou žáci na úvod každé 

vyučovací hodiny připravovat krátké stručné aktuality a zajímavosti (cca 5 

minut) mimo rámec vyučování. 
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7.3 Mimotřídní aktivity 

Mimotřídní aktivitou rozumíme podle Josefa Hendricha (11) dobrovolnou činnost, 

která spočívá v účelném využívání volného času žáků к uspokojování jejich zájmů 

různými formami vzdělávání, které jsou spojené se zábavou. Mimotřídní aktivita by 

měla plnit cíl vzdělávací i výchovný. 

7.3.1 Školní výlet do Švýcarska - poznávací zájezd frankofonních 

kantonů a měst 

Cílem a účelem této mimotřídní aktivity by mělo být využití získané znalosti cizího 

jazyka i mimo rámec vyučování, seznámení se blíže s reáliemi země a švýcarskou 

kulturou. 

Úkoly: 

• Žáci mají za úkol si zpracovat referáty na jednotlivé kantóny (viz 7.4.1). 

• Po skončení stáže žáci vypracují „Rapport du stage", kde popíší své 

zážitky a shrnou osobní přínos stáže. 

7.3.2 Hodina vaření švýcarských národních pokrmů 

Hodina vaření může být použita jako metoda doplňková pro odlehčení standardních 

vyučovacích hodin. 

Úkoly: 

• Žáci se rozdělí do dvou skupin a každá skupina si vybere jeden z pokrmů. 

Na tento pokrm si skupina si samostatně sežene recept (internet, kuchařka, 

turistický průvodce apod.) a nakoupí suroviny. 

V hodině francouzštiny se tyto pokrmy uvaří (školní kuchyňka), během 
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vaření žáci mezi sebou a s učitelem konverzují francouzsky. 

• Za domácí úkol žáci zpracují popis přípravy pokrmu písemně v souvislých 

větách. 
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7.4 Písemné vyjadřování 

Konečných prostředkem v rámci osvojení si cizího jazyka je metoda písemného 

projevu. V rámci písemného projevu je třeba dokázat vyjádřit své myšlenky a 

názory, případně myšlenky a zásady obsažené v daném tématu. 

7.4.1 Referáty o francouzsky mluvících kantonech 

Referáty o francouzsky mluvících kantonech mohou následovat na závěr vyučování 

o Švýcarsku. Referátům předchází teoretický výklad učitele doprovázený 

aktualitami a všemi zmíněnými didaktickými cvičeními. 

Výklad učitele jako úvodní vyučovací hodina к tomuto samostatnému úkolu. Učitel 

vyjmenuje a stručně popíše kantóny, v kterých je francouzština úředním jazykem. 

Úkoly: 

• Na základě tohoto stručného úvodu do tématu žáci zpracují ve skupinkách 

podrobnější popis vybraného kantónu, jeho hlavního a dalších 

významných měst, zajímavostí. 

Tuto svou samostatnou práci budou v průběhu pololetí zpracovávat, 

konzultovat s učitelem a průběžně doplňovat o poznatky získané mimo 

jiné i z vyučovacích hodin. 

Tato práce bude finálně zpracována do konečné podoby (napsaná na 

počítači, s obrázky,...) a odevzdána učiteli ke kontrole. 

• Ke konci školního roku následuje přibližně týdenní poznávací zájezd do 

Švýcarska. Na programu bude návštěva převážně části frankofonního 

Švýcarska. Během tohoto studijního pobytu budou žáci na jednotlivých 

místech představovat své samostatné práce. 
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7.5 Ctení s porozuměním 

Čtení s porozuměním bývá prováděno ve dvou fázích. Zpočátku se provádí 

především čtení nahlas - důraz se klade především na správnou výslovnost slov i 

celkovou intonaci. 

Ve druhé fázi lze přistoupit i к systému tichého čtení. V této fázi jde především o 

pochopení čteného textu i bez znalosti některých slov či slovních spojení a obratů. 

Proces čtení s porozuměním je vhodné zakončit některou z kontrolních metod. 

Cílem je rozvíjet dovednost porozumění písemnému projevu v cizím jazyce. Text 

pomůže motivovat žáky к další práci. Výběr textu musí být podřízen cíli výuky, 

jazykové úrovni žáků, potřebám a zájmům žáků. 

