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Abstrakt: 

 

Cílem práce je zjistit, proč si žáci na českých školách v nižším a ve 

vyšším sekundárním vzdělávání jako druhý cizí jazyk volí právě 

francouzštinu a nikoliv jiný jazyk, a jak jsou se svou volbou spokojeni. 

Teoretická část pojednává o výuce cizích jazyků ve školách v Evropě 

a v českých školách, zejména o výuce francouzštiny. Dále pojednává 

o postavení francouzského jazyka ve světě i v České republice, 

o výhodách a přínosech plynoucích z jeho znalosti. Empirická část 

popisuje výzkumné šetření provedené prostřednictvím dotazníkové 

metody. Vzorkem pro výzkum bylo 100 studentů z nižšího a 163 

studentů vyššího stupně pražských gymnázií, z čehož je 185 dívek a 78 

chlapců. Na základě výzkumu bylo zjištěno, že studenti si druhý cizí 

jazyk zvolili převážně sami a nejčastějším důvodem pro volbu 

francouzštiny bylo, že se jim jazyk celkově líbil, druhým důvodem byl 

hezký přízvuk a třetím nejčastějším důvodem je, že nechtěli studovat 

jiný jazyk, který jim škola nabízela, následně volili francouzštinu kvůli 

rozšíření znalostí a možnosti cestování. 

 

Klíčová slova: 

 

Francouzština, francouzský jazyk, jazyk a jazyková komunikace, druhý 

cizí jazyk, další cizí jazyk, volba cizího jazyka, gymnázium, střední 

školy, základní školy, druhý stupeň, motivace k výběru jazyka. 



  

Abstract: 

 

The aim of this thesis is to find out why Czech secondary school 

students chose to study French as their second foreign language and 

how satisfied they are with this decision. The theoretical part concerns 

itself with teaching languages in European schools and in the Czech 

Republic with the focus on French language. Furthermore, it deals with 

the status of French language both in the world and in the Czech 

Republic, and with the benefits the knowledge of French language 

brings. The empirical part of this thesis depicts a research conducted by 

means of questionnaire construction. The sample was 100 students 

from the lower and 163 students from the higher stage of secondary 

schools called “gymnasium” (grammar school) in Prague. (185 girls and 

78 boys) The research shows that students chose the foreign language 

mainly themselves and the most frequent reason for choosing French 

was that they liked the language in general. The second reason was that 

they liked the accent and number three that they did not want to study 

the other language taught in their school. Furthermore, they chose 

French language in order to widen their knowledge and because of 

travelling. 

Key words:  

 

French, french language, language and language communication, 

second foreign language, choice of foreign language, secondary schools, 

grammar schools, motivation of language choice.  
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1 Úvod 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je nedílnou 

součástí výchovně vzdělávacího programu, kde také zaujímá stěžejní 

postavení zejména proto, že kultivace jazykových dovedností je součástí 

všech vzdělávacích oblastí. Znalost jazyků je pro život nezbytná nejen 

proto, že otevírá širší možnosti jak pro vzdělávání, tak pro budoucí 

volbu povolání, ale také proto, aby se lidé po celém světě spolu mohli 

dorozumět nebo bez jazykové bariéry vést studijní, profesní či dokonce 

rodinný život v zemi, kde se jim naskytne příležitost. Vždyť pouze 

v Evropě se mluví 23 oficiálně uznávanými jazyky, dále 60 původními 

regionálními a menšinovými jazyky a k tomu ještě navíc jazyky skupin 

přistěhovalců1. Bez společného porozumění by spolu národy nemohly žít 

v harmonii, udržovat mír, ani například budovat obchod nebo rozvíjet 

cestovní ruch, které jsou pro mnohé státy nesmírně důležité. 

Téma této práce bylo vybráno na základě zájmu o zmapování 

důvodů, které vedou žáky v českých školách k tomu, že si žáci jako 

druhý cizí jazyk volí právě francouzštinu a nikoliv jiný druhý cizí jazyk 

z nabídky poskytované na českých školách, což je také hlavní otázkou 

našeho šetření. Odpovědi na otázky úzce souvisejícími s touto 

problematikou ukáží, jaký mají studenti k tomuto jazyku vztah a jestli 

si ho vybrali z vlastního zájmu nebo z povinnosti. Zároveň by nám tyto 

odpovědi mohly přinést informace o tom, jak dotazovaní studenti 

vnímají důležitost studia dalších cizích jazyků, protože jsou dotazováni, 

jestli by rádi studovali ještě nějaký další cizí jazyk navíc. Otázka, zda 

žáci daný jazyk volili sami či byli motivováni rodiči nebo ve volbě 

druhého cizího jazyka hrály roli jiné aspekty, stojí nesporně v centru 

zájmu našeho výzkumu. Dalším důležitým bodem dotazníku je otázka, 

zda jsou se svou volbou spokojeni, nebo by s odstupem času raději 

                                       
1  European Commission. Special Eurobarometr 386. Europeans and their languages. 

Brussel: European Commission, 2012. s. 2. 
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zvolili jiný cizí jazyk, pokud ano, tak jaké jazyky by respondenti 

studovali raději, a co je k takovému názoru vede. Rovněž se budeme 

snažit zjistit, zda jsou studenti při volbě druhého cizího jazyka ovlivněni 

znalostí cizích jazyků svých rodičů. 

Autorka této práce sama studuje učitelství pro střední školy 

a pro 2. stupeň zákládních škol se specializací na francouzský jazyk – 

toto téma je jí tedy velmi blízké. Zároveň už druhým rokem vyučuje na 

čtyřletém i osmiletém gymnáziu a z pozice učitele ji zajímá, proč si žáci 

ke studiu volí právě francouzštinu, jaký k ní mají vztah, jestli si tento 

předmět vybrali sami, zda jsou se svou volbou spokojeni nebo jestli jim 

s výběrem pomáhali rodiče, či zda na ně v jiné jazykové skupině nezbylo 

místo. Tento druh informací má rozhodně velkou vypovídající hodnotu 

o celkovém přístupu žáků k danému předmětu a může učiteli pomoci 

lépe porozumět jeho žákům a jejich motivaci ke studiu. Domníváme se, 

že na základě informací získaných prostřenidctvím této práce, by 

nejenom autorka práce, ale i další učitelé mohli uzpůsobit své vyučovací 

hodiny právě tak, aby odpovídaly očekávání některých žáků, čímž by se 

pro ně tento jazyk mohl stát přístupnějším a třeba také atraktivnějším.  

Předpokládáme, že práce by mohla být užitečná například těm, 

kteří se rozhodují, zda zvolit učitelství francouzštiny jako svou 

specializaci na vysoké škole, nebo těm, kteří uvažují, zda zařadit 

francouzský jazyk mezi předměty vyučované na jejich škole, nebo 

komukoliv dalšímu, kdo se zajímá o problematiku výuky cizích jazyků, 

nebo třeba jenom těm, již se zajímají o tento konkrétní jazyk. 

Teoretická část práce se nejprve zaměří na výuku cizích jazyků 

obecně v evropských státech a v českých školách, zejména na 

francouzský jazyk. Nebude opomenuto ani vzdělávání učitelů jazyků. 

Rovněž tato část bude obsahovat stručné představení francouzštiny, 

jejího postavení ve světě a v České republice, dále zmíní prostředky 

a instituce zaměřené na její šíření. V neposlední řadě budou zmíněny 

různé důvody pro studium všech cizích jazyků, nejenom pro studium 
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právě tohoto předmětu, ale také konkrétní důvody pro studium právě 

francouzštiny.  

V empirické části bude zaznamenán průběh celého šetření. 

Nejprve bude popsán pilotní výzkum a jeho funkce jako při sestavování 

dotazníku. Následně bude popsán výběr zkoumaného vzorku, ale 

i samotný výzkumný vzorek. Následně bude představen postup zvolený 

při sestavování dotazníků, dále bude zmíněn průběh předvýzkumu 

a samotného hlavního výzkumu. Nakonec budou posány a analyzovány 

hlavně výsledky, které tento výzkum přinesl, a budou doplněny 

grafickými zobrazeními. 

Cílem této práce je zjistit zejména, proč si žáci na českých 

školách v nižším a ve vyšším sekundárním vzdělávání jako druhý cizí 

jazyk volí právě francouzštinu a nikoliv jiný jazyk, a jak jsou se svou 

volbou spokojeni. Rovněž se budeme snažit najít odpovědi na další 

otázky, které vyvstaly v průběhu tohoto výzkumu.  
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2 Teoretická část 

V této části se zaměříme nejprve na výuku cizích jazyků v širším 

kontextu, tedy na to, jak to vypadá s svýukou cizích jazyků v Evropě, 

což následně doplníme informacemi o jazykové výuce v České republice. 

Zmíníme, kolika jazykům se běžně učí na různých místech, kolika – 

a hlavně jakým – jazykům se učí u nás. Nebude opomenuto ani 

vzdělávání učitelů jazyků v evropském i českém kontextu. Potom se 

zaměříme už pouze na výuku francouzštiny, která je hlavním tématem 

tohoto výzkumu, a proto tento jazyk také trochu představíme. Budeme 

se zabývat jejím postavením ve světě a u nás, zmíníme také způsoby její 

propagace a instituce, které se zabývají jejím šířením. V neposlední řadě 

uvedeme rozličné důvody pro studium cizích jazyků, ale také konkrétní 

důvody, proč studovat právě francouzštinu a ne nějaký jiný cizí jazyk. 

 

2.1 Cizí jazyky v Evropě 

Podle výzkumu Erobarometu z roku 2012 je více než polovina 

Evropanů (54%) je schopna vést konverzaci minimálně v jednom cizím 

jazyce, čtvrtina je schopna konverzovat ve dvou cizích jazycích 

a pouhých 10 % Evropanů ve třech cizích jazycích2.  

Většina respondentů v Lucembursku (98%), Lotyšsku (95%), 

Holandsku (94%), na Maltě (93%), ve Slovinsku (92%), Litvě (92%) a ve 

Švédsku (91%) uvedla, že jsou schopni se domluvit minimálně jedním 

dalším jazykem navíc vedle jejich mateřštiny. Oproti tomu v Maďarsku 

(65%), Itálii (62%), Velké Británii (61%), Portugalsku (61%) a v Irsku 

(60%) se více než polovina dotázaných nedomluví žádným cizím 

jazykem3.  

                                       
2  European Commission. Special Eurobarometr 386. Europeans and their languages. 

Brussel: European Commission, 2012. s. 5. 
3  Ibid, s. 5. 
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Ve srovnání s předchozím výzkumem Eurobarometru se 

v některých zemích pozoruhodně zvýšil podíl respondentů schopných 

vést konverzaci v cizím jazyce. Jsou to Rakousko (nárůst o 16% na 

78%), Finsko (o 6% na 75%), Irsko (o 6% na 40%). Na druhé straně 

došlo i k poklesu v této schopnosti zejména na Slovensku (pokles o 17% 

na 80%), v České republice (o 12% na výsledných 49%), Bulharsku 

(o 11% na 48%), Polsku (o 7% na 50%) a v Maďarsku (o 7% na 35%). 

Od předchozího šetření v roce 2005 došlo v těchto zemích k poklesu 

například v ovládání ruského a německého jazyka4.  

Nejvíce užívanými cizími jazyky v Evropě jsou angličtina 

(užívaná 38% respondentů), francouzština (12%), němčina (11%), 

španělština (7%) a ruština (5%). Angličtina je nejrozšířenějším cizím 

jazykem v 19 z 25 evropských států, kde není oficiálním jazykem5. 

Většina Evropanů se nepovažuje za aktivní studenty jazyků. 

23% z nich se nikdy žádnému neučilo a 44% uvedlo, že se žádnému 

jazyku neučili v nedávné době, a že ani nemají v úmyslu začínat. Oproti 

tomu pouze 14% respondentů pokračovalo se studiem nějakého jazyka 

během posledních dvou let, 7% v tomto období začalo se studiem 

nějakého jazyka a 8% to mělo v plánu do následujícího roku, i když se 

v nedávné době žádnému jazyku neučili6.  

Přesto si 88% Evropanů myslí, že znalost jiného než mateřského 

jazyka je pro jejich osobní prospěch velmi užitečná. Dvě třetiny (67%) 

z nich považuje angličtinu pro sebe za jeden z nejdůležitějších jazyků. 

Na dalších místech dle užitečnosti stojí němčina, kterou volilo jako 

nejužitečnější jazyk 17% dotazovaných, francouzštinu 16%, španělštinu 

14% a čínštinu volilo 6%. Došlo k poklesu při pohledu na důležitost 

francouzštiny a němčiny. Francouzštinu považuje za důležitou pro 

                                       
4  European Commission. Special Eurobarometr 386. Europeans and their languages. 

Brussel: European Commission, 2012. s. 5. 
5  Ibid, s. 5-6. 
6  Ibid, s. 7. 
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osobní prospěch o 9% dotazovaných méně a němčinu o 5% méně oproti 

předchozímu výzkumu7.  

Co se týče vnímání užitečnosti cizích jazyků pro své potomky, 

jsou výsledky o něco vyšší. 98% Evropanů považuje zvládání cizího 

jazyka za užitečné pro své děti do budoucnosti. Pro budoucnost svých 

dětí vnímají jako nejužitečnější angličtinu (hlasovalo pro ni 79% 

dotazovaných), na dalších místech jsou francouzština a němčina (20%), 

za nimi španělština (16%) a čínština (14%). Opět došlo od roku 2005 

k poklesu vnímání důležitosti francouzštiny (o 13%) a němčiny (o 8%). 

Oproti tomu došlo k nárůstu důležitosti čínštiny. Během výzkumu 

v roce 2005 si 12% dotazovaných Evropanů myslelo, že znalost čínštiny 

bude důležitá pro jejich děti, při šetření v roce 2012 si to myslela o 4% 

dotazovaných více8. 

Nedostatek motivace je přibližně pro třetinu (34%) dotazovaných 

největší překážkou ve studiu cizích jazyků. Dalšími překážkami jsou 

nedostatek času (pro 28% respondentů) a příliš velké náklady (25%). 

Jedna pětina (19%) dotazovaných uvedla, že je odrazuje pocit, že nejsou 

dobří ve zvládání cizích jazyků. Co se týče učení se cizím jazykům, více 

než dvě třetiny (68%) Evropanů se je naučilo během školní výuky. 

Výrazně menší část (16%) uvedla, že se jazyk naučili při neformální 

komunikaci s rodilým mluvčím, 15% se naučilo jazyky na mimoškolní 

skupinové výuce. Dalších 15% dotazovaných se jazyk naučilo při 

častých návštěvách nebo delším pobytu v zemích, kde se jím mluví. 

Současně si dotazovaní myslí, že nejefektivnější způsob výuky cizích 

jazyků je v rámci školní výuky.  

Souhrnně se 84% shoduje, že by každý Evropan měl mluvit 

minimálně jedním cizím jazykem a podle 72% by měl ovládat dva9.  

 

                                       
7  European Commission. Special Eurobarometr 386. Europeans and their languages. 

Brussel: European Commission, 2012. s. 7. 
8  Ibid, s. 7-8. 
9  Ibid, s. 8. 
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2.2 Výuka cizích jazyků  

Výuku cizích jazyků je možné absolvovat v rámci školní 

docházky, při skupinové výuce například v jazykových školách nebo 

v jazykových institutech, v rámci individuální výuky, nebo si cizí jazyk 

můžeme osvojit komunikací s rodilými mluvčími či pobytem v zemi, kde 

se daným jazykem mluví. Jistě by bylo možné vyjmenovat ještě několik 

dalších způsobů, ale v této práci bude nadále předmětem zájmu výuka 

cizích jazyků v rámci školní docházky na nižším a vyšším sekundárním 

stupni vzdělávání, neboť tuto skupinu respondentů jsme zapojili do 

našeho výzkumu. 