Texty můžeme používat z učebnice nebo doplňkových materiálů (novinové články, 

letáky, jízdenky, obaly CD apod.) 

7.5.1 Text o švýcarském národním zvyku Tschäggättä 

Příklad textu o švýcarském národním zvyku Tschäggättä je určen pokročilejším 

studentům (střední škola). Načerpají nové informace ze švýcarských reálií, rozšíří si 

svou slovní zásobu. 
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Tschäggättä 

À l'opposé des costumes colorés et frivoles que l'on voit en 

Suisse pendant la période du carnaval, ce sont d'effrayants 

masques en bois que l'on porte dans le Lötschental (canton 

du Valais). 

La Tschäggättä ("tschäggät" veut dire tacheté, moucheté 

en dialecte local) commence le 3 février (après la 

Chandeleur) et dure jusqu'au mercredi des Cendres. Une 

règle non écrite veut que seuls les hommes célibataires 

puissent pratiquer cette coutume. Ces figures démoniaques s'emparent des villages, 

vêtues de tuniques de peaux de chèvre ou de mouton, aux gants enduits de noir de 

fumée . Quiconque rencontre la Tschäggättä doit s'attendre à être barbouillé de suie, 

surtout s'il s'agit d'une jeune et jolie femme! 

La tradition vient de l'époque où 

le Valais était coupé du reste du 

monde en hiver. Dans un 

environnement rural largement 

dominé par l'Église, les masques 

étaient l'expression de l'anarchie, 

de la révolte et du chaos. D'abord 

dépourvue d'organisation, la Tschäggättä se manifeste également par la grande 

diversité des masques: chacun d'entre eux est en effet unique. Seule obligation: tous 

les masques symbolisent la nature indomptée et indomptable de la vallée. 
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Contrairement à d'autres coutumes suisses faisant recours 

aux masques, la Tschäggättä n'a jamais fait l'objet d'une 

organisation officielle. 11 n'y a de cortège de la 

Tschäggättä que depuis 1967. Comme de nombreux jeunes 

gens ont quitté la vallée pour trouver du travail dans les 

années 60, la coutume a dû être quelque peu réorientée 

afin de pouvoir survivre. 

Úkoly: 

• Čtení a překlad textu. 

• Rozbor gramatických jevů - vypsat z textu všechna slovesa v časech 

minulých a rozčlenit je do skupin Passé composé, Imparfait, Plus-que-

• Stručné shrnutí hlavních myšlenek a převyprávění textu - využití 

komunikativních a vyjadřovacích schopností. 

• Srovnání se masopustem v naší kultuře. 

• Domácí úkol - stručně v několika větách popsat jakýkoliv zvyk v naší 

kultuře. 

• Odpovídání na otázky: studenti střídavě vymýšlejí otázky týkající se 

zpracovávaného článku a tyto pokládají svým spolužákům. 

• Hledání synonym ke slovům: la coutume, la masque, le dialecte, 

contrairement, le cortège. 

parfait. 
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7.6 Slovní zásoba 

Slovní zásoba může být studentům prezentována učitelem, pomocí učebnice, 

doplňkovými materiály například různými druhy textů, poslechem cizojazyčného 

projevu, audiovizuální metodou apod. Pro zafixování je nutné časté opakování 

osvojené slovní zásoby. Aktivizaci můžeme provádět pomocí individuálních a 

skupinových brainstormingů na úvod vyučovacích hodin. Důležité je i uvědomění 

si, že slovní zásoba nejsou jen samotná slovíčka, ale i ustálená slovní spojení. 

• křížovka 

• ukázka a porovnání slovíček francouzštiny ve Švýcarsku a francouzštiny 

ve Francii 

• cvičení na slovní zásobu 

• čtení textu (viz 7.5.1) 
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7.6.1 Krížovka 

C H O C O L A T 
R o M A N C H E 

M O N T R E s 

F R 0 M A G E 

N E S T L É 

F o N D U E 

L A c L É M A N 

B E R N 

L A u S A N N E 

M A T T E R H O R N 

C R 0 1 S 

F R 1 B 0 U R G 

G E N E V E 

T S C H Ä G G Ä T T Ä 

N E U T R A L 1 T É 

A L P E S 

C A L V 1 N 

A L L E M A N D 

R Ö S T 1 

Z Ü R 1 C H 

U N E S C 0 

C A N T O N 
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Zadání křížovky 

a) le typique produit suisse acheté dans la pâtisserie 

b) une des langues nationales de la Suisse la moins utilisée 

c) le symbole du temps suisse 

d) Gruyère, Fondue, Raclette 

e) une marque du chocolat 

f) un repas du fromage traditionnel suisse 

g) le plus grand lac en Suisse 

h) la capitale du pays 

i) la ville où se trouve le Musée Olympique 

j) la montagne la plus connue 

k) le symbole du drapeau national 

1) un des cantons francophones 

m) le siège principal de la Société des nations 

n) la fête nationale dans les montagnes (les masques) 

o) la politique de l'Etat dans les guerres 

p) le massif des montagnes en Suisse 

q) le plus grand réformateur suisse 

r) la langue officielle de la majorité des citoyens 

s) le typique plat traditionnel de pommes de terre 

t) le canton avec la plus grande population 

u) l'organisation qui garde les monuments historiques 

v) la partie de la Confédération suisse 
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7.6.2 Ukázka slovíček švýcarské francouzštiny 

Suisse 

adodoler verbe bercer pour endormir 

bacchanal n.m. grand bruit 

bordier n.m. personne qui habite au bord de la rue 

borgnette n.f. petite fenêtre 

canton n.m. chacun des Etats de la Suisse 

case postale n.f. boite postale 

chenit n.m. poussière, désordre 

conseiller de n.m. Ministre 

couenne n.f. croûte de fromage 

couverte n.f. couverture 

cuissettes f.pl. culotte courte de sport 

grenette n.f. marché couvert 

halle de n.f. salle de gymnastique 

huitante num. quatre-vingt 

lavette n.f. gant de toilette 

linge n.f. serviette éponge 

mener locution faire du tapage 

nonante num. quatre-vingt-dix 

neigeoter verbe neiger faiblement 

ordré adject. qui est en ordre 

canosse n.f. serpillière 

pécloter verbe aller mal 

pilier public n.m. emplacement réservé a l'affichage des avis 

pintocher verbe s'adonner a la boisson 

prunelu n.m. fruit - quetsche 

régent n.m. instituteur 

sextante num. soixante-dix 

sommelière n.f. serveuse 
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sous-tasse n.f. sous-coupe 

Canton du Jura 

beuiller verbe guigner avec indiscrétion 

dédevenir verbe affaiblir 

fend- l 'a i r n.m. fanfaron 

fion n.m. parole blessante 

piolet n.m. bâton de ski 

pluton n.m. edredon 
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7.6.3 Cvičení na slovní zásobu 

Cvičení je zaměřeno na procvičování nových slovíček. Na jejich rychlé užití, ale i 

na gramatickou správnost. 

LE FROMAGE 

LE TRAIN 

LE CHOCOLAT 

LA MONTAGNE 

t LE MONTRE 
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Úkoly: 

• Žáci jsou rozděleni do několika skupin, minimálně po třech osobách. Každá 

skupina dostane jeden výtisk cvičení - stránku s obrázky, vztahujícími se ke 

Švýcarsku. К těmto obrázkům musí co možná nejrychleji doplnit příslušné 

slovo. Učitel stopuje čas každé skupiny. Po odevzdám učitel prověří správnost 

napsaných slov. Za každé zcela chybné nebo nevyplněné slovo připočte 

к naměřenému času 5s. Za každou chybu ve slově pak navýší celkový čas o 2s. 

Nejlépe je pak ohodnocena skupina žáků, která dosáhla celkově nejkratšího času 

Tímto způsobem zajistí učitel rozložení důrazu jednak na vlastní znalost 

slovíček, ale i na jejich gramatickou správnost. 

Obdobný postup lze aplikovat i na samostatnou práci jednotlivců, ale pouze ve 

třídách nebo studijních skupinách s nižším počtem žáků. Při vyšším počtu 

jednotlivců může dojít к značné komplikaci při provádění měření dosažených 
v o casu. 

Toto cvičení je dále možno modifikovat, a to jak směrem к úplným 

začátečníkům, tak i pro starší, případně pokročilé studenty. 

• Pro žáky v počátečních fázích výuky lze cvičení upravit do formy testu, 

s výběrem z nabídnutých odpovědí. Toto řešení umožňuje rychlé a časté 

procvičení slovíček a je vhodné i z důvodu rychlého, v podstatě okamžitého 

vyhodnocení cvičení, například formou průhledových šablon. 