Zařazení druhého cizího jazyka do výuky souvisí nejenom 

s nutností rozvíjení dalších jazykových znalostí a komunikativních 

dovedností žáků, ale také s podporou mnohojazyčnosti, která je běžná 

prakticky ve všech zemích Evropské unie10. Znalost cizích jazyků nám 

umožňuje pochopení jiných kultur, poznávaní odlišností mezi národy, 

seznámení se způsobem jejich života, jejich myšlením, jejich zvyklostmi 

a tradicemi, což přispívá k mezinárodnímu porozumění a toleranci. Dále 

nám tato schopnost dovoluje vycestovat do zahraničí nejenom jako 

turisté, ale za prací či za studiem a rozšiřují se tím rovněž možnosti pro 

naše budoucí uplatnění11. 

V následujících kapitolách bude hlavním tématem organizace 

výuky cizích jazyků v evropských zemích a také popis systému této 

výuky v České republice. Tato část práce se zaměří na to, v jakém věku 

žáci začínají se studiem cizích jazyků v rámci povinné školní docházky, 

jaký cizí jazyk je nejvyhledávanější a jaké jazyky jsou nejčastěji voleny 

právě jako druhý cizí jazyk. Nakonec krátce zmíníme, jak je to s výukou 

a kvalifikací učitelů jazyků v Evropě i v České republice.  

                                       
10  Organizace dalšího cizího jazyka: Doporučení, inspirace a náměty [online]. In: 

Metodický portál RVP – Digifolio. [cit. 6.11.2014].  
11 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013) 

úplné znění upraveného RVP ZV. Praha: MŠMT, 2013. s. 16. 
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2.2.1 Výuka cizích jazyků v Evropě 

Vzdělávací systémy evropských zemí zařazují nejméně jeden cizí 

jazyk jako vyučovací předmět do povinného základního vzdělávání12. 

První cizí jazyk je v některých zemích zařazen v kurikulu primárního 

vzdělávání (první stupeň základního vzdělávání) v jiných zemích se mu 

povinně vyučuje až v nižším sekundárním vzdělávání (druhý stupeň 

základního vzdělávání)13. Ale ve většině těchto zemí se žáci učí 

minimálně dvěma cizím jazykům během povinné školní docházky po 

dobu alespoň jednoho roku14. Celkově průměrný počet žáků v nižším 

sekundárním vzdělávání, kteří se učí dvěma, nebo více cizím jazykům, 

za poslední roky vzrostl15. 

Jednou z nejčastěji zmiňovaných problematik je otázka, kdy 

s výukou cizích jazyků začít. V zemích, kde se současně používá více 

jazyků, jako je například Lucembursko, Malta, Norsko nebo Švýcarsko, 

se děti učí druhému jazyku většinou od prvního ročníku základního 

vzdělávání. V těchto zemích se také nemluví o výuce „cizího jazyka“, ale 

o výuce „druhého jazyka“. Ukázkou toho, že s výukou cizích jazyků se 

začíná stále dříve, je například německy mluvící část Belgie, kde se žáci 

začínají učit první cizí jazyk již v preprimárním vzdělávání ve 3 letech16. 

Téměř ve všech ostatních zemích Evropy se žáci začínají učit cizímu 

jazyku od 2. nebo vyššího ročníku primárního vzdělávání, začínají ve 

věku 8-11 let. Výjimku tvoří snad jenom Slovensko a Bulharsko, kde je 

výuka tohoto předmětu zařazena až v nižším sekundárním vzdělávání17. 

                                       
12 PRŮCHA,  Jan.  Srovnávací pedagogika:  Mezinárodní komparace vzdělávacích 

systémů. Praha: Portál, 2006. s. 218. ISBN 80-7367-155-7. 
13  Ibid, s. 218. 
14  Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě. Brusel: Výkonná agentura pro 

vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA P9 Eurydice), 2009. ISBN 978-

92-9201-010-2. s. 10. 
15  Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě v roce 2012. Brusel: EACA, 2012. 

ISBN 978-92-9201-462-9. s. 2. 
16  Ibid, s. 2. 
17  PRŮCHA, Jan. Srovnávací pedagogika: Mezinárodní komparace vzdělávacích 

systémů. Praha: Portál, 2006. s. 218-219. ISBN 80-7367-155-7. 
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Nejčastěji vyučovaným cizím jazykem v evropských státech je 

jednoznačně angličtina. Ovšem tento jazyk není ve všech těchto státech 

povinný. Například ve Finsku, Francii, Itálii, Španělsku, Portugalsku, 

Rakousku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku si studenti mohou vybrat, 

zda se jako první cizí jazyk chtějí učit angličtinu, nebo jiný jazyk. Přesto 

přibližně 90 % žáků na úrovni vyššího sekundárního vzdělávání studuje 

právě angličtinu18. Dalšími jazyky, ze kterých mohou vybírat, jsou 

němčina, francouzština, španělština, někde také ruština a ve Finsku si 

žáci mohou jako první cizí jazyk volit také švédštinu. Toto jsou ale 

pouze teoretické možnosti jednotlivých školských systémů. Podle 

statistických údajů si však ve většině evropských zemí velmi velké 

procento žáků volí jako první jazyk právě angličtinu. Výjimkami jsou 

Belgie (její vlámská část), Irsko, Spojené království, Lucembursko 

a Rumunsko, kde je prvním cizím jazykem francouzština. Důvody jsou 

následující. V některých z těchto států je angličtina mateřským 

jazykem, proto ji nemohou volit jako cizí jazyk, v jiných zemích je 

francouzština jedním z oficiálních jazyků a v Rumunsku si ji studenti 

volí právě kvůli úzké příbuznosti s rumunštinou19.  

Průcha (2006) uvádí, že jako druhý cizí jazyk je nejrozšířenější 

němčina, potom ruština, zatímco španělština se nejvíce jako druhý cizí 

jazyk uplatňuje jenom ve Francii20. Jiné zdroje uvádějí, že němčinu volí 

nejvíce studentů v Nizozemsku, v severských zemích a v zemích střední 

a východní Evropy, vedle toho francouzštinu si vybírají hlavně studenti 

zemí jižní Evropy, zejména příslušníci románských národů21, 

pravděpodobně kvůli příbuznosti jazykových větví.  Podle dostupných 

                                       
18  Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě. Brusel: Výkonná agentura pro 

vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA P9 Eurydice), 2009. ISBN 978-

92-9201-010-2. s. 12. 
19  PRŮCHA, Jan. Srovnávací pedagogika: Mezinárodní komparace vzdělávacích 

systémů. Praha: Portál, 2006. s. 221-222. ISBN 80-7367-155-7. 
20  Ibid, s. 222. 
21  Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě. Brusel: Výkonná agentura pro 

vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA P9 Eurydice), 2009. ISBN 978-

92-9201-010-2. s. 12 
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údajů se zdá, že si žáci stále vybírají frekventovanější jazyky. Důvodem 

může být vliv rodičů při výběru nebo nedostatek kvalifikovaných učitelů 

jiných jazyků22. 

Dalším bodem spojeným s tématem je vzdělání pedagogů 

vyučujících jazyky. Na prvním stupni základních škol cizí jazyky 

mnohdy vyučují učitelé s nedostatečnou aprobací – nespecializovaní 

učitelé – ti, kteří vyučují všechny předměty v daném vzdělávacím 

programu. Na druhém stupni základních škol a na středních školách 

výuku jazyků zajišťují především specializovaní učitelé, jež mají 

specializaci na dva nebo více cizích jazyků, nebo mají ve specializaci cizí 

jazyk v kombinaci s jiným předmětem. Přípravné vzdělávání učitelů 

specializovaných na výuku cizích jazyků se ve všech evropských zemích 

uskutečňuje v rámci vysokoškolského vzdělávání. Tato forma přípravy 

obvykle trvá 4-5 let, což je obdobné jako specializace v jiných 

aprobacích23. Ovšem, podle Evropského průzkumu jazykových znalostí 

průměrně 25 % žáků navštěvuje školu, jejíž ředitel přiznal potíže 

s hledáním kvalifikovaných osob na obsazení volných míst učitelů cizích 

jazyků, nebo se zajištěním jejich zástupu24.  

 

2.2.2 Výuka cizích jazyků v České republice 

Dle zprávy České školní inspekce (ČŠI) je u nás dlouhodobou 

prioritou podpora vzdělávání v cizích jazycích. Ve všech strategických 

materiálech upravujících vzdělávání v České republice jsou obsaženy 

opatření ke zlepšení jeho úrovně25. Naše republika při stanovování 

                                       
22  Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě. Brusel: Výkonná agentura pro 

vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA P9 Eurydice), 2009. ISBN 978-

92-9201-010-2. s. 11. 
23  Ibid, s. 13. 
24  Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě v roce 2012. Brusel: EACA, 2012. 

ISBN 978-92-9201-462-9. s. 7. 
25  Výroční zpráva České školní inspekce za rok 2011/2012. Praha: Česká školní 

inspekce, 2013. s. 76. 
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priorit v této vzdělávací oblasti vychází z jazykové politiky Rady Evropy 

a Evropské komise, kde jde základním požadavkem, aby Evropané byli 

schopni komunikovat ve dvou cizích jazycích26. V Bílé knize, jak je 

nazván Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, jsou 

vymezeny národní cíle nejenom pro vzdělávání v cizích jazycích. 

Dlouhodobé vzdělávací cíle jsou stanoveny v rámcových vzdělávacích 

programech (RVP) pro všechny stupně vzdělávání. Školní vzdělávací 

plány se následně spolu s RVP staly základními nástroji pro zvyšování 

jazykových znalostí a kompetencí27. 

Dle RVP jsou předměty Cizí jazyk a Další cizí jazyk (někdy 

označován jako Druhý cizí jazyk) ještě spolu s předmětem Český jazyk 

a literatura realizované v rámci vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková 

komunikace. Vysoká úroveň jazykové kultury patří k předním znakům 

všeobecné vyspělosti absolventů základního vzdělávání28. Studium 

a znalost dalších jazyků přispívají k chápání a objevování dalších 

skutečností, jež přesahují zkušenosti zprostředkované pouze naším 

mateřským jazykem. 

Požadavky na dosažené vzdělání ve výuce v cizích jazycích jsou 

stanovené podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 

(SERR), jež definuje různé úrovně užívání a ovládání cizích jazyků. Dle 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání je 

předpokládáno dosažení úrovně A2 pro předmět Cizí jazyk a dosažení 

úrovně A1 pro předmět Další cizí jazyk29. V Rámcovém vzdělávacím 

plánu pro gymnázia se navazuje na předpokládané znalosti dosažené 

během základního vzdělávání a s výukou cizích jazyků by se mělo 

začínat na úrovních vypsaných výše. V předmětu Cizí jazyk výuka na 

                                       
26  Souhrnné poznatky o podpoře a rozvoji výuky cizích jazyků v předškolním, 

základním a středním vzdělávání v období let 2006-2009. Praha: Česká školní 

inspekce, 2010. s. 3. 
27  Ibid, s. 3. 
28  Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013) 

úplné znění upraveného RVP ZV. Praha: MŠMT, 2013. s. 16. 
29  Ibid, s. 17. 
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vyšších gymnáziích nadále směřuje k získání jazykové úrovně B2 

a v předmětu Další cizí jazyk vyučování směřuje k dosažení úrovně B1 

podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky30. 

Předmět Cizí jazyk je povinně vyučován od 3. ročníku základní 

školy (ZŠ), ale vzhledem k vysokému zájmu rodičů o výuku cizích 

jazyků jsou nějaké hodiny zařazovány už i do vzdělávacích plánů 1. a 2. 

tříd ZŠ. Výuka angličtiny na tomto stupni vzdělávání je jasně 

dominantní. Ve školním roce 2008/2009 volilo anglický jazyk jako první 

cizí jazyk 99,4% žáků 3. ročníků, pouze v příhraničních oblastech 

s Německem volili někteří žáci raději němčinu. Na gymnáziích ve 

stejném školním roce, volilo angličtinu více než 80% studentů a na 

středních odborných školách studovali žáci anglický a německý jazyk 

v poměru 5 : 331.  

Od školního roku 2013/2014 došlo v Rámcovém vzdělávacím 

programu pro 2. stupeň základních škol k významným změnám. Vešlo 

v platnost pravidlo, že školy zařazují do kurikula druhý cizí jazyk podle 

svých možností, nejpozději však od 8. ročníku, v minimální časové 

dotaci 6 hodin. Dříve byl předmět Další cizí jazyk volitelný, nyní je 

povinný, těchto daných 6 hodin musí škola využít pouze pro výuku 

druhého cizího jazyka v rámci posilování výuky cizích jazyků32. Pouze 

v odůvodněných případech je možné tuto časovou dotaci využít pro 

upevňování a rozvíjení prvního cizího jazyka. Rozložení těchto hodin 

záleží na škole, žáci mohou absolvovat 3 hodiny v 8. i v 9. ročníku, nebo 

v 8. ročníku 2 hodiny a v 9. ročníku 4 hodiny. Pokud žák během studia 

na 2. stupni základní školy již absolvoval výuku dalšího cizího jazyka 

například v 7. ročníku 2 hodiny, tato výuka se započítává do minimální 

                                       
30  Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: Výzkumný ústav Pedagogický 

v Praze, 2007. 100 s. ISBN 978-80-87000-11-3, s. 13. 
31  Souhrnné poznatky o podpoře a rozvoji výuky cizích jazyků v předškolním, 

základním a středním vzdělávání v období let 2006-2009. Praha: Česká školní 

inspekce, 2010. s. 7. 
32  Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013) 

úplné znění upraveného RVP ZV. Praha: MŠMT, 2013. s. 16. 
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celkové dotace 6 hodin. V následujících ročnících tedy může absolvovat 

výuku po 2 hodinách, aby bylo splněno požadované minimum33.  

V září roku 2003 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

(MŠMT) zavedlo rozvojový program na podporu výuky vzdělávacího 

oboru Další cizí jazyk. Tento program má „poskytovat materiální 

a metodickou pomoc školám a učitelům při tvorbě a realizaci nových 

školních vzdělávacích programů zaměřenou zejména na šíření 

inovativních výukových strategií (projektová výuka, kooperativní učení, 

apod.), které by rozvíjely motivaci k učení po celý život a umožnily 

rozvíjet u žáků všechny klíčové kompetence34“ neboť MŠMT dbá na 

kvalitní jazykové vzdělání. Tato finanční podpora je určena na obnovu 

a modernizaci stávajícího vybavení nebo na nákup nového materiálního 

vybavení jakožto jazykových učebnic s udělenou schvalovací doložkou, 

učebních pomůcek, softwarového vybavení či odborné literatury35. 

Odůvodněné případy pro nezařazení vzdělávacího oboru Další 

cizí jazyk jsou například, pokud se jedná o žáka se speciálními 

vzdělávacími potřebmi podle § 16 školského zákona, o žáky cizího 

původu, nebo pokud existují organizační důvody, kterými se rozumí 

dočasné personální nebo prostorové problémy se zajištěním výuky. 

O těchto případech rozhoduje ředitel školy po projednání se zákonnými 

zástupci žáka36. Žáci, kteří splňují podmínky pro nezařazení dalšího 

cizího jazyka, mohou pokračovat v upevňování a rozvíjení (prvního) 

cizího jazyka. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je také 

možné, aby výuka byla nahrazena předmětem speciálně pedagogické 

péče se zaměřením na rozvoj komunikačních dovedností ve výuce 

českého jazyka či prvního cizího jazyka, nebo na rozvoj náhradních 

                                       
33 Organizace dalšího cizího jazyka: Doporučení, inspirace a náměty [online]. In: 

Metodický portál RVP – Digifolio. [cit. 6.11.2014]. 
34  Rozvojový program, Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014. Praha: MŠMT, 2013. 
35  Ibid, s. 1.  
36 Odůvodněné případy pro upevňování a rozvíjení výuky v Cizím jazyce (verze platná 

od 1. 9. 2013) [online]. Praha: MŠMT, 2013. [cit. 13.12.2014]. s. 1.  
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komunikačních systémů pro neslyšící nebo hluchoslepé a rozvoj dalších 

náhradních komunikačních systémů, či k posílení logopedické péče atd. 