Naopak pro studenty vyšších ročníků bude toto cvičení využíváno v rozšířené 

formě - skupina nebo jednotlivec musí vždy napsat příslušné slovo a pak jej 

použít ve větě, případně v předem určeném počtu vět. 
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7.7 Reálie 

• test na ověření reálií - výběr odpovědí a, b, c, d 

• písemná práce na ověření reálií - otevřené otázky - konstrukce celých 

vět, ověření gramatické správnosti, formulace vět, vyjadřovací schopnost 

• křížovka - viz slovní zásoba 

• výklad - např. hodina na téma Frankofonie 
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7.7.1 Test 

1) Nej vyšší horou Švýcarska je: 

a) Matternhorn 

b) Dufourspitze (Monte Rosa) 

c) Aletschhorn 

d) Jungfrau 

2) Nejrozlehlejším jezerem na území Švýcarska je: 

a) Lac Léman 

b) Bodensee 

c) Lac de Neuchâtel 

d) Lago di Lugano 

3) Latinský název Gentiana označuje horskou rostlinu: 

a) Protěž 

b) Orlíček 

c) Hořec 

d) Temnohlávek černý 

4) Která řeka neprotéká Švýcarskem: 

a) Donau 

b) Aare 

c) Rhôna 

d) Ticino 

5) Kanton s největším počtem obyvatel je: 

a) Bern 

b) Graubünden 

c) Zürich 

d) Genève 
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Test - správné odpovědi 

1) Nejvyšší horou Švýcarska je: 

a) Matternhorn (4478m) 

b) Dufourspitze (Monte Rosa) (4634m) 

c) Aletschhorn (4295m) 

d) Jungfrau (4158m) 

2) Nejrozlehlejším jezerem na území Švýcarska je: 

a) Lac Léman (5 81 km2) 

b) Bodensee (537km2) 

c) Lac de Neuchâtel (216km2) 

d) Lago di Lugano (487km2) 

3) Latinský název Gentiana označuje horskou rostlinu: 

a) Protěž (Leontopodium aplinum) 

b) Orlíček (Aquillera alpina) 

c) Hořec (Gentiana) 

d) Temnohlávek černý (Nigritella) 

4) Která řeka neprotéká Švýcarskem: 

a) Donau 

b) Aare 

c) Rhôna 

d) Ticino 

5) Kanton s největším počtem obyvatel je: 

a) Bern 

b) Graubünden (největší 7107 km2) 

c) Zürich (největší 1165 mil. obyvatel) 

d) Genève 
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7.7.2 Písemná práce 

1 ) Jaké jsou hlavní úřední jazyky ve Švýcarsku? 

2) Z kolika částí se skládá Švýcarská konfederace? 

3) Vyjmenujte hlavní frankofonní oblasti Švýcarska? 

4) Jaké je hlavní město Švýcarska, do jaké správní části konfederace patří, jak 

vypadá jeho znak? 

5) Stručně popište a vysvětlete pojem švýcarská neutralita. 

6) Jmenuj te nej známěj ší řeky a j ezera Švýcarska. 

7) Jaká pohoří se na území Švýcarska nacházejí? 

8) Vyjmenujte alespoň tři nejznámější švýcarské výrobky. 

9) Jakých mezinárodních organizací je Švýcarsko členem? 

10) Jaké mezinárodní organizace sídlí na území Švýcarska a kde? 

Písemná práce - správné odpovědi 

1) Němčina, Francouzština, Italština, Rétorománština. 

2) 20 kantonů a 6 polokantonů. 

3) Kantóny Jura, Bern, Fribourg, Ženeva, Vaud, Valais. 

4) Hlavním městem je Bern, ve znaku má medvěda. 

5) Vznik neutrality v období světových válek, neúčast ve válkách a 

mezinárodních institucích. 
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6) Jezero Ženevské, Bodamské, Neuchâtelské, Lago di Lugano, Lago Magiorre, 

řeka Aare, Reuss, Ticino, Rhône. 

7) Alpy východní a západní, pohoří Jura. 

8) Hodinky, sýry, čokoláda. 

9) Švýcarsko je jedním z mála evropských států, který zůstává ze své vlastní 

vůle mimo mezinárodní organizace. Odmítlo členství v OSN i v NATO. V roce 

1992 sice byla podána přihláška do Evropské unie a země se stala součástí 

Evropského hospodářského prostoru, ale občané v referendu členství odmítli. 

10) Ženeva: Mezinárodní Červený kříž, Mezinárodní organizace práce, hlavní 

sídlo Organizace spojených národů. Lausanne: Olympijské muzeum. 
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7.7.3 Frankofonie 

Vyučovací hodinu na téma frankofonie a postavení Švýcarska v Mezinárodní 

organizaci Frankofonii můžeme zařadit jako hodinu doplňkovou к tématu 

Švýcarska. Toto téma vhodné především pro pokročilejší studenty středních škol. 

Cíle hodiny: 

• žáci budou mít povědomí o rozdílu frankofonie (geografický frankofonní 

prostor) a Frankofonie (mezinárodní organizace) 

• žáci budou umět vyjmenovat a vysvětlit základní pojmy tématu 

(frankofonie, Frankofonie, oficiální jazyk, kulturní jazyk, šíření 

francouzštiny) 

• žáci dokáží rozlišit druhy používání francouzštiny ve světě a dokáží k nim 

přiřadit jednotlivé země 

• žáci dokáží vyjmenovat z každého světadílu alespoň 5 členů mezinárodní 

organizace Frankofonie 

Použité metody: 

Úvod - individuální brainstorming na téma Frankofonie 

Hlavní aktivita - metoda výkladu, výuka frontální pro předání základních 

informací 

Pro upevnění naučeného učiva - žáci si rozdělí do skupinek po dvou žácích a pro 

příští hodiny si připraví krátké stručné referáty a ostatním tak představí jednotlivé 

země světa, ve kterých se používá francouzština 

Použité pomůcky - tabule, psací potřeby, mapa frankofonních zemí světa 
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Výklad: 

Frankofonie 

• mezinárodní organizace 

• geografický frankofonní prostor 

• celek zemí, které používají francouzštinu jako prostředek к dorozumění nebo к 

rozvoji kultury. 

Frankofonie sdružuje země, kde francouzština je: 

1) jediným oficiálním jazykem (Francie, Kongo, Monako) 

2) jedním z oficiálních jazyků (Kanada, Švýcarsko, Čad) 

3) mateřským jazykem velké části obyvatel (Francie, Belgie) 

4) kulturním jazykem (Rumunsko, Maroko, Egypt, Alžírsko) 

5) jazykem jen určité společenské vrstvy (Izrael) 

6) frekventovaným jazykem jen v určitých oblastech většího státu (USA -

Louisiana, Nová Anglie) 

Nesmíme zaměňovat termín frankofonie s Mezinárodní organizací frankofonie, 

jejímž vykonavatelem je Mezinárodní agentura Frankofonie se sídlem v Paříži. 

Tato organizace sdružuje země z politického a ekonomického hlediska. 

Termín frankofonie se používá od roku 1871. Po 2. světové válce časopis Esprit 

poprvé začal rozvíjet termín frankofonní uvědomělosti (conscience francophone). 

Jednalo se o uvědomění si společné kultury a jazyka, obranu francouzského jazyka, 

v době po druhé světové válce, kdy se lidé cítili ohroženi angličtinou a celkovým 

vlivem anglo-americké kultury. 
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Jazyk je jedním z nej důležitějších aspektů národní identity, která umožňuje 

vyjadřovat myšlenky a názory. Jazyk je i politickým nástrojem, kterým lze ovládat 

ostatní národy a působit na jiné kultury. 

Obrana individuality jazyka je tendencí všech kultur. Frankofonie tvoří svou 

rozlehlostí a vlivem celosvětovou snahu mnoha lidí z mnoha kultur o rozvoj 

francouzštiny a frankofonní kultury. 

Hlavní myšlenkou Frankofonie je „unité dans la diversité", jednota v rozmanitosti, 

myšleno z hlediska jazykového. 

Frankofonie svými programy podporuje především šíření francouzštiny. Pořádá 

bezplatné jazykové kurzy, vyvíjí počítačové programy například program Prolexis, 

který slouží к opravám psané francouzštiny po stránce syntaxe a gramatiky. 

Hlavním účelem tohoto projektu je podpora administrativních pracovníků v psaní 

dokumentace ve francouzském jazyce. 

Mezinárodním dnem frankofonie je 20. duben. 