Toto řešení se týká zejména studentů hluchoslepých, studentů se 

závažným sluchovým postižením, se závažným onemocněním včetně 

poúrazových stavů nebo studentů se zjištěnou poruchou řečových 

funkcí37. 

Další cizí jazyk mohou žáci vybírat z nabídky: jazyk anglický, 

německý, francouzský, španělský, italský, ruský, slovenský, polský, 

případně jiný jazyk38.  

Studenti v České republice na základních i středních školách ze 

všech cizích jazyků volí hned po angličtině nejvíce německý jazyk, ale za 

posledních deset let dochází k poklesu v jeho oblibě. Na grafech 

v příloze 6.1 Graf – kolik procent studentů se učí jednotlivým cizím 

jazykům – základní školy (str. 83) a příloha 6.2 Graf – kolik procent 

studentů se učí jednotlivým cizím jazykům – střední školy (str. 84) 

můžete vidět grafické znázornění tohoto jevu. Na základních školách 

(příloha 6.1) zájem o německý jazyk postupně klesal, ale ve školním 

roce 2013-2014, o něj zájem opět vzrostl. Rovněž zde můžeme pozorovat 

vzrůstající zájem o ruský jazyk. Zatímco na středních školách (příloha 

6.2) si za posledních deset let němčinu každým rokem volil stále menší 

počet studentů. Francouzský jazyk také zaznamenal drobný pokles. 

Tyto grafy byly vytvořeny na základě Statistických ročenek na stránkách 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kde byly informace pouze 

o tom, kolik procent žáků na českých školách studuje který cizí jazyk, 

ale již zde nebyly informace o tom, zda si žáci daný jazyk volí jako první 

či druhý cizí jazyk. Z toho důvodu německý jazyk výrazně převyšuje 

ostatní jazyky neboť němčinu je na některých školách možné studovat 

jako první cizí jazyk namísto angličtiny. Tato práce se dále bude 

                                       
37  Odůvodněné případy pro upevňování a rozvíjení výuky v Cizím jazyce (verze platná 

od 1. 9. 2013) [online]. Praha: MŠMT, 2013. [cit. 13.12.2014]. s. 2.  
38 Organizace dalšího cizího jazyka: Doporučení, inspirace a náměty [online]. In: 

Metodický portál RVP – Digifolio. [cit. 6.11.2014].  
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soustředit pouze na francouzský jazyk, který bude představen 

v následující kapitole. Podorobnější údaje ke studiu francouzštiny na 

českých školách budou zaznamenány v kapitole 2.3.3 Postavení 

francouzštiny v České republice (strany 30 až 32).  

Co se týká personálního zajištění výuky cizích jazyků v České 

republice, základním předpokladem pro zajištění kvalitní a efektivní 

jazykové výuky je odborná kvalifikace učitelů získaná vysokoškolským 

studiem v akreditovaném magisterském popř. bakalářském studiu 

zaměřeným právě na přípravu učitelů cizích jazyků, dle aktuálního 

znění zákona o pedagogických pracovnících39. Tato příprava u nás může 

probíhat například na pedagogických fakultách či na některých 

filozofických fakultách Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity, 

Univerzity Hradec Králové, Univerzity Palackého v Olomouci, Jihočeské 

univerzity, a na dalších vysokých školách.  

Dle zprávy České školní inspekce (ČŠI) týkající se školních let 

2009-2012, dosahuje podíl kvalifikovaných učitelů jazyků na středních 

školách 84,4% z toho nejvyšší kvalifikovanosti dosahovali učitelé 

německého jazyka a jiných cizích jazyků, zatímco u učitelů angličtiny 

byla zaznamenána nejnižší kvalifikovanost. Ve srovnání krajů bylo 

nejvíce kvalifikovaných učitelů zaznamenáno v krajích Olomouckém 

(90,5%), Moravskoslezském (90,3%), Jihočeském (89,8%) 

a Jihomoravském (89,1%). Naopak nejmenší kvalifikovanost pedagogů 

stěžuje výuku v kraji Středočeském (77,6%), v Praze (78,5%) a v kraji 

Ústeckém (78,6%)40. 

Dle předchozí zprávy ČŠI týkající se vybraných základních 

a středních škol šetřených ve 2. pololetí školního roku 2005/2006, na 

základních školách učilo francouzský jazyk 70% odborně 

                                       
39  Souhrnné poznatky o podpoře a rozvoji výuky cizích jazyků v předškolním, 

základním a středním vzdělávání v období let 2006-2009. Praha: Česká školní 

inspekce, 2010. s. 8. 
40  Výroční zpráva České školní inspekce za rok 2011/2012. Praha: Česká školní 

inspekce, 2013. s. 85. 
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kvalifikovaných učitelů, 20% absolventů vysokých škol s pedagogickým 

zaměřením, ale s jinou aprobací, 10% absolventů VŠ bez pedagogického 

zaměření a žádný rodilý mluvčí. Na všech typech středních škol (tzn. na 

gymnáziích, středních odborných školách a na středních odborných 

učilištích) v tomto období vyučovalo francouzštinu pouze 56,7% 

pedagogů se specializací na francouzský jazyk a na daný typ školy, 

10,7% pedagogů s odbornou aprobací, ale pro jiný typ školy, 4,5% 

pedagogů měla odborné pedagogické vzdělání, ale neměli aprobaci na 

francouzštinu a 3% učitelů neměla žádné vysokoškolské vzdělání, 

rovněž tam nepůsobil žádný rodilý mluvčí. Na základních školách 

dopadl francouzský s ohledem na počet dostatečně kvalifikovaných 

učitelů v poměru k jiným cizím jazykům nejlépe, německý jazyk měl 

těchto pedagogů pouze 44,8% a anglický jazyk dokonce jenom 29%. Na 

středních školách měla největší zastoupení absolventů daného oboru 

pro příslušný typ školy němčina (61,9%), následovala francouzština 

(56,7%) a na posledním místě byla opět angličtina (53,4%). I přes tato 

čísla byl velmi vysoký podíl učitelů cizích jazyků s dostatečnou aprobací 

na gymnáziích, nejvíce těchto učitelů vyučovalo francouzský jazyk 

(88,2%), dále německý jazyk (83,6%), nakonec opět anglický jazyk 

(82,1%). Na základě těchto statistik můžeme říci, že anglický jazyk se ve 

srovnání s francouzštinou a němčinou v daném školním roce potýkal 

s největším počtem učitelů s nedostatečnou kvalifikací pro daný obor, 

oproti němčině a francouzštině41. Tyto údaje můžete vidět v tabulce 

v příloze 6.3 Tabulka – Kvalifikační struktura učitelů anglického, 

německého a francouzského jazyka v navštívených základních 

a středních školách ve školním roce 2005/2006 (str. 85). 

 

                                       
41  Souhrnné poznatky České školní inspekce o výuce cizích jazyků v základních a 

středních školách ve školním roce 2005/2006. Praha: Česká školní inspekce, 2006. 

s. 9. 
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2.3 Francouzský jazyk 

Francouzština je jedním z románských jazyků. Tuto jazykovou 

větev tvoří dále například španělština, katalánština, italština, 

portugalština, rumunština a další méně známé jazyky. Na rozdíl od 

češtiny je to jazyk analytický. Je to také jazyk, který se stále obnovuje, 

znovuutváří, tranformuje a daptuje na moderní svět, jeho technologie 

a kulturní skutečnosti. Jedním z dokladů tohoto tvrzení je například to, 

že za posledních 50 let se francouzský výkladový slovník vydávaný 

Francouzskou Akademií rozšířil ze 40 000 výrazů na 60 000. Dnešní 

francouzština je odrazem současného frankofonního světa a vztahů 

v něm, na základě čehož je obohacována belgicismy, nebo výrazy 

užívanými ve Švýcarsku či Québecu. 

Francouzština zaujímá ve světě různé postavení. Pro někoho je 

mateřským jazykem, pro jiného druhým jazykem, pro další může být 

úředním jazykem, jazykem sociální komunikace či prostředkem 

mezinárodní komunikace, v neposlední řadě je vyučovacím jazykem, 

nebo vyučovaným jazykem. V této práci se budeme zabývat 

francouzštinou jakožto vyučovaným jazykem, konkrétně jakožto jedním 

z druhých cizích jazyků vyučovaných na českých školách, ale nejprve se 

s ní blíže seznámíme. 

 

2.3.1 Postavení francouzštiny ve světě 

Francouzština je se svými přibližně 274 miliony mluvčích pátým 

nejrozšířenějším jazykem na světě za mandarínštinou, angličtinou, 

španělštinou a arabštinou42. Zároveň je čtvrtým nejužívanějším jazykem 

na internetu, třetím světově nejvíce užívaným jazykem obchodu, 

druhým nejužívanějším jazykem pro sdělování mezinárodních informací 

v médiích, druhým nejvíce užívaným úředním jazykem v mezinárodních 

                                       
42  Organisation Internationale de la Francophonie. La langue française dans le monde 

2014. Paris: Nathan, 2014. 576 s. ISBN: 978-2-09-882654-0. s. 5. 
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společnostech, ale také druhým nejstudovanějším jazykem na světě43. 

Zhruba 212 milionů mluvčích se francouzštinu naučilo už v dětství ve 

škole nebo v rodině a užívají ji v každodenním životě bez ohledu na 

kontext. Zbylých 62 milionů se ji naučilo jako cizí jazyk nejčastěji 

během základní a střední školy, protože spolu s angličtinou má tu 

výsadu, že je vyučována na všech pěti kontinentech, prakticky ve všech 

zemích světa44.  

Francouzština je mateřským jazykem (někdy také označováným 

jako první jazyk) nejenom ve Francii a jejích zámořských územích, ale 

také v Québecu, Monaku, ve Valonsko-bruselské federaci, v románské 

části Švýcarska, ale také v Libanonu, Lucembursku, Ontariu či Novém 

Brunšviku. Čím dál tím více se jako mateřština rozšiřuje v afrických 

zemích, jako jsou Gabon, Kamerun, Kongo, atd45.  

Druhým jazykem je francouzština pro mluvčí, kteří se ji naučili 

sice ve škole, ale používají ji každý den v úředních, právních, 

pracovních nebo kulturních vztazích a setkávají se s ní u lékaře či 

v médiích. S těmito případy se setkáme zejména v místech, kde je 

jediným oficiálním jazykem, což jsou Benin, Burkina Faso, Kongo, 

Slonovinové pobřeží, Gabon, Guinea, Mali, Niger, Demokratická 

republika Kongo, Bali, Togo. Dále ji jako druhý jazyk najdeme 

v místech, kde je vyučovacím jazykem, jako jsou země Magrebu, 

Libanon, Belgie (mimo Valonsko-bruselskou federaci), Burundi, 

Kamerun, Kanada (mimo Québec), Středoafrická republika, Komory, 

Džibutsko, Rovníková Guinea, Haiti, Lucembursko, Madagaskar, 

Rwanda, Seychely, Švýcarsko (mimo jeho románskou část), Čad, Valle 

d´Aosta a Vanuatu46. 

                                       
43  Organisation Internationale de la Francophonie. La langue française dans le monde 

2014. Paris: Nathan, 2014. 576 s. ISBN: 978-2-09-882654-0. s. 3. 
44  Ibid, s. 3-6. 
45  Ibid, s. 7. 
46  Ibid, s. 7. 



27 

Jako cizí jazyk je francouzština nejčastěji vyučována v afrických 

zemích, konkrétně v Alžírsku, Egyptě, Maroku, Sýrii, Mauritánii 

a v Tunisku. Tato oblast také čítá největší podíl studentů (44%) 

zapsaných ve Francouzských institutech, což odráží jejich úmyslný 

zájem o jazyk. I přes poměrný pokles studentů, Evropa stále zůstává 

druhým kontinentem do početnosti výuky francouzštiny jakožto cizího 

jazyka. Zde je dokonce druhým nejčastěji vyučovaným cizím jazykem na 

prvních a druhých stupních základního vzdělávání a na středních 

školách je až na třetím místě za němčinou. Nejčastěji je vyučována 

v Itálii, Německu, Rumunsku, Španělsku a následně v Rusku. Velký 

podíl studentů je rovněž v nefrankofonních částech Belgie a Švýcarska. 

Jako první cizí jazyk je zastoupena zejména v anglofonních zemích 

v Irsku a Spojeném království. Co se týče Ameriky a Karibiku, je 

francouzština nejpopulárnějším cizím jazykem v Kanadě (opět mimo 

frankofonní oblasti), ve Spojených státech, následně v Kostarice, 

v Mexiku a Brazílii. Většina studentů francouzštiny (48%) zapsaných ve 

Francouzských Aliancích na tomto kontinentě se nachází v Argentině 

a Peru47. Pro shrnutí, od roku 2010 se počet studentů francouzštiny na 

celém světě zvýšil o 6%, přičemž v severní Africe a na Středním východě 

se jejich počet zvýšil o 7%, v subsaharské Africe se zvýšil o 44%, 

v Evropě klesl o 8%, v Asii a Oceánii se zvýšil o 43%, v Americe 

a Karibiku vzrostl pouze o 2%48.  

Grafické znázornění rozšíření francouzštiny ve světě je 

k nahlédnutí v příloze 6.4 Mapa – frankofonní svět (na str. 86). 

 

                                       
47  Organisation Internationale de la Francophonie. La langue française dans le monde 

2014. Paris: Nathan, 2014. 576 s. ISBN: 978-2-09-882654-0. s. 10-11. 
48  Ibid, s. 11. 
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2.3.2 Rozšiřování francouzského jazyka ve světě 

O propagaci tohoto jazyka se ve světě starají zejména tři sítě – 

Univerzitní agentura Frankofonie, Francouzské aliance a Francouzské 

instituty, které najdeme i u nás v České republice.   

Univerzitní Agentura Frankofonie (L’Agence universitaire de la 

Francophonie, AUF) byla založena v Montrealu roku 1961. Tato 

společnost je dokonce definována jako jeden z orgánů Frankofonie 

a sdružuje vysoké školy, kde je vyučovacím jazykem francouzština, 

nebo školy, kde je výzkum veden v tomto jazyce. Jejími 

nejvýznamnějšími počiny jsou: podpora prezenčního a dálkového 

vzdělávání, podpora studentů na stážích ve frankofonních 

společnostech, podpora doktorandů, podpora výzkumů a třeba podpora 

mobility studentů49.  

Francouzské aliance (Les Alliances françaises, AF) v současné 

době reprezentují největší světovou kulturně asociační síť s 850 

pobočkami ve 137 zemích světa. Každoročně v nich více než 500 000 lidí 

v každém věku projeví zájem o výuku francouzštiny či o různé kulturní 

akce ve francouzštině. Mezi roky 2009-2013 počet studentů zapsaných 

v Aliancích vzrostl o 12%, v Evropě tento počet vzrostl například na 

Ukrajině (o 62%), v Portugalsku (o 44%), Arménii (o 37%), Švýcarsku 

(o 33%) a Albánii (o 30%)50. Poměr studentů v Aliancích napříč 

světovými oblastmi je k vidění v příloze 6.5 Graf – poměr studentů 

zapsaných ve Francouzských aliancích na jednotlivých kontinentech 

v roce 2012 (str. 87). 