Členové frankofonie: 

Evropa: Belgie, Bulharsko, Francie, Lucembursko, Moldávie, Monako, Rumunsko, 

Švýcarsko 

Amerika: Kanada, Dominikánská republika, Haiti, Svatá Lucie 

Afrika: Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kapverdy, Komory, 

Demokratická republika Kongo, Pobřeží slonoviny, Džibutsko, Egypt, Gabon, 

Guinea, Guinea-Bissau, Rovníková Guinea, Madagaskar, Mali, Maroko, Mauricius, 

Mauritánie, Niger, Středoafrická republika, Rwanda, Svatý Tomáš a Princův ostrov, 

Senegal, Seychely, Čad, Togo, Tunisko 

Asie a Oceánie: Kambodža, Laos, Libanon, Vanuatu, Vietnam 
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Přidružené země: Albánie, Andorra, Řecko, Makedonie 

Pozorovatelské země: Arménie, Rakousko, Chorvatsko, Gruzie, Maďarsko, Litva, 

Polsko, Slovensko, Slovinsko, Čechy 
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Résumé 

La Suisse 

Le nom officiel de ce pays est la Confédération helvétique. La Suisse a environ sept 

millions d'habitants. Sa surface est vers de 41 284 km2. La capitale est Berne. 

La Suisse est un pays continental. 

Géographie 

Il y a trois grands espaces géographiques du pays, les Alpes, le Jura et le Plateau. 

Les Alpes sont divisées par les quatre grandes vallées du Rhône, du Rhin, du Reuss 

et du Tessin qui s'écoulent vers les directions différentes. Les Alpes occupent plus 

de la moitié du territoire. Parmi les plus hauts sommets on peut nommer Monte 

Rosa, Matterhorn, Jungfrau. 

Le Jura est un arc montagneux qui s'étend de la région genevoise jusqu'au Rhin. 

Les pâturages sont typiques pour ce paysage. Dans la région du Jura on a découvert 

beaucoup de fossiles. 

Le Plateau est un territoire qui s'étire autour du Lac Léman et du Lac Constance. Le 

Plateau recouvre vers trente pourcent de la surface du pays. On dit que le Plateau est 

le coeur économique de la Suisse. Il y est concentré l'agglomération, l'industrie et 

les voies de communication. Le paysage du Plateau est caractérisé par des collines 

et des champs cultivés. 

On dit que la Suisse est un château d'eau de l'Europe. Les grands fleuves comme le 

Rhône, le Rhin et l'Inn se jettent dans la Méditerrannée, la mer du Nord ou la mer 

Noire. La Suisse compte plus de 1500 lacs. 
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Histoire 

Le nom « helvétique » vient de la tribu, qui a veçu sur le territoire suisse. La Suisse 

a été romanisée, puis elle était la partie du pays des Habsbourgs. En 1291 les 

cantons Uri, Schwyz et Unterwaiden ont fait l'Alliance pour se séparer des 

Habsbourgs. Le traité de Westphalie après la Guerre de Trent ans en 1648 a 

confirmé l'indépendance de la Suisse et il l'a séparé de l'Empire allemand. Le 

Congrès de Vienne en 1815 a constitué la neutralité du pays. 

Politique 

Jusqu'à la date de 1848 la Suisse est un Etat fédéral plutôt qu'une Confédération 

des cantons. 

Le gouvernement suisse est constitué du Conseil fédéral élu par le Parlement. Au 

Conseil fédéral appartient le pouvoir exécutif. Le pouvoir législatif appartient à 

L'Assemblée fédérale composée du Conseil National et du Conseil des Etats 

(cantons). La démocratie directe en Suisse permet aux Suisses de participer aux 

questions de l'Etat. 

La Confédération helvétique a 26 cantons autonomes parmi lesquels il y a 6 demi-

cantons. Chaque canton a sa propre constitution, son Parlement, son gouvernement 

et ses lois. 

Economie 

Économiquement la Suisse est un pays prospère grâce à sa situation politique et son 

économie stabilisée. Sa prospérité dépend de son commerce extérieur. La Suisse 

importe des matières premières et exporte des produits manufacturés. Les plus 

connus sont les montres, le chocolat et les fromages. 

La métropole économique du pays est la ville de Zürich. 

A cause de sa neutralité La Suisse est le siège de la Société des nations, de la Croix 
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Rouge, du Comité Olympique, du Bureau international du travail. 

Culture 

La Suisse est un pays multilingue et très diversifié. Ce pays utilise quatre grands 

groupes linguistiques avec leurs dialectes locaux. La majorité de la population vit 

dans la partie ou on parle allemand. Cette partie comprend dix-sept cantons. Ces 

citoyens comprennent 70% de la population totale. Dans la partie Suisse romande 

les gens parlent français. Les Romans représentent 20%. Les cantons romans sont 

Genève, Vaud, Neuchâtel, Jura, Berne, Fribourg et Valais. Vers 6 % des Suisses 

autour du canton Tessin parlent italien. Le romanche est une langue à racines 

latines. Les Romanches forment le plus petit groupe linguistique, ils ont seulement 

0,5 %. 

La Constitution suisse a défini le statut des langues. L'allemand, le français, 

l'italien et le romanche sont les langues nationales. L'allemand, le français, l'italien 

sont les langues officielles. 

La culture en Suisse (les coutumes locales) est très diversifiée a cause du 

multilinguisme du pays. 

Les pédagogues Jean Jacques Rousseau et Johann Heinrich Pestalozzi, l'humaniste 

Erasmus de Rotterdam, les réformateurs Ulrich Zwingli, Jean Calvin étaient les 

personnages de l'histoire suisse très importants. 

Parmi les écrivains célèbres on peut nommer Albert Cohen qui a obtenu le Prix 

Nobel et le Prix de l'Académie Française, Amélie Plume, Michel Layaz et Anne-

Lise Grobéty. 
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La Suisse en enseignant le français 

Dans les leçons du Français langue étrangère il faut enseigner de la francophonie 

dont la Suisse est le participant principal. La Suisse est un sujet convenable pour 

apprendre le français. 

On peut utiliser plusieurs types d'exercices, des projets, des jeux ou des tests. Il faut 

toujours suivre les principes didactiques en utilisant les moyens linguistiques parmi 

lesquels on distingue les moyens grammaticaux, les moyens lexicaux, les moyens 

phonétiques et les moyens graphiques, convenables pour développer les 

compétences communicatives. 

L'écoute - la chanson 

La chanson peut jouer des rôles divers dans l'enseignement selon les besoins, les 

intérêts et les possibilités pratiques des enseignants et des apprenants. La chanson 

peut en premier lieu servir aux exercices d'écoute et de compréhension orale. 

Chaque chanson est un document authentique de langue et de culture qui n'a pas été 

crée à l'usage de l'apprenant étranger. Les chansons peuvent servir de point de 

départ de discussion portant sur tous les thèmes. 

Les étudiants font la connaissance du chanteur suisse populaire Michel Bühler et sa 

chanson Helvetiquement vôtre et en même temps ils apprennent le nouveau 

vocabulaire. 

La vidéo 

La vidéo est le moyen qui évoque chez l'apprenant des réactions. Il est important de 

choisir un document avec le niveau linguistique adéquat. Son utilisation propose 

une variation des exercices. La vidéo sert en classe de séquence de compréhension, 

de l'analyse. Ce support peut ouvrir un débat en classe sur le thème présenté. 

Grâce à ce document de l'histoire suisse les étudiants obtiennent les informations 
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sur les événements principaux de l'histoire du pays. 

Les mots croisés 

A travers les mots croisés on répète le nouveau vocabulaire et en même temps on 

acquiert les informations générales de la Suisse - la géographie, la population, la 

culture, l'industrie, l'agriculture, le système politique etc. 

Les tests 

Il est possible de vérifier les connaissances aussi par les tests. On distingue les 

questions ouvertes ou les étudiants doivent répondre par leurs propres mots en 

construisant des phrases, et les questions fermées dans lesquelles les étudiants 

choisissent les plusieurs possibilités offertes. Les questions touchent par exemple 

de la géographie, de l'histoire, du systeme politique etc. 

Les activités hors de l'école 

Les étudiants peuvent développer leur français et leur connaissance de la Suisse 

aussi dans leur temps libre. Le professeur peut leur donner ces types de devoirs. 

• Préparation des exposés - Les étudiants préparent leurs exposés sur les 

sujets divers par exemple sur les cantons et les villes francophones de la 

Suisse. Chaque groupe des étudiants travaille pendant un semestre sur son 

exposé et divise les sujets (la géographie, l'histoire, les villes, etc.). 