 

 

                                       
49  Organisation Internationale de la Francophonie. La langue française dans le monde 

2014. Paris: Nathan, 2014. 576 s. ISBN: 978-2-09-882654-0. s. 11-13. 
50  Ibid, s. 13. 
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Francouzské instituty (Les Instituts français, IF) fungují pod 

záštitou francouzského Ministerstva zahraničních věcí, jenž má na 

starosti šíření výuky francouzštiny, a čítají síť obsaženou ve 161 

zemích. Instituty nabízejí kurzy francouzštiny jakožto cizího jazyka, 

nebo specifické kurzy francouzštiny zaměřené na podnikání, cestování, 

právo, lékařství, atd. nebo připravují k mezinárodním jazykovým 

zkouškám DELF, DALF, které odpovídají úrovním podle Společného 

evropského referenčního rámce pro jazyky, ke zkouškám z profesní 

francouzštiny aj. Celkový počet studentů zapsaných ve Francouzských 

institutech v roce 2012/2013 vzrostl o 13%, v Evropě poměr těchto 

studentů vzrostl například v Řecku (o 40%) a v Polsku (rovněž o 40%)51. 

Poměr těchto studentů zapsaných v Institutech napříč světovými 

oblastmi je rovněž k vidění v příloze 6.6 Graf – poměr studentů 

zapsaných ve Francouzských institutech na jednotlivých kontinentech 

v roce 2013 (str. 87). 

K rozšiřování francouzštiny ve světě dochází ještě dalšími 

způsoby, například Spojené národy mají vytvořené internetové stránky, 

které se týkají přímo francouzštiny, kde někteří jejich funkcionáři 

vyprávějí o tom, jak se s tímto jazykem poprvé setkali, jak se ho začali 

učit, co jim přinesl, a co pro ně znamená52. Dále uvádějí, v čem je 

důležité podporovat mnohojazyčnost. Jazyky jsou nositeli vhledu, 

tradic, historické, neboli kolektivní paměti, způsobů myšlení 

a jedinečných výrazů stejně tak, jako vzácnými zdroji pro objevení lepší 

budoucnosti53. Krátkou zmínku tyto stránky věnují také měsíci březnu, 

jakožto měsíci Frankofonie. 

 

                                       
51  Organisation Internationale de la Francophonie. La langue française dans le monde 

2014. Paris: Nathan, 2014. 576 s. ISBN: 978-2-09-882654-0. s. 11-13. 
52  Pourquoi apprendre le français ? In: Nation Unies : Journée de la langue française 

[online]. [cit. 2.1.2015].  
53  Langues et diversité culturelle. In: Nation Unies : Journée de la langue française 

[online]. [cit. 2.1.2015].  
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2.3.3 Postavení francouzštiny v České republice 

Co se týče francouzštiny jako druhého cizího jazyka, 

v následujících dvou grafech lze vidět procentuální zastoupení žáků 

učící se jednotlivým jazykům, které se v České republice studují jako 

druhý cizí jazyk, za posledních devět školních let. V prvním grafu je 

znázorněn poměr žáků na základní škole. Ve druhém grafu je znázorněn 

poměr studentů na středních školách. Kde oproti základním školám 

ještě navíc přibyla možnost studia latiny jako dalšího cizího jazyka.  

Na základních školách můžeme v posledních devíti letech 

pozorovat výrazně vzrůstající zájem o ruský jazyk (z 0,8% na 6,1%), také 

malý nárůst zájmu o španělský jazyk (z 0,2% na 0,6%), ale současně 

také mírný úpadek zájmu o francouzský jazyk. Na středních školách 

je pokles zájmu o francouzštinu markantnější (z 8,6% na 6,6%), 

narůstající zájem o ruský (z 2,7% na 7,1%) a španělský jazyk (z 2,8% na 

5,5%) je oproti tomu vyrovnanější. 

Ještě o jednu stránku dále jsou umístěny další dva grafy týkající 

se vývoje zájmu pouze o francouzský jazyk opět za posledních děvět 

školních let. Tyto grafy znázorňují kolik procent studentů, z celkového 

počtu studentů studujících nějaký cizí jazyk, studovalo právě 

francouzštinu na základních školách a na středních školách. 

Jak na těchto grafech můžeme pozorovat, zájem o francouzský 

jazyk na středních školách za posledních devět let pouze klesal z 8,6% 

na 6,6% (druhý graf na předchozí straně). Poměr žáků studujících 

francouzštinu na základních školách v některých letech klesal 

a v některých letech opět stoupal, ve školním roce 2005/2006 

a 2010/2011 byl poměr žáků studujících tento jazyk nejvyšší, 

dosahoval přes 1,1% a nejnižší bych ve školním roce 2012/2013, kdy 

dosahoval pouze 0,9%, viz první graf na předchozí straně. (Tyto 

statistiky neberou v potaz, zda se jedná o první či druhý cizí jazyk a do 

celkového poměru studovaných jazyků byla započítávána i angličtina.) 
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54 Vytvořeno podle údajů na stránkách MŠMT – Statistická ročenka školství – Výkonové 

ukazatele [online]. [cit. 29.10.2014] 
55 Vytvořeno podle údajů na stránkách MŠMT – Statistická ročenka školství – Výkonové 

ukazatele [online]. [cit. 29.10.2014] 
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Následující dva grafy znázorňují kolik procent studentů, 

z celkového počtu studentů studujících nějaký cizí jazyk, studovalo 

právě francouzštinu na základních školách a na středních školách: 

56 

57 

                                       
56 Vytvořeno podle údajů na stránkách MŠMT – Statistická ročenka školství – Výkonové 

ukazatele [online]. [cit. 29.10.2014] 

57 Vytvořeno podle údajů na stránkách MŠMT – Statistická ročenka školství – Výkonové 

ukazatele [online]. [cit. 29.10.2014] 
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2.3.4 Rozšiřování francouzského jazyka u nás 

V mimoškolní výuce se propagací francouzského jazyka zabývá 

Francouzské velvyslanectví, Francouzský institut a Francouzské 

aliance, jejichž koordinátorkou je Manon DEBOISE. O šíření 

francouzštiny se rovněž zasluhují učitelé francouzštiny a Sdružení 

učitelů francouzštiny v čele s Markétou Šafránkovou, jakožto ředitelkou 

spolku. Momentálně za Francouzský institut dělají francouzštině 

reklamu konkrétně pracovnice Florence Saint-Ygnan (atašé pro 

francouzský jazyk) a Martina Hřibová (odborná referentka). V rámci 

rozšiřování francouzštiny spolupracují s českými institucemi jako je 

Sdružení učitelů francouzštiny (SUF), sdružení Gallica, ale také 

s vysokoškolskými katedrami románských studií. Dále se soustředí na 

propagaci Frankofonie v České republice, koordinaci a propagaci 

jazykový diplomů DELF, DALF a jejich různých variant, další vzdělávání 

učitelů francouzštiny a na propagaci a rozvoj profesní francouzštiny. 

Další pracovníci, Gérard ENJOLRAS (atašé pro francouzský jazyk) a Jiří 

Votava (projektový vedoucí), se starají například o propagování 

a zprostředkování studia na středních školách ve Francii v rámci 

programu „Rok ve Francii“, nebo v rámci českých sekcí ve Francii. Dále 

se starají o česko-francouzské bilingvní sekce škol, které se u nás 

nacházejí v Praze, Brně, Olomouci a v Táboře. Rovněž se za podpory 

Francouzského velvyslanectví starají o evropské sekce s rozšířenou 

výukou francouzštiny, kde se ve francouzštině vyučují předměty jako 

dějepis, zeměpis, dějiny umění nebo třeba tělesná výchova. Rovněž se 

podílejí například na propagaci evropských vzdělávacích programů, 

organizovaných Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy 

(NAEP)58. 

 

                                       
58 Vzdělávací  spolupráce:  Prezentace jazykové a vzdělávací sekce  [online]. [cit. 

3.1.2015].  
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Pokud se učitelé francouzštiny obrátí na Francouzský institut, 

dostanou zdarma materiály určené Francouzským ministerstvem pro 

zahraničí a evropské záležitost na propagaci francouzštiny, označené 

titulem „Oui, je parle français! (Ano, hovořím francouzsky!)“. K těmo 

materiálům patří ruzné plakáty, výukové kartičky k plakátům, dále 

nějaká CD a dokumentární DVD. Další takové plakáty jsou rovněž 

k dispozici na stránkách Francouzského institutu59. Takové materiály 

mají volná práva a mohou být tištěna a lokálně šířena na podporu 

a propagaci francouzského jazyka. Překlad jednoho z plakátů, který 

vyzdvihuje důvody ke studiu francouzštiny, naleznete v kapitole 2.4.1 

Proč studovat právě francouzštinu na str. 37, v přílohách naleznete také 

jeho předlohu v originálním znění.  

Další aktivitou Francouzského institutu ve spolupráci se 

Sdružením učitelů francouzštiny je zajištění dalšího vzdělávání učitelů 

francouzštiny v podobě různých stáží a školení. Institut také provozuje 

Mediátéku, kde je k dispozici celé množství rozličných dokumentů 

v různých mediálních formách ze všech oblastí ve francouzštině, 

materiály týkající se Frankofonie a Francie i v češtině, a v neposlední 

řadě také dokumenty týkající se České republiky nebo některé české 

knihy vše samozřejmě ve francouzštině. Mezi další prostředky na 

podporu francouzštiny se řadí možnost jít se studenty do kina na 

francouzské filmy, které pravidelně promítá Francouzský institut ve 

svém kině v dopoledních hodinách. Koutek pro učitele na stránkách 

Institutu rovněž zahrnuje nápady na hry, jež je možné využít ve výuce 

pro lepší osvojování francouzštiny, a jiné užitečné internetové odkazy 

vhodné pro zpestření výuky tohoto jazyka včetně nápadů, jak je 

uplatnit60.  

 

                                       
59  Plakáty na výzdobu vašich tříd. [online]. [cit. 3.1.2015].  
60  Hry pro vaše hodiny francouzštiny, Hra coby pedagogický nástroj [online]. [cit. 

3.1.2015].  
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2.4 Proč se věnovat studiu cizích jazyků 

Téměř devět z deseti občanů Evropské unie se domnívá, že 

znalost cizích jazyků je velmi užitečná, 98 % z nich se domnívá, že 

schopnost hovořit cizími jazyky je přínos pro děti do budoucnosti, tyto 

údaje přinesl průzkum veřejného mínění Eurobarometr61, jak již bylo 

zmíněno v kapitole 2.1 Cizí jazyky v Evropě na str. 14. 

Motivaci žáků při studiu cizích jazyků zvyšuje situace, kdy žáci 

vnímají daný jazyk jako užitečný. Podle Evropského průzkumu 

jazykových znalostí (ESLC), největší procento dotazovaných studentů 

uvedlo, že studium angličtiny považují za užitečné kvůli svému 

budoucímu vzdělávání, práci nebo k získání lepšího pracovního místa, 

menší procento studentů považuje angličtinu za užitečnou pro svůj 

osobní život. Oproti tomu u jiných jazyků tyto procentuální údaje 

výrazně klesají62.  

Jedním ze způsobů pro posílení motivace ke studiu jazyků je 

vedení žáků k uvědomování si jejich užitečnosti například 

prostřednictvím odborných exkurzí. Pouze 28 % dotazovaných studentů 

z 15 zemí, které se účastnily výše uvedeného výzkumu, uvedlo, že se 

v posledních třech letech před konáním výzkumu účastnily podobné 

akce spojené s výukou cizích jazyků63. 

Nehleďme pouze na ekonomicky výhodné aspekty, jsou zde ještě 

další důvody, proč se věnovat studiu cizích jazyků, to není pouze 

vylepšování vašeho životopisu a usnadňování cestování. Fyziologické 

studie odhalily, že mluvit dvěma a více jazyky je dobrým přínosem pro 

kognitivní procesy. Mozek bilingvních lidí pracuje odlišně než mozek lidí 

ovládajících pouze jeden jazyk, tyto rozdíly přinášejí různý duševní 

                                       
61  Eurobarometr: 98 % lidí tvrdí, že učení se cizím jazykům je pro děti prospěšné, 

v testech se však projevily nedostatky ve znalostech [online]. [cit. 2.1.2015]. Brusel: 

Evropská komise, 2012. s. 1-2. 
62  Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě v roce 2012. Brusel: EACA, 2012. 

ISBN 978-92-9201-462-9. s. 5. 
63  Ibid, s 5. 
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prospěch. Abyste tyto výhody na sobě mohli pozorovat, měli byste více 

jazyky mluvit pravidelně – neplatí to v případech, že jste jednou 

s nějakým druhým cizím jazykem začali. Ale i když začnete se studiem 

jazyků v dospělém věku, bude to na vás mít stejný vliv. Mluvit cizími 

jazyky zlepšuje funkčnost vašeho mozku tím, že ho nutí rozpoznávat, 

vyhledávat smysl a komunikovat v různých jazykových systémech, což 

zároveň zvyšuje vaše schopnosti i při řešení jiných problémů. Studenti 

ovládající více jazyků mají například lepší výsledky ve srovnávacích 

testech64.  

Dle výzkumu na Pensylvánské státní univerzitě, bilingvní děti 

zvládají mnohem lépe přepínat mezi více činnostmi, neboť jejich mozek 

je zvyklý přepínat mezi dvěma jazykovými systémy. Tento výzkum také 

ukázal, že polygloti dělají méně chyb při řízení vozidel. Jiné studie 

týkající se tohoto tématu zjistily, že lidé ovládající jeden jazyk jsou dříve 

postihováni stařeckou demencí již kolem 71,4 roku, zatímco lidé 

ovládající dva a více ciczích jazyků projevují první známky stařecké 

demence až kolem 75,5 roku. Také se tím zlepšuje paměť, neboť mozek 

funguje jako sval, který se zlepšuje, když ho trénujete. Studie na jedné 

španělské univerzitě prokázaly, že polygloti jsou vnímavější, lépe se 

soustředí na důležité a jednodušeji eliminují zbytečné informace. 

Univerzita v Chicagu zjistila, že bilingvní lidé dělají racionálnější 

rozhodnutí, ke kterým jim pomáhají stejné procesy jako při výběru 

jednotlivých slov odlišených jen drobnými významovými nuancemi. 

Zároveň studium cizího jazyka pomáhá k lepšímu poznání vašeho 

prvního jazyka, neboť vás to donutí se více zaměřit na systém 

jazykových struktur65. 

 

                                       
64  MERRITT, Anne. Why learn a foreign language? Benefits of bilingualism [online] In: 

The Telegraph. [cit. 30.12.2014]. 
65   MERRITT, Anne. Why learn a foreign language? Benefits of bilingualism [online] In: 

The Telegraph. [cit. 30.12.2014]. 
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2.4.1 Proč studovat právě francouzštinu 

Odpověď na tuto otázku nám pomůže najít například 

francouzské Ministerstvo pro zahraničí a evropské záležitosti, které 

přidalo na nějaké materiály pro propagaci francouzštiny označení „Oui, 

je parle français! (Ano, hovořím francouzsky!)“, rozumí se tím ruzné 

plakáty, výukové kartičky k plakátům, dále nějaká CD a DVD. Takové 

materiály mají volná práva a mohou být tištěna a lokálně šířena na 

podporu a propagaci francouzského jazyka. O jejich šíření se zasluhují 

zejména Francouzské instituty, na jejichž internetových stránkách jsou 

dané materiály k dispozici.  

Mezi tyto materiály patří také plakát s názvem „10 bonnes 

raisons pour apprendre le français (10 důvodů proč se učit 

francouzsky)66“ (viz příloha 6.7 Plakát – 10 důvodů proč se učit 

francouzsky, str. 88), který shrnuje následující důvody ke studiu právě 

francouzštiny:  

1) Francouzsky se mluví po celém světě. 

2) Je to trumf pro mou profesní kariéru. 

3) Mohu studovat ve Francii. 

4) Mohu lépe porozumět francouzské kultuře. 

5) Je to užitečné při cestování do frankofonních zemí. 

6) Francouzština je hojně přítomná v mezinárodních vztazích. 

7) Všechna média ve francouzštině jsou mi přístupná. 

8) Francouzská lycea jsou všude. 

9) Učíme se potom snadněji jiným jazykům. 

10) Je to jazyk lásky, rozumu (ducha), vědy… 

 

 

                                       
66 10 bonnes raisons pour apprendre le français (10 důvodů proč se učit francouzsky), 

plakát [online]. [cit. 30.12.2014].  
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Další, kdo by nám mohl pomoci najít odpověď na otázku, proč 

studovat právě francouzštinu jsou Francouzské aliance, které na svých 

stránkách uvádějící následující důvody ke studiu tohoto bohatého 

jazyka: 1. Je to jazyk, kterým se mluví po celém světě – mluví jím více 

než 200 milionů osob na světě, zároveň Frankofonie sdružuje 68 států. 

Spolu s angličtinou je to jediný jazyk, který se můžete učit ve všech 

zemích světa. Rovněž Francie disponuje největším množstvím 

kulturních center v zahraničí. 2. Je to jazyk, jenž vám pomůže při 

hledání zaměstnání, jazyk, díky němuž zvýšíte své šance na 

mezinárodním trhu práce. 3. Je to jazyk kultury – francouzština je 

mezinárodním jazykem, jehož terminologie je uplatněna v kulinářství, 

módě, divadle, vizuálním umění, tanci a v architektuře. Ovládat 

francouzštinu znamená, mít přímý přístup k významným literárním 

dílům, filmům a hudbě v originální verzi. 4. Je to jazyk vhodný pro 

cestování – Francie je nejnavštěvovanější zemí světa se svými 70 miliony 

návštěvníků ročně, ale tento jazyk se hodí i při návštěvě Afriky, 

Švýcarska, Monaka, Seychel, atd. 5. Je to jazyk, který vám umožní 

studovat na francouzských univerzitách – když budete umět 

francouzsky, můžete studovat na světově vyhlášených univerzitách 

a vysokých školách označovaných jako Velké školy, zároveň můžete 

obdržet příspěvek na studia a získat různé mezinárodně uznávané 

diplomy. 6. Je to další jazyk mezinárodních vztahů – francouzština je 

oficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie, 

UNESCA, NATO, Mezinárodního olympijského výboru, Červeného kříže 

a dalších mezinárodních právních organizací. 7. Je to jazyk, se kterým 

se vám otevře svět – po angličtině a němčině je třetím nejužívanějším 

jazykem internetu a významných médií. 8. Je to příjemný jazyk na 

učení – francouzský jazyk je jednoduché se naučit, neboť existuje 

mnoho zábavných učebních metod nejenom pro děti, ale i pro dospělé, 

čímž je možné velmi rychle získat základy pro komunikaci. 9. Je to 

jazyk, který zprostředkovává přístup k dalším jazykům – učení se 

francouzštiny napomáhá ke studiu jiných nejenom románských jazyků. 
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10. Je to jazyk lásky a ducha – učit se francouzštinu je prvně radost 

učit se tak hezkému, bohatému a rytmickému jazyku, který je často 

nazýván jazykem lásky, rovněž je to analytický jazyk, kteří utříbí vaše 

myšlenky67. 

Zajisté by bylo možné najít ještě další důvody podněcující ke 

studiu tohoto jazyka, ale pro tuto práci jsme záměrně vybrali právě výše 

uvedený seznam, protože zahrnuje i další podbody, kterými jsou 

rozšířeny hlavní důvody, a také proto, že tento seznam je propagován 

jednou z institucí, která se zaměřuje na šíření francouzštiny ve světě. 

Tyto důvody, budou dále využity jako inspirace pro sestavování 

dotazníku pro hlavní výzkum této práce.  

                                       
67 Pourquoi apprendre le français? [online]. [cit.  30.12.2014] 
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3 Empirická část  

Jak bylo uvedeno v úvodu celé práce, tato část bude popisovat 

průběh celého šetření od přípravy výzkumu prostřednictvím úvodního 

šetření až po předvýzkum a šetření samotné. V neposlední řadě bude 

tato část práce zahrnovat popis postupu při sestavování dotazníku 

a popis problémů, které vyvstaly v průběhu celého výzkumu, a hlavně, 

shrnutí zjištění získaných na základě výzkumu a jejich grafické 

zpracování. 

Hlavní otázkou, na kterou budeme hledat odpověď 

prostřednictvím našeho šetření, je otázka, jaké jsou důvody k volbě 

francouzštiny jako druhého cizího jazyka.   

Dalšími otázkami, na něž se v této části zaměříme, bude, zda si 

žáci daný jazyk volili sami, zda volili podle zkušeností svých rodičů, 

podle rad přátel, či dle své školy, kdy a kde se studiem daného jazyka 

začali. Následujícími otázkami bude, jak jsou s výběrem jazyka 

spokojeni, a zda by raději nestudovali nějaký jiný jazyk namísto tohoto. 

Pokud by raději volili nějaký jiný jazyk namísto francouzštiny, budeme 

se dotazovat, jaký jazyk by to měl být, a co respondenty k tomuto 

názoru vede. Studentů na středních školách se navíc budeme 

dotazovat, jestli svou střední školu vybírali také podle toho, jaký druhý 

jazyk už studovali, a  zda jim daná škola umožnila v něm pokračovat, 

či zda ho museli změnit za nějaký jiný jazyk. Rovněž se budeme snažit 

zjistit, zda jsou studenti při volbě druhého cizího jazyka ovlivněni 

znalostí cizích jazyků svých rodičů. 

Závěrem této části budou shrnuty a graficky znázorněny 

všechny poznatky a zjištění, ke kterým se nám podařilo dojít 

prostřednictvím výzkumu, což bude doplněno i o překážky bránící 

našemu šetření. Na základě získaných informací se budeme snažit 

odpovědět na výše zmíněné otázky. 
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3.1 Úvodní šetření 

Před zahájením samotného výzkumu bylo nezbytné provést 

menší úvodní šetření, abychom zjistili, jaké je vůbec postavení studentů 

ke studiu druhého cizího jazyka, a jaké mají důvody ke studiu dalších 

cizích jazyků. V tomto šetření jsme se nezaměřovali pouze na studenty 

francouzštiny, ale na jakékoliv studenty, kteří studují nějaký druhý cizí 

jazyk. Toto šetření bylo určeno k tomu, aby nám pomohlo při 

sestavování dotazníku pro hlavní výzkum. 

 

3.1.1 Průběh úvodního šetření 

Pro toto šetření bylo náhodně vybráno 10 studentů z nižšího 

i vyššího gymnázia, se kterými byl veden krátký strukturovaný rozhovor 

sestavený z otevřených odpovědí. Naším záměrem bylo ještě před 

samotným výzkumem zjistit, jaké jsou důvody žáků ke studiu jejich 

druhého cizího jazyka, zda jsou se svou volbou spokojeni, a také, proč 

si myslí, že je obecně dobré studovat druhý cizí jazyk. Proto jsme se 

nezaměřovali pouze na studenty francouzštiny, ale na studenty různých 

druhých cizích jazyků dostupných na českých školách. Na základě 

jejich odpovědí jsme se později inspirovali při sestavování našeho 

dotazníku.  

V tomto pilotním výzkumu byly studentům položeny otázky:  

1) Jaké jazyky studujete? A jak dlouho? 

2) Tyto jazyky studujete v rámci školní výuky nebo i mimo školu 

(například v rámci nějakých kroužků)? 

3) Vybrali jste si tyto jazyky sami? Nebo Vám někdo radil/pomáhal? 

4) Proč jste si vybrali zrovna tyto jazyky? 

5) Jste s výběrem spokojeni? Nebo byste raději studovali nějaký jiný 

jazyk? 

6) K čemu si myslíte, že je dobré studovat druhý cizí jazyk? 
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7) Napadají Vás ještě nějaké další důvody, proč je dobré studovat dva 

cizí jazyky? 

8) Vybírali jste vaši současnou školu podle toho, jaké cizí jazyky 

nabízela? Nebo jste na toto kritérium nehleděli?  

9) Víte, jestli Vaši rodiče studovali někdy nějaký cizí jazyk? Nebo se 

nikdy žádnému dalšímu jazyku nevěnovali? 

10) Pokud ano, víte jaký? 

11) Studuje někdo z nich ještě dnes nějaký cizí jazyk? Víte proč? 

12) Motivuje/ovlivňuje Vás to nějak?  

Dále jsme zjišťovali běžné informace jako pohlaví a školní ročník 

respondentů. Během těchto rozhovorů byl pořizován zvukový záznam se 

souhlasem respondentů, abychom měli přesné informace a aby při 

zapisování odpovědí nedošlo k nějaké chybě, která by mohla následně 

ovlivnit výsledky šetření. 

 

3.1.2 Poznatky z úvodního šetření 

Respondenti pro toto šetření byli náhodně vybraní studenti 

z Gymnázia Evolution Sázavská a z Gymnázia prof. Jana Patočky. Do 

této práce jsme zaznamenali odpovědi pouze některých z nich. 

Studentka A z primy studující jako druhý cizí jazyk 

francouzštinu nám prozradila, že si tento jazyk vybrala před začátkem 

primy sama, protože z její rodiny nikdo francouzsky neumí, přestože její 

otec kromě angličtiny ovládá ještě trochu němčinu a španělštinu 

a maminka ovládá angličtinu. Jasně nám řekla, že chce umět něco, co 

její rodiče neumí. Další důvody, které ji vedly k volbě tohoto jazyka, byl 

hezký přízvuk, záliba v cestování do Francie, snadnější přístup k latině 

a italštině, kvůli vysněnému budoucímu povolání bioložky. Zároveň si 

myslí, že dalšími důvody ke studiu druhého cizího jazyka jsou například 

možnost studia v zahraničí, lepší pracovní uplatnění, možnost lépe 

poznat kulturu daného státu, historii, mentalitu obyvatel a celkově lépe 
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porozumět kontextu celého světa. Na otázku, zda ji nějak ovlivnily při 

výběru druhého cizího jazyka znalosti rodičů, odpověděla, že se právě 

chtěla učit něco, co ani jeden z nich neumí, a že se jim chce také 

vyrovnat ve znalosti angličtiny. 

Studentka B z 1. ročníku čtyřletého gymnázia studující němčinu 

nám prozradila, že si němčinu vybrala sama v 5. třídě, protože v době, 

kdy si vybírala, neměla možnost začít s francouzštinou. V 8. třídě 

uvažovala o tom, že na střední škole by ráda začala s jiným cizím 

jazykem, třeba právě s francouzštinou. K tomu nakonec nedošlo 

a s němčinou pokračuje, protože si myslí, že jí to může umožnit 

studovat v zahraničí, nebo tam absolvovat alespoň nějakou stáž, také to 

vidí jako výhodu při hledání budoucího zaměstnání. Jako další důvody 

pro studium druhého cizího jazyka uvedla, že nám umožňuje rozšířit si 

obzory. Její rodiče oba studovali němčinu a maminka později přešla na 

angličtinu, ale pouze během svých studií, později se cizím jazykům už 

nevěnovali. Tuto respondentku ke studiu dalšího cizího jazyka 

motivovalo právě to, že její rodiče už cizí jazyky neovládají, proto se jim 

chtěla učit ona.  

Studentka C ze 2. ročníku studující italštinu nám odpověděla, 

že si ji vybrala sama po 6 letech studia němčiny, se kterou nebyla 

spokojená, protože ve škole neměla možnost dostatečně procvičovat 

konverzaci. Studium obou těchto jazyků si vybrala sama, němčinu 

protože ji ovládají její příbuzní, také kvůli cestování nebo kvůli 

pracovnímu uplatnění. Italštinu si vybrala po letních prázdninách po 

1. ročníku na gymnáziu. S italštinou se setkala přímo v Itálii, podle 

jejích slov se jí tento jazyk zalíbil natolik, že se rozhodla po prvním 

ročníku přestoupit do jiné jazykové skupiny a zameškaný rok se sama 

doučit. Jediným důvodem k tomu kroku nebyla pouze záliba v tomto 

jazyce, ale také možnost žít, nebo pracovat v Itálii. Studium dalších 

cizích jazyků vnímá jako možnost cestovat, potkávat nové lidi, dobře 

pochopit jiné kultury, ale také jako přístup k dalším cizím jazykům. 
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Jako hlavní důvody ke studiu druhého cizího tato dívka jazyka uváděla 

možnost žít nebo pracovat v zahraničí, lepší uplatnění v zahraničních 

firmách působících v Čechách, snížení její konkurence při hledání 

budoucího zaměstnání. Její rodiče umí oba anglicky, matka je 

tlumočnice, angličtinu se tedy začínala učit od ní, otec je ukrajinského 

původu a umí rusky, česky, dříve se učil němčinu i francouzštinu, ale 

z toho si prý mnoho nepamatuje, nedávno podle jejích slov začal ještě 

s portugalštinou. Respondentka si myslí, že znalosti cizích jazyků jejích 

rodičů ji vedly hlavně ke studiu angličtiny, ke studiu těch dalších 

jazyků už se rozhodovala sama.  

Studenti D a E patří do 2. ročníku a oba momentálně studují 

francouzštinu, ale v prvním ročníku na gymnáziu se jim nedostalo 

možnosti studovat tento jazyk a proto volili němčinu (později pro ně byla 

vytvořená skupina pro studium francouzštiny). Když se oba na základní 

škole rozhodovali, jaký druhý jazyk budou studovat, oba přiznali, že 

volili francouzštinu právě proto, že dalším nabízeným jazykem byla 

pouze němčina. Oba potvrzují, že volili francouzštinu z toho důvodu, že 

nechtěli studovat němčinu. Dle svých slov volili cestu menšího odporu – 

jazyk, který jim přišel hezčí, a doufali, že bude jednodušší. Jako další 

důvody své volby student D dále uvedl, že francouzština je ve světě více 

rozšířená, studentka E přidala, že nemá kladný vztah k německy 

mluvícím zemím. Jejich rodiče žádné další jazyky neovládají, oba uvedli, 

že se při své volbě na rodiče neohlíželi. 

Poslední dotazovaný respondent nám prozradil, že si druhý cizí 

jazyk na své škole nemohl vybrat. V době, kdy se žáci rozdělovali do 

jazykových skupin pro druhý cizí jazyk, měli všichni velký zájem 

o studium němčiny. Kapacita jazykové skupiny byla velmi rychle 

překročena a studenti, kteří se nevešli do vymezeného počtu určeného 

školou, byli nuceni začít se studiem francouzštiny, i přes jejich nezájem 

o daný předmět, protože jiný jazyk škola nenabízela. Studentka F byla 

zařazena do skupiny francouzštinářů i přes její velký zájem studovat 
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německý jazyk. Výběr jazyka za ni tedy násilně udělala škola, protože 

v požadované jazykové skupině už nebylo místo. Podle jejích slov by si 

ona sama francouzštinu určitě nevybrala. 

 

3.1.3 Závěrem úvodního šetření 

Na základě tohoto pilotního šetření jsme zjistili, že ne všichni 

dotazovaní si svůj druhý cizí jazyk zvolili sami. V jejich odpovědích jsme 

mezi důvody k výběru daných jazyků nejčastěji slyšeli možnost žít nebo 

studovat v zahraničí, lepší uplatnění na trhu práce, širší možnost 

uplatnění, přístup k dalším cizím jazykům, ale také, že volili daný jazyk 

právě proto, že neschtěli studovat jiný jazyk, jenž jim byl nabízen. 

Někteří se chtěli naučit něco, co neumí jejich rodiče. Jedna studentka 

také uvedla, že studium francouzštiny jí bylo určeno školou, protože 

v jiné jazykové skupině už nebylo místo. Všichni dotazovaní studenti se 

jednoznačně shodli, že znalosti anglického jazyka vnímají jako 

naprostou samozřejmost, že už ho ani nepovažují za cizí jazyk. Studium 

druhého cizího jazyka vnímali všichni jako skutečnou nezbytnost, 

dokonce někteří z nich by rádi studovali ještě nějaký další cizí jazyk. 