Chacun doit chercher les informations tout seul et élaborer un exposé. Ces 

exposés particuliers seront présentés pendant le voyage à travers la Suisse. 

• Préparation des repas traditionnels suisses - Les étudiants choisissent 

un repas traditionnel suisse et cherchent sa recette dans leur temps libre. 

Ils doivent aussi acheter les ingrédients nécessaires. Pendant une leçon de 

français les groupes des étudiants préparent leur repas pour toute la classe. 

Dans ces types de l'exercices les étudiants font la connaissance de la 
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culture suisse et en même temps ils approfondissent leur lexique d'une 

forme d'enseignement agréable. 
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Závěr 

Předmětem zpracované diplomové práce je využití tématu Švýcarská konfederace, 

jako jedné z frankofonních zemí, v různých hodinách výuky francouzského jazyka, 

jako možnosti zpestření a ozvláštnení výuky a zároveň jako možnosti rozšíření 

okruhu znalostí, vědomostí žáků a praktické ukázky využití získaných jazykových 

znalostí a jejich dalšího rozšiřování. 

První část diplomové práce byla zaměřena na celkový popis Švýcarska, jako soubor 

faktů a reálií, na nichž bude následně stavěn systém výuky. Takto sestavený soubor 

údajů a faktů bude využíván jako základní přehled informací pro jednotlivé způsoby 

a postupy následného využití v jednotlivých konkrétních úlohách a cvičeních. 

Soubor primárních údajů byl sestaven z různých pohledů na Švýcarskou 

konfederaci. Jedním ze základních je popis z pohledu historického, s důrazem na 

zachycení všech podstatných zlomových okamžiků ve vývoji Švýcarska a jejich 

vlivu a dopadu na současnost. Rovněž popis z hlediska geografického a 

hospodářského je jedním ze základních souborů faktů, využitelných v jednotlivých 

stupních výuky. 

Z hlediska užití tématu ve výuce francouzského jazyka je pak nej důležitější popis 

národnostního, náboženského a především jazykového členění Švýcarska, s hlavním 

důrazem na frankofonní oblasti země, jejich vznik, vývoj a celkové začlenění do 

regionu. 

Druhá části diplomové práce, její praktická část, je zaměřena na využití tématu 

Švýcarska ve výuce, v jednotlivých vyučovacích hodinách francouzštiny. 

S využitím konkrétních reálií Švýcarska jsou zde zpracována cvičení a příklady 

konkrétních možností užití tohoto tématu v hodinách výuky francouzského jazyka. 
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Téma Švýcarska je zde využíváno jak v klasické učební formě, při užívání 

například historických, geografických a hospodářských údajů, tak i pro určité 

odlehčení výuky ve formě blízké věku i duši studentů - například ve formě využití 

písničky, jako autentického jazykového a kulturního dokumentu pro nácvik a 

prohloubení poslechu. 

Při tvorbě některých cvičení byla zahrnuta i myšlenka vzájemné soutěživosti 

studentů. Jedná se například o využití formy křížovky v rámci procvičení slovní 

zásoby. Snaha o vyniknutí v rámci kolektivu je u této formy výrazným elementem 

pro rozvoj znalostí. 

Rovněž jsou uvedeny i další příklady к zajímavému rozšíření standardní náplně 

vyučovacích hodin a to především formou mimotřídních aktivit. Příprava, 

organizace a průběh školního výletu do frankofonní části Švýcarska je nejen 

vhodný nástroj pro zlepšení a zdokonalení jazyka, ale především se jedná o zážitek 

se silným stimulačním prvkem. Praktické a úspěšné užití jazyka bude vhodnou 

formou podpory dalšího studia. 

Vlastní forma zpracování této části diplomové práce byla zvolena tak, aby 

umožňovala přímé následné využití v praxi. Jednotlivá cvičení a příklady jsou 

zpracovány tak, aby mohly být přímo ve formě použité v diplomové práci následně 

zahrnuty do výuky. 

Typ a forma cvičení byly voleny tak, aby byla možná jejich snadná transformace 

s ohledem na věk studentů, jejich stupeň jazykového vzdělání i úroveň ostatním 

využitelných vědomostí. Rovněž snadná úprava některých cvičení do formy 

písemné nebo testové byla brána do úvahy při jejich tvorbě a sestavování. 
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