Všichni se rovněž shodli na tom, že svou současnou školu si vybírali 

mimo jiné podle toho, jaké cizí jazyky nabízela ke studiu. 

 

3.2 Výzkum prostřednictvím dotazníků 

Jako metoda sběru dat proto tento výzkum bylo zvoleno 

dotazníkové šetření, jehož průběh bude popsán v následujících 

kapitolách. Bude zde představena skupina respondentů, způsoby 

využité k jejich získávání, popis tvorby dotazníků i práce s nimi během 

předvýzkumu i během samotného výzkumu. Vyhodnocení výsledků 

výzkumu bude následovat ještě v dalších kapitolách. 
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3.2.1 Dotazovaná skupina respondentů  

Pro náš výzkum jsme jako jednu dotazovanou skupinu zvolili 

žáky II. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých 

gymnázií. Jedná se o žáky ve věku mezi 12 a 15 lety, kterým jsme dali 

k vyplnění základní verzi dotazníku. Tuto skupinu jsme vybrali právě 

proto, že žáci by měli se studiem druhého cizího jazyka dle RVP začít 

nejpozději v 8. třídě, jak je uvedeno v teoretické části práce. V době 

provádění výzkumu tedy byli velmi krátkou dobu od výběru svého 

druhého cizího jazyka.  

Jako druhou dotazovanou skupinu jsme stanovili studenty 

středních škol a čtyřletých gymnázií, tedy studenty ve věku 15 až 19 let, 

pro které už uplynulo několik let od doby, kdy si vybírali svůj druhý cizí 

jazyk. Pro ně jsme dotazník rozšířili o některé další otázky, protože oni 

mohli mít možnost změnit svůj druhý cizí jazyk s přechodem do dalšího 

úseku studia. Proto jsme se této skupiny respondentů dotazovali, zda 

chtěli pokračovat v jazycích, které studují, zda podle toho vybírali školy, 

nebo jestli s dalším studiem museli druhý jazyk změnit, protože jim 

nebylo umožněno v něm pokračovat. Bohužel zástupce této kategorie, 

kdy studentům na jejich škole nebylo umožněno s francouzštinou 

pokračovat nebo s ní nechtěli pokračovat, se nám nepodařilo pro náš 

hlavní výzkum sehnat, pravděpodobně pro jejich velmi nízké 

zastoupení. Za tuto kategorii tedy nemáme žádné odpovědi.  

Pro výběr dotazovaného vzorku byla užita kombinace dvou typů 

nenáhodného výběru. Vzhledem k tomu, že jsme měli předem 

definovanou oblast, kterou jsme chtěli zkoumat, měli jsme svým 

způsobem stanovené kvóty – studenti, kteří mají francouzštinu jako 

druhý cizí jazyk, a zároveň studují II. stupeň základní školy (nižší 

gymnázium) nebo střední školu (vyšší gymnázium), eventuálně studenti, 

kteří splňují výše uvedená kritéria, ale při přechodu na střední školu 

jim nebylo umožněno s francouzštinou pokračovat. V tomto případě 

bychom mohli mluvit o kvótním výběru v kombinaci s dostupným 
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výběrem68, protože jsme do našeho výzkumu zahrnuli toho, kdo 

odpovídal našim kritériím a byl ochotný s námi spolupracovat, a koho 

se nám podařilo úspěšně kontaktovat.  

Do našeho výzkumu se nakonec zapojili studenti ze škol 

Gymnázium profesora Jana Patočky, Gymnázium Evolution Sázavská, 

Gymnázium Karla Sladkovského, Gymnázium Na Zatlance, Gymnázium 

Špitálská a Gymnázium Nad Alejí. Po vyřazení nevěrohodných 

dotazníků, jsme pro výzkum shromáždili celkově odpovědi od sta 

studentů z nižšího gymnázia a od 163 studentů z vyššího cyklu studia. 

Podařilo se nám kontaktovat i jiné školy, například Střední odbornou 

školu pro administrativu Evropské Unie nebo Obchodní akademii 

Vinohradská, ale vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo sehnat 

srovnatelné množství respondentů ze středních škol s odborným 

zaměřením jako respondentů z gymnázií, nezahrnovali jsme jejich 

odpovědi do výsledného vyhodnocení výzkumu.  

 

3.2.2 Sestavení dotazníku 

Jak již bylo uvedeno, jako hlavní metodou pro sběr dat v tomto 

výzkumu bylo zvoleno dotazníkové šetření. Dotazníky byly anonymní 

a skládaly se převážně z uzavřených otázek, kde bylo možné zaškrtnout 

i více odpovědí. Některé z nich byly doplněny otevřenými otázkami pro 

upřesnění názorů respondentů69. Na začátku formuláře byla informace 

o tom, komu je dotazník určen, k jakému účelu bude sloužit. 

Respondenti byli rovněž informováni o tom, že se dotazy netýkají jejich 

znalostí, že ať odpoví jakkoliv, jejich odpověď nemůže být špatná. 

Na závěr byli dotazovaní vyzváni, aby odpovídali pravdivě.  

                                       
68 VOŇKOVÁ, Hana: výzkumný vzorek. In: Metodologie pedagogického výzkumu II. s.7. 

69 CHRÁSKA, Miroslav: Metody pedagogického výzkumu. Základy kvantitativního 

výzkumu. Praha: Grada Publishing, 2007. 265 s. ISBN 978-80-247-1369-4. s. 165. 
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Formuláře byly koncipovány tak, aby byly co možná nejkratší, 

aby nedocházelo k odrazování respondentů jejich délkou, a aby byly 

stručné a jasné, pro minimalizaci špatných odpovědí. 

Dotazníky byly anonymní, jak již bylo zmíněno, zjišťovaly pouze 

pohlaví a ročník, ve kterém respondenti momentálně studují, abychom 

mohli porovnávat odpovědi dívek a chlapců a sledovat odlišnosti napříč 

věkovými kategoriemi. Další otázka se týkala toho, jakým způsobem si 

studium francouzštiny vybrali – jestli vybírali sami, za pomoci rodičů, 

přátel nebo školy.  

V následujícím bodě studenti vybírali z 19 možných důvodů, 

proč studují právě francouzštinu, přičemž jeden z těchto důvodů byl 

označen jako „jiný důvod“, který respondenti mohli sami vypsat, pokud 

by si nevybrali z ostatních možností. V této otázce měli dotazovaní 

možnost zaškrtnout jednu nebo více odpovědí. Tato nabídka důvodů ke 

studiu francouzštiny byla sestavena na základě prostudovaných 

statistik uvedených v teoretické části, rovněž na základě přečtených 

dokumentů motivujících ke studiu tohoto jazyka, dále také na základě 

pilotního šetření, které nám přineslo mnoho důvodů přímo od studentů, 

a nakonec na základě osobní zkušenosti s výběrem tohoto jazyka. 

Dotazovaní mohli vybírat z následujících důvodů ke studiu: hezký 

přízvuk; celkově se mi jazyk líbí; kvůli cestování; studium v zahraničí; 

život v zahraničí; umět něco, co ostatní neumí; rozšíření znalostí; lepší 

pracovní uplatnění; porozumění jiným kulturám; usnadnění studia 

dalších jazyků (např. latina, italština, atd.); připadá mi jednodušší než 

jiné jazyky; líbí se mi francouzské filmy; líbí se mi francouzská hudba; 

nechtěl(a) jsem studovat jiné jazyky z nabídky; v jiné jazykové skupině 

už nebylo místo; nevěděl(a) jsem, jaký jazyk si vybrat; vybíral(a) jsem 

podle rodičů/sourozenců; už si nevzpomínám. 

 Následující otázky zjišťovaly, kdy žáci se studiem jazyka začali 

a zda to bylo v rámci školní výuky, či mimo školu, například v rámci 

nějakého kroužku, na soukromých hodinách, atd. 
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Dále byl zjišťován vztah studentů k tomuto jazyku. Dotazovali 

jsme se, jestli jsou se svou volbou spokojeni, či by raději studovali jiný 

jazyk namísto francouzštiny, a co je k tomuto názoru vede. Následoval 

dotaz zjišťující potencionální zájem o studium nějakého dalšího cizího 

jazyka navíc.  

Na závěr dotazníku jsme zjišťovali, jestli někdo z rodiny 

studentů ovládá alespoň trochu francouzštinu, pokud ano, tak kdo, 

a zda tato skutečnost měla nějaký vliv na rozhodování při volbě jazyka. 

Studenti středních škol byli navíc dotazováni, jestli svou 

současnou školu volili proto, aby mohli se studiem francouzštiny 

pokračovat, nebo jestli jim to bylo jedno. Jinak byl dotazník pro tuto 

skupinu totožný s dotazníkem pro nižší stupeň vzdělávání. 

Do dotazníku byly zakomponovány kontrolní položky. Zvolili 

jsme metodu, při které jsme se dotazovaných ptali na jednu skutečnost 

dvěma různými otázkami70. Jedna otázka se dotazuje, zda jsou 

respondenti s výběrem francouzštiny spokojeni. Druhá otázka 

zjišťovala, zda by respondenti raději studovali nějaký jiný jazyk namísto 

francouzštiny. Tuto otázku jsme rozšířili o podotázky, které zjišťovaly, 

proč chtějí studovat jiný jazyk namísto francouzštiny, abychom zvýšili 

věrohodnost kontrolní otázky. Tato kontrolní položka byla setavena 

podle informací v knize Metody pedagogického výzkumu. Základy 

kvantitativního výzkumu (Chráska, 2007). Chráska tam naráží na 

problém s tím, že není zcela jednoznačně určené, zda malou 

věrohodnost či neserióznost odpovědí, odhalené danou kontrolní 

položkou, máme vztahovat na celý dotazník, nebo jenom na některou 

jeho část71. Osobně se domníváme, že otázka, kterou jsme zvolili přesně 

podle jeho vzoru, nezjišťuje naprosto totožnou věc. Podle našeho názoru 

studenti mohou být spokojeni s tím, že si vybrali francouzštinu, 

                                       
70 CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu. Základy kvantitativního 

výzkumu. Praha: Grada Publishing, 2007. 265 s. ISBN 978-80-247-1369-4. s. 165. 
71  Ibid, s. 165. 
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a zároveň chtít studovat ještě nějaký jiný jazyk namísto ní, protože by 

rádi vyzkoušeli něco jiného a už nechtějí studovat další cizí jazyk navíc. 

Této odpovědi se nám také v nějakých dotaznících dostalo, proto jsme 

při oddůvodněném nesouladu ve výše uvedených otázkách dotazníky 

z výzkumu nevyřazovali. Prevděpodobně mohlo dojít k nekoherenci 

odpovědí také na základě toho, že jsme kontrolní položku chybně 

umístili hned za položku, kterou jsme tím chtěli ověřovat. 

Dotazník pro nižší gymnázium je k nahlédnutí v příloze 6.8 

Ukázka dotazníku pro II. stupeň ZŠ (str. 89). Dotazník pro vysšší 

gymnázium je k vidění v příloze 6.9 Ukázka dotazníku pro SŠ (str. 90). 

 

3.2.3 Popis práce s dotazníky 

Před samotnou distribucí dotazníků byl proveden ještě nezbytný 

předvýzkum, kde byla ověřena jejich srozumitelnost a zjištěna doba 

vyplňování na několika vybraných respondentech. Nechali jsme je 

dotazník vyplnit samostatně, ale zůstali jsme jim k dispozici, kdybyby 

potřebovali nějakou otázku upřesnit nebo vysvětlit. Nejkratší doba 

vyplňování byla asi 3 minuty a nejdelší doba pro vyplnění v rámci 

předvýzkumu byla 10 minut. Po tomto předvýzkumu byly některé 

položky z dotazníku mírně přeformulovány, aby nebyly zavádějící. Dvě 

otázky respondentům připadaly skoro stejné, přestože jedna z nich 

zjišťovala, zda by chtěli studovat nějaký jiný jazyk namísto 

francouzštiny, a druhá, zda by chtěli studovat ještě nějaký další jazyk 

navíc. Na ostatní otázky, které rovněž mohly v respondentech vyvolávat 

nejasnosti, byli upozorněni všichni učitelé, kteří se později starali 

o distribuci dotazníků mezi své studenty.  

Následně byly dotazníky distribuovány v papírové verzi. Pro 

tento výzkum byly kontaktovány především pražské školy, aby byla 

distribuce dotazníku snadnější a bylo možné získat co nejvyšší počet 

respondentů. Obrátili jsme se na kolegy vyučující francouzštinu a na 
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jejich známé učitele, zároveň jsme se snažili kontaktovat ještě několik 

dalších učitelů, aby nám s výzkumem pomohli. Ne všichni vyučující byli 

ochotní nám pomoci a ne všichni vyučující chtěli obětovat část své 

výuky na vyplňování dotazníků a po vyučování už nebyli schopni sehnat 

své studenty dohromady, čímž se výrazně snížil počet respondentů. 

Každému vyučujícímu byl dotazník před jeho distribucí 

představen a byly upřesněny a dovysvětleny otázky, které během 

pilotního přezkoušení činily respondentům nějaké potíže, nebo body, 

které si někteří studenti nechávali dovysvětlit, když jsme s nimi 

prováděli výzkum osobně. Tento krok, byl učiněn, aby bylo zajištěno, že 

všechny otázky budou studentům srozumitelné, že budou vědět, na co 

se jich ptáme, a že všichni budou položené otázky chápat stejně. Učitelé 

nechali téměř všechny své studenty vyplnit dané dotazníky na začátku 

výuky a my jsme si je následně vyzvedli. 

Druhou vhodnou variantou pro sběr dat se nám jevilo 

dotazníkové šetření na internetu. Využili jsme jednu z internetových 

stránek, kde je možné vyvěsit svůj vlastní dotazník a rozeslat ho 

respondentům, aby ho vyplnili. Shánění respondentů tímto způsobem 

se zprvu zdálo jako velmi výhodná varianta. Každý respondent byl vždy 

vyzván, aby požádal své kamarády či spolužáky o vyplnění našeho 

dotazníku. Čímž bychom rozšířili výběr našich respondentů metodou 

sněhové koule72. Ovšem ne všichni měli chuť dotazník vyplnit 

a respondenti se touto cestou začali třídit. Zatímco při vyplňování 

papírových dotazníků během výuky museli odpovídat všichni, zde začalo 

docházet k selekci respondentů, kterou jsme nebyli schopni podchytit, 

ani správně definovat. Na základě těchto dat by následně nebylo možné 

zobecňovat získané informace na zbytek populace, proto jsme od této 

metody upustili.  

 

                                       
72 VOŇKOVÁ, Hana: výzkumný vzorek. In: Metodologie pedagogického výzkumu II. s.9. 
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3.3 Zpracování výsledků z dotazníku 

Postupně, jak se k nám dostávaly vyplněné dotazníky, tak jsme 

jejich výsledky přenášeli do tabulky prostřednictvím programu Microsoft 

Excel. Kde každému respondentovi připadl jeden řádek a každé hodnotě 

z našeho dotazníku připadl jeden sloupec. Odpovědi byly do tabulky 

přenášeny jako jedničky a nuly, které následně bylo možné vyhodnotit 

různými způsoby opět v programu Microsoft Excel. Při zpracování 

dotazníků jsme rovněž narazili na několik dotazníků, které bylo nutné 

vyřadit z důvodu nízké věrohodnosti. 

 

3.3.1 Vyřazené dotazníky 

Během přepisování výsledků z dotazníků se nám dostaly pod 

ruku také dotazníky, které bylo nutné z výzkumu vyřadit kvůli nízké 

věrohodnosti či neserióznosti odpovědí. Těmito případy bylo například, 

když někteří respondenti nezaškrtli, zda jsou žena či muž. Nebo případ, 

kdy jeden respondent zašktrtl téměř všechny důvody, proč si vybral 

francouzštinu a nakonec zaškrtl i důvod „už si nevzpomínám“. Jako 

nevěrohodné jsme vyřadili i několik dotazníků, kdy respondent zaškrtl, 

že je spokojený se studiem francouzštiny, a zároveň zaškrtl, že by chtěl 

namísto ní studovat například španělštinu, v možnosti studia dalšího 

jazyka navíc opět odpověděl kladně a vypsal španělštinu. U takového 

respondenta si nemůžeme být stoprocentně jistí, zda by španělštinu 

chtěl studovat namísto francouzštiny, nebo ještě navíc k tomu, když je 

s francouzštinou spokojený. Nakonec jsme vyřadili i dotazníky, ve 

kterých studenti vůbec neodpověděli na některou z položených otázek.  
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3.3.2 Ukázka datové tabulky s odpověďmi a vysvětlení 

orientace v tabulce 

Po vyřazení nevěrohodných dotazníků jsme přenesli získaná 

data za ostatní respondenty do programu Microsoft Excel, abychom je 

následně mohli zpracovat a vyhodnotit. Každému respondentovi vždy 

připadl jeden řádek a, jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, jednotlivé 

odpovědi, byly do tabulky zaznamenány jako jedničky a nuly. Jednička 

= ano = respondent zaškrtl tuto odpověď. Nula = ne = respondent 

nezaškrtl tuto odpověď. Tato čísla měla pouze nominální hodnotu, na 

jejich základě potom bylo možné sestavit tabulky četností u jednotlivých 

důvodů ke studiu a dalších odpovědí, dále bylo možné vypočítat průměr 

a nakonec všechny výsledky také graficky znázornit.  

 

Ukázka první části tabulky, kde je zaznamenáno pohlaví 

respondentů, ročník a způsobu výběru jazyka: 

 

Číslo 
respon- 
denta 

Jaké je 
vaše 

pohlaví? 

Jakou třídu navštěvujete? 
Jak jste si vybrali, že budete 

studovat právě francouzštinu? 

  

žena=1, 
muž=0 

1.roč./ 
kvinta 

2.roč./ 
sexta 

3.roč./ 
septima 

4.roč./ 
oktáva 

sami 
za 
pomoci 
rodičů 

za 
pomoci 
přátel 

za 
pomoci 
školy 

1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 

2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 

4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 

6 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

7 1 0 1 0 0 1 1 0 0 

8 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 

10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
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Ukázka další části tabulky, kde je zaznamenán výběr některých 

důvodů ke studiu francouzštiny: 

 

Proč jste si tento jazyk zvolili? 

hezký 
přízvuk 

celkově se 
mi jazyk líbí 

kvůli 
cestování 

studium v 
zahraničí 

život v 
zahraničí 

umět něco, co 
ostatní neumí 

rozšíření 
znalostí 

lepší pracovní 
uplatnění 

0 1 1 1 1 0 1 0 

0 1 1 0 0 0 0 1 

1 1 1 1 0 0 0 1 

1 1 0 1 1 0 1 1 

1 1 0 1 1 0 1 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 1 0 

1 1 0 0 0 1 1 1 

0 0 1 0 0 0 0 1 

1 1 0 1 1 0 0 0 

 

3.3.3 Postup zpracování výsledků z tabulek 

Když jsme měli všechna data přenesená do počítače, součtem 

dat jsme získali celkový počet respondentů, vypočítali jsme procentuální 

poměr chlapců a dívek, procentuální poměr tříd, do kterých dotazovaní 

chodí. Dále jsme získali četnost volby u jednotlivých důvodů ke studiu 

francouzštiny, míru spokojenosti s tímto jazykem a zájem o studium 

dalších jazyků. Tyto informace jsme získali součtem četnosti 

jednotlivých odpovědí a výpočtem procentuálního podílu.  

Zjišťovali jsme rovněž vztahy některých proměnných. Snažili 

jsme se zjistit, zda mezi některými proměnnými existuje lineární vztah, 

čímž bychom potvrdili nebo vyvrátili naše očekávání. K výpočtům těchto 

závislostí jsme užili korelačního koeficientu.  

Všechny výpočty jsme dělali za pomoci programu Microsoft excel 

a získané výsledky jsou zaznamenány v následujících kapitolách. 

Všechna data získaná a použitá k výpočtům v tomto výzkumu, včetně 

grafů, jsou přiložena jako datový soubor na CD jako součást této práce. 
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3.4 Výsledky výzkumu 

Po zpracování dat z našeho dotazníku jsme přišli k různým 

výsledkům, které v rámci deskriptivní statistiky popíšeme, dále se je 

pokusíme analyzovat a graficky znázornit v následujících kapitolách. 

Na základě inferenční statistiky se zároveň budeme snažit najít určitý 

lineární vztah mezi jednotlivými položkami našeho dotazníku. Jinak 

řečeno, budeme se snažit zjistit, jestli některé odpovědi našich 

respondentů spolu navzájem souvisejí.  

 

3.4.1 Jaké je složení respondentů 

Celkově se našeho výzkumu zúčastnilo více než 320 studentů 

z různých pražských škol, ale konečnou skupinou respondentů, kterou 

se nám pro výzkum podařilo získat v největším zastoupení, byli studenti 

čtyřletých i víceletých pražských gymnázií. Ostatní školy, ze kterých se 

nám vrátily vyplněné dotazníky, nebyly v dostatečném zastoupení, 

abychom z nich při vyhodnocování mohli dělat nějaké nosné závěry, 

nebo abychom je mohli porovnávat se vzorkem získaným z gymnázií.  

V první kategorii zahrnující studenty nižšího stupně víceletého 

gymnázia, nám po vyřazení málo věrohodných dotazníků zůstalo 100 

respondentů, z čehož bylo 66 (66%) dívek a 34 (34%) chlapců. Z těchto 

žáků chodí 17 (17%) do primy, 39 (39%) chodí do sekundy, 32 (32%) 

navštěvuje tercii a zbylých 12 (12%) chodí do kvarty.  

Ve druhé kategorii čítající vyšší gymnázia, jsme získali 163 

respondentů z toho 119 (73%) dívek a 44 (27%) chlapců. Z těchto 

studentů navštěvuje 49 (30%) 1. ročník (neboli kvintu), 43 (26%) 

navštěvuje 2. ročník (sextu) a 44 (27%) chodí do 3. ročníku (septimy), 

ale studentů navštěvujících 4. ročník (oktávu) se nám však podařilo 

zastihnout pouze 27 (17%). 
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Celkový počet všech respondentů získaných pro náš výzkum po 

vyřazení málo věrohodných odpovědí se rovná 263. Poměr dívek 

a chlapců ani v jedné kategorii není vyrovnaný. Celkový počet dívek je 

185 (70%) a chlapců se našeho výzkumu zúčastnilo celkově 78 (30%). 

Vzhledem k těmto výsledkům jsme se ještě zpětně obrátili na vyučující 

z jednotlivých škol, abychom zjistili, zda jsou počty dívek a chlapců 

v jednotlivých ročnících vyrovnané. Dostalo se nám kladné odpovědi, na 

základě čehož můžeme vyvodit, že francouzština je jazyk, který si ke 

studiu přednostně volí právě děvčata. 

 

3.4.2 Jakým způsobem si respondenti volili druhý cizí 

jazyk? 

Na tuto otázku jsme dali respondentům na výběr ze čtyř 

různých možností. Dotazovali jsme se, zda si další cizí jazyk volili sami, 

za pomoci rodičů, přátel, či jim s výběrem pomohla škola. V této otázce 

bylo možné zaškrtnout i více odpovědí, ale většinou respondenti volili 

pouze jednu z nabízených možností. 

Na grafickém znázornění na následující straně je možné vidět 

procentuální zastoupení odpovědí u studentů nižšího cyklu studia, dále 

bude zkracováno jako NG (nižší gymnázium, zelená barva), ve srovnání 

s odpověďmi studentů z vyššího cyklu studia, dále bude zkracováno 

jako VG (vyšší gymnázium, fialová barva). 65% studentů z obou 

kategorií uvedlo, že se při výběru rozhodovalo samo. V případě pomoci 

rodičů už se výsledky trochu rozcházejí, 41% studentů z nižšího 

gymnázia dalo na radu rodičů, zatímco ze starších studentů tomu tak 

bylo pouze u 33%. Za pomoci přátel se na nižším gymnáziu rozhodovalo 

pouze 5% žáků a na vyšším gymnáziu se takto rozhodovalo 7% 

studentů. Za pomoci školy vybírala svůj druhý cizí jazyk mezi mladšími 

žáky pouze 3% a mezi vyššími žáky to bylo 6% dotazovaných. 
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Na následujícím grafu můžete vidět procentuální zastoupení 

odpovědí zvlášť dívek a chlapců nižšího i vyššího cyklu vzdělávání. 

Odpovědi dívek z nižšího cyklu studia jsou znázorněny tmavě červenou 

barvou, dívky z vyššího gymnázia mají oranžovou barvu, odpovědi 

mladších chlapců jsou zaznamenány modrou barvou a odpovědi 

chlapců z vyššího gymnázia jsou znázorněny zeleně: 
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Dle grafického znázornění na předchozí straně můžeme 

konstatovat, že dívky se spíše rozhodovaly samy. 70% dívek z nižšího 

gymnázia a 69% dívek z vyššího gymnázia uvedlo, že se rozhodovalo 

samo, chlapci z nižšího gymnázia se rozhodovali sami pouze v 56% 

případů a u chlapců z vyššího gymnázia tomu tak bylo v 55%, u tohoto 

bodu jsou rozdíly v odpovědích dívek a hochů na jednotlivých stupních 

studia zanedbatelné. Jak jsme již uvedli, dívky dávaly při rozhodování 

více samy na sebe, zatímco chlapci více dbali na rady rodičů, zejména 

tomu taky bylo u hochů z nižšího gymnázia. Dívky z nižšího cyklu 

studia se inspirovaly radami rodičů v 35% případů, dívky z vyššího 

cyklu studia pouze ve 30%, chlapci z nižšího cyklu studia k nim 

přihlédli dokonce v 53% případů a hoši z vyššího cyklu studia dali na 

rodiče z 39%. Pomoc přátel nevyužil vůbec nikdo z mladších chlapců, ze 

starších chlapců na rady přátel dalo pouze 5% dotazovaných a z obou 

kategorií dívek tuto pomoc využilo 8% respondentek. Ze starších 

chlapců dokonce 9% využilo pomoc školy při rozhodování, u starších 

dívek tomu taky bylo v 5% případů a v obou kategoriích nižšího 

gymnázia hrála při rozhodování významnou roli škola pouze u 3% 

dotazovaných. 

Dále jsme se zaměřili na to, zda existuje nějaký významný 

lineární vztah mezi tím, jakým způsobem si studenti druhý jazyk 

vybírali, a mezi nějakou další položkou z našeho dotazníku. U mladších 

studentů existuje nepříliš těsný linearní vztah73 mezi tím, že jim 

s výběrem jazyka pomáhali rodiče, a tím, že důvodem k výběru 

francouzštiny byli rodiče nebo sourozenci (0,387). Zde bychom mohli 

předpokládat, že vztah mezi těmito položkami bude těsnější, k čemuž ve 

skutečnosti nedošlo. Dále jsme u těchto studentů našli méně těsný 

lineární vztah mezi tím, že jim s výběrem pomohla škola, a důvodem, že 

v jiné jazykové skupině už nebylo místo (0,354).  

                                       
73  VOŇKOVÁ, Hana. Korelační koeficient. In: Metodologie pedagogického výzkumu I. 

s. 22. 



59 

U studentů z vyššího cyklu studia, můžeme konstatovat 

spojitost mezi tím, že si jazyk vybírali sami, a že volili dle přízvuku, zde 

existuje středně těsný lineární vztah (0,442), rovněž můžeme 

konstatovat spojitost mezi tím, že studenti, kteří si jazyk volili sami, si 

ho často volili podle toho, že se jim celkově líbil (0,438). Jako je tomu 

u mladších studentů, ten komu s výběrem pomáhali rodiče, téměř 

stějně často zaškrtával možnost, že vybíral podle rodičů či sourozenců 

(0,395). Opět existuje nepříliš těsný lineární vztah mezi tím, že 

studentům s výběrem pomohla škola, a tím, že v jiné jazykové skupině 

už nebylo místo (0,361). 

K získání těchto výsledků jsme využili funkce korelačního 

koeficientu rovněž v programu Microsoft Excel. Výsledné hodnoty 

udáváme zakrouhlené na tři desetinná místa, protože mezi některými 

výsledky byl jenom velmi nepatrný rozdíl, který by nebylo možné 

zachytit, kdybychom daná čísla zaokrouhlili pouze na jedno desetinné 

místo. Pro tuto práci jsme se zaměřili pouze na takové položky, které 

mezi sebou mají alespoň takový lineární vztah, který překračuje 

hodnotu 0,3574. 

 

3.4.3 Jaké jsou nejčastější důvody pro volbu 

francouzštiny jako druhého cizího jazyka? 

Na základě dat získaných z dotazníků jsme přišli k následujícím 

graficky zpracovaným zjištěním.  

V prvním grafu na následující straně můžete vidět důvody 

k volbě francouzštiny u studentů nižšího gymnázia seřazené zleva 

doprava podle četnosti jednotlivých důvodů. Ve druhém grafu uvidíte 

důvody k volbě tohoto jazyka u žáků vyššího gymnázia opět seřazené 

zleva doprava podle četnosti jednotlivých důvodů. 

                                       
74  VOŇKOVÁ, Hana. Korelační koeficient. In: Metodologie pedagogického výzkumu I. 

s. 22. 
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V obou věkových kategoriích se studenti v prvním bodě shodli, 

ke studiu francouzského jazyka se více než 64% z nich rozhodlo kvůli 

celkové zálibě v jazyce. Ve druhém nejčetnějším důvodu už se skupiny 

rozcházejí. Mladší žáci dále volili francouzštinu kvůli cestování, 

hezkému přízvuku a následujícím nejčastějším důvodem u nich bylo 

rozšíření znalostí. Pátým nejfrekventovanějším důvodem u této skupiny 

je fakt, že v jiné jazykové skupině už nebylo místo. 38% z těchto 

studentů by v době výběru raději volilo jiný jazyk, ale na dotaz, zda by 

chtěli studovat nějaký jiný jazyk namísto francouzštiny, odpovědělo 

kladně pouze 24% z nich, ale k těmto srovnáním se ještě dostaneme 

v následující kapitole.  

U starších studentů je druhým nejčetnějším důvodem hezký 

přízvuk a hned na třetím místě je důvod, že se nechtěli učit nějaký jiný 

jazyk, který jim škola nabízela. Tuto variantu volila více jak polovina 

studentů na vyšších gymnáziích. Z toho poměrně jednoznačně vyplývá, 

že 52% studentů si nevybralo tento jazyk zcela dobrovolně, ale jenom 

proto, aby nemuseli studovat nějaký jiný jazyk z nabídky. Dnes by 

přitom pouze 27% z nich chtělo francouzštinu nahradit jiným jazykem.  

V následujícím grafu jsou vedle sebe umístěny výsledky z obou 

skupin, aby bylo zřetelné, zda jsou mezi nimi nějaké odlišnosti. (V tomto 

grafu už odpovědi nejsou seřazeny podle četnosti, ale podle toho, jak šly 

důvody za sebou v dotazníku.) Některé důvody volily v obou skupinách 

téměř stejné počty respondentů, například lepší přízvuk, celkově se mi 

jazyk líbí, život v zahraničí, lepší pracovní možnosti, nebo porozumění 

jiným kulturám. Případy, ve kterých mladší žáci převažovali, bylo 

studium francouzštiny kvůli cestování, usnadnění studia dalších 

jazyků, nebo volba podle rodičů a sourozenců. Starší žáci se více než ti 

mladší přikláněli k důvodu, že v jiné jazykové skupině už nebylo místo. 

Z tohoto faktu se můžeme domnívat, že žáci, kteří si volili druhý cizí 

jazyk dřívě neměli tolik uspokojující výběr jazyků v nabídce školy, jako 

mladší žáci, jež si další cizí jazyk volili o několik let později. 
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Když mezi sebou porovnáme, jaké důvody ke studiu 

francouzského jazyka jsou četnější u dívek, než u chlapců, viz graf výše, 

zjistíme, že dívky si častěji vybáraly francouzštinu převážně pro její 

přízvuk, pro celkovou krásu jazyka, kvůli cestování nebo studiu či 

životě v zahraničí. Naopak chlapci více než dívky vybírali podle rodičů, 

nevěděli jaký jazyk si vybrat nebo v jazykové skupině, do které chtěli, už 

nebylo místo. To by také mohlo souviset s tím, proč francouzštinu na 

námi testovaných školách studuje mnohem více dívek než chlapců, viz 

kapitola 3.4.1 Jaké je složení respondentů (str. 56). 

„Jinými“ důvody pro volbu francouzštiny vypsanými našimi 

respondenty byl například názor, že francouzština se líbí holkám, kvůli 

šermířským povelům, protože v baletu je všechno ve francouzštině (což 

je jeden z důvodů ke studiu, který je uveden na internetových 

stránkách Francouzské aliance viz kapitola 2.4.1 Proč studovat právě 

francouzštinu (str. 38). Například těmito důvody by se mohli inspirovat 

učitelé francouzštiny při přípravě svých hodin a mohli by svým 

studentům rozšířit slovní zásobu právě v oblasti, která je vedla ke 

studiu tohoto jazyka. Jedna respondentka uvedla, že miluje Francii, 

jiná by chtěla studovat konkrétně na Sorbonně, dalším důvodem byla 

třeba touha rozumět otci, pokud se s ním někdy daný respondent setká 

(dle informací v dotazníku, bývalým partnerem matky je Francouz), 

jiným uvedeným důvodem bylo, že němčina zní oproti francouzštině 

moc diktátorsky, nebo teorie, že francouzština je natolik těžká, že je 

dobré se ji učit ve škole, zatímco ostatní jazyky je dle dotazovaného 

možné studovat mimo školu. Jedna respondentka také uvedla, že ji 

rodiče nutili do studia němčiny, proto si naschvál zvolila francouzštinu. 

Další respondent uvedl, že měl na výběr mezi němčinou, španělštinou 

a francouzštinou a usoudil, že v Německu a ve Španělsku, by se 

domluvil anglicky, ale ve Francii by to prý nešlo, což pro něj byl jeden 

z důvodů k jejímu studiu. Důvodem ke studiu tohoto jazyka může být 

také omyl, kdy se rodiče jedné respondentky spletli a přihlásili ji 
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omylem na francouzštinu namísto španělštiny. Několik studentů 

shodně uvedlo důvod, že si vybrali francouzštinu, protože škola 

v daném školním roce neotevřela skupinu pro studium španělštiny. 

Jiná studentka uvedla, že se francouzštinu už učila a nechtěla začínat 

s dalším jazykem, naopak jeden chlapec začal s francouzštinou právě 

proto, že už se učil němčinu a chtěl zkusit něco nového. 

Nejkurióznějším a nejméně očekávaným důvodem zjištěným 

prostřednictvím našeho dotazníku, proč se někdo začal učit 

francouzštině, byla skutečnost, že kyselá okurka se francouzsky řekne 

cornichon (vyslovujeme kornyšon). 

Když jsme se zaměřili na to, jaký existuje vztah mezi důvody 

k volbě studia tohoto jazyka a ostatními položkami z našeho dotazníku, 

zjistili jsme následující: nejtěsnější lineární vztah u studentů z nižšího 

gymnázia v našem výzkumu existuje mezi hezkým přízvukem a tím, že 

se studentům jazyk celkově líbil (0,391), další vztah, opět ale nepříliš 

těsný, jsme zjistili mezi možností umět něco, co ostatní neumí a zároveň 

usnadnění studia dalších cizích jazyků (0,378), další relativně velká 

shoda byla mezi položkami volil jsem kvůli možnosti cestování a jsem 

s výběrem spokojený (0,361), další obdobný vztah můžeme pozorovat 

mezi položkami jazyk se mi celkově líbil a jsem s výběrem spokojený 

(0,360) a nejméně těsný vztah, který by stál za zmínění, jsme pozorovali 

mezi důvody rozšíření znalostí a možnost lepšího pracovního uplatnění 

(0,355). 

U odpovědí studentů z vyššího gymnázia jsme vypočítali 

významný lineární vztah mezi následující položkami: možnost studia 

v zahraničí a život v zahraničí byl nejtěsnější zjištěný vztah (0,510), dále 

byl středně těsný vztah vypočítán mezi položkam jazyk se mi celkově 

líbil a jsem se svým výběrem spokojený (0,460), kde můžeme vidět vyšší 

hodnotu než u studentů nižšího gymnázia, další poměrně významný 

vztah byl zjištěn mezi důvody hezký přízvuk a jazyk se mi celkově líbil 

(0,441), následně byl ještě středně těsný vztah zjištěn mezi tím, kdo volil 
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francouzštinu, protože se mu líbily právě francouzské filmy 

a francouzská hudba (0,392). 

 

3.4.4 Kde a kdy studenti nejčastěji začali se studiem 

francouzštiny? 

Na niším gymnáziu 92% studentů začalo se studiem 

francouzštiny ve škole a pouze 9% začalo se studiem mimo školu, zde 

někteří studenti začali se studiem zároveň ve škole i mimo školu. 

Na vyšším gymnáziu začalo 94% studentů ve škole a pouze 6% v rámci 

mimoškolní výuky.  

Když se zaměříme zvlášť na výsledky dívek a chlapců na NG 

začalo 12% dívek studovat francouzštinu mimo školu, kdežto u chlapců 

to byla pouze 3%. U studentů na VG začalo 7% dívek se studiem 

mimoškolně a chlapců začalo mimo školu pouze 5%.  

Na těchto údajích se nám potvrzuje, že u dívek je zájem 

o francouzštinu skutečně vyšší než u chlapců, protože větší množství 

z nich začalo se studiem tohoto jazyka už mimo školu, tedy z vlastní 

soukromé iniciativy. Tato informace potvrzuje vyšší zájem 

o francouzštinu u dívek než u chlapců, jež jsme již konstatovali 

v kapitole 3.4.1 Jaké je složení respondentů (na str. 56). Pro shrnutí 

bychom tedy mohli říci, že dívky francouzský jazyk vyhledávají více než 

chlapci.  

Co se týče toho, kdy žáci se studiem francouzštiny začali, 

polovina (50%) z nižšího gymnázia začala studovat druhý cizí jazyk 

v primě, téměř třetina (28%) začala studovat francouzštinu v sekundě, 

7% z této kategorie začalo se studiem už v období páté třídy a dalších 

7% začalo s francouzštinou až v tercii. Na vyšším gymnáziu začalo 

největší množství studentů (34%) s druhým cizím jazykem na úrovni 

tercie (8. třídy), druhý největší podíl studentů (31%) začal se studiem 

tohoto jazyka v primě (6. třídě), zhruba 12% z nich začalo se studiem 
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druhého cizího jazyka až v kvintě (1. ročníku střední školy) a okolo 6% 

z nich začalo s jeho studiem v kvartě (9. třídě).  

Největší podíl ze všech dotazovaných studentů (38%) se začal 

druhému cizímu jazyku učit hned v primě (6. třídě), necelá čtvrtina 

(24%) žáků se začala tomuto jazyku učit až v tercii (8 třídě) a zruba 15% 

z nich se učí francouzsky od sekundy (odpovídá 7. třídě základí školy).  

 

3.4.5 Jak moc jsou studenti francouzštiny s tímto 

jazykem spokojeni? 

Na nižším gymnáziu je 85% žáků spokojených se svým výběrem 

a pouze 15% je nespokojených. Z toho je je 91% spokojených dívek, ale 

chlapci jsou spokojeni pouze ze 74%. Na vyšším gymnáziu je spokojeno 

už jenom 78% studentů s tím, že si vybrali právě francouzštinu, dívky 

(84%) jsou opět spokojenější se svým výběrem než chlapci (pouze 61% 

spokojených). 

V celkovém srovnání je 81% respondentů spokojených 

s výběrem francouzštiny jako dalšího cizího jazyka a zůstává 19% 

nespokojených studentů. Ve srovnání všech dívek a chlapců jsou dívky 

spokojené v 86% a chlapci pouze v 67% se svým výběrem.  

Při analýze spokojenosti studentů jsme se zamysleli nad tím, 

zda existuje alespoň středně těsný lineání vztah mezi spokojeností 

studentů a nějakým dalším bodem v našem dotazníku a zjistitli jsme, že 

studenti spokojení se studiem francouzštiny, by zároveň chtěli studovat 

ještě nějaký další cizí jazyk navíc. Mezi těmito položkami existuje těsný 

lineární vztah u studentů na nizším gymnáziu (0,502) a na vyšším 

gymnáziu je tato hodnota na pomezí nepříliš těsného a středně těsného 

vztahu (0,396)75. Studenti z vyššího gymnázia, kteří jsou 

s francouzštinou spokojení, často zaškrtávali, že si jazyk vybrali podle 

                                       
75  VOŇKOVÁ, Hana. Korelační koeficient. In: Metodologie pedagogického výzkumu I. 

s. 22. 
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toho, že se jim celkově líbil. Mezi těmito položkami existuje rovněž 

středně těsný lineární vztah (0,460). 

Podíváme-li se na studenty z nižšího cyklu studia, kteří jsou 

s francouzštinou nespokojení, a zaměříme se na ostatní zaškrtnuté 

položky v dotazníku, zjistíme následující: nespokojení studenti zároveň 

zaškrtávali, že si francouzštinu vybrali proto, že v jiné jazykové skupině 

už nebylo místo. Mezi těmito dvěma položkami existuje středně těsný 

lineární vztah (0,455). U těchto studentů, ještě existuje středně těsný 

lineární vztah i s položkou, že by chtěli studovat nějaký jazyk namísto 

francouzštiny (0,485), ještě také s položkou, že nechtějí studovat další 

jazyk navíc (0,502). U studentů z vyššího gymnázia nespokojených 

s tímto jazykem existuje velmi těsný lineární vztah s tím, že by namísto 

toho rádi studovali nějaký jiný jazyk (0,709), tento vztah je výrazně 

těsnější než u studentů z nižího cyklu studia). Vztah mezi 

nespokojeností a nezájmem o další cizí jazyk je zde naopak méně těsný 

oproti mladším studentům (0,396). U starších studentů je pouze 

zanedbatelný lineární vztah mezi nespokojenými studenty a tím, že 

v jiné jazykové skupině už nebylo místo (0,110). 

 

3.4.6 Jaké jazyky by respondenti studovali raději 

namísto francouzštiny a proč? 

I přestože jsou studenti vesměs spokojeni se svým výběrem, 

určité množství z nich by rádo studovalo nějaký jiný jazyk namísto 

francouzštiny. Na nižším gymnáziu by se jiný jazyk rádo učilo 24% dětí, 

byť s francouzštinou je nespokojených pouze 15% žáků. Na vyšším 

gymnáziu by jiný jazyk chtělo studovat 27% studentů, i když 

nespokojených je zde opět méně (22%). Porovnáme-li názory dívek 

a chlapců zvlášť, 24% dívek by chtělo francouzštinu nahradit, ale 

nespokojených jich je pouze 14%. U chlapců jsou výsledky výraznější 
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a také vyrovnanější, jiný jazyk by ráda studovala více než třetina z nich 

(35%) a nespokojených s tímto jazykem je 33% chlapců. 

Ale jaké jazyky by tedy žáci chtěli studovat namísto 

francouzštiny a co je k tomu nejčastěji vede? Na nižším gymnáziu žáci 

nejvíce touží po španělštině (46%), po němčině (21%) a po italštině 

(17%), v menším zastoupení se v jejich odpovědích objevila japonština, 

latina a dokonce i finština. Pro finštinu hlasovali pouze studenti 

z nižšího cyklu studia. Na vyšším gymnáziu studenti hlasovali nejvíce 

pro německý jazyk (45%), až potom pro španělský jazyk (25%) a na 

třetím místě je u nich rovněž italský jazyk (16%). Oproti nižšímu 

gymnáziu by někteří tito studenti francouzštinu chtěli nahradit ještě 

ruštinou, maďarštinou, hebrejštinou, švédštinou či čínštinou, ale pro 

tyto jazyky hlasoval většinou pouze jeden student.  

V odpovědích dívek a chlapců nejsou příliš velké rozdíly, pro 

první tři výše zmíněné jazyky hlasovali všichni ve stejném poměru. 

Co se týče různosti jazyků, jsou dívky ve svém výběru rozmanitější, 

protože hlasovaly pro jazyky, po kterých netoužil nikdo z chlapců, 

těmito jazyky jsou japonština, maďarština, hebrejština a švédština, 

avšak žádná dívka nevolila čínštinu, kterou by rádi studovali chlapci. 

Nejvíce žádaným jazykem namísto francouzštiny je tedy 

němčina (pro ni hlasovalo 37% všech respondetů), španělština (32%), 

italština (16%), japonština s latinou (obě 7%) a nakonec ruština (6%).  

Nejčastějším důvodem pro nahrazení francouzštiny a výběr 

jiného jazyka byly názory jako, více se mi daný jazyk líbí, daný jazyk je 

jednodušší, je praktičtější v současné době i pro budoucí povolání, 

setkávám se s ním více než s francouzštinou, více mě zajímá kultura 

daného státu, nebo důvod, že francouzština je moc složitá.  
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3.4.7 Jaké další jazyky navíc by respondenti ještě 

chtěli studovat? 

Na otázku, zda by respondenti rádi studovali ještě nějaký další 

cizí jazyk navíc, tedy třetí cizí jazyk, odpovědělo kladně 77% studentů 

z nižšího gymnázia, z nichž by 39% chtělo navíc studovat více než jeden 

další cizí jazyk. Na vyšším gymnáziu odpovědělo kladně 74% studentů 

a z tohoto počtu by 41% rádo studovalo více než jeden další jazyk navíc.  

Na nižším gymnáziu studenti nejvíce hlasovali pro španělštinu 

(55%), italštinu s němčinou (30%), latinu (14%), japonštinu (12%), 

švédštinu (8%), ruštinu (5%) a korejštinu (4%). Oproti vyššímu 

gymnáziu by se z této skupiny někteří žáci přáli naučit maďarštinu či 

svahilštinu. Na vyšším gymnáziu studenti hlasovali velmi podobně, 

prvních pět míst oblíbenosti obsadily stejné jazyky. U vyššího cyklu 

studia, na šesté příčce stojí možnost „nevím“ – 10% z respondentů z této 

kategorie ví, že by chtěli studovat ještě nějaký další cizí jazyk, ale zatím 

nevědí, jaký by to měl být. Oproti nižšímu cyklu studia by rádi začali 

někteří navíc ještě s finštinou (4%). 

Podíváme-li se na rozdíly mezi dívkami a chlapci, můžeme 

konstatovat, že v jejich výběru jsou nepatrné rozdíly. Dívky nejvíce touží 

po španělštině (51%), italštině (28%), němčině (22%), latině (14%), 

japonštině (13%), ruštině (7%), švédštině (5%), o kterou chlapci vůbec 

neprojevili zájem, dále by se dívky rády učily finštině (4%) a čínštině 

(3%). Oproti chlapcům si dívky z méně obvyklých jazyků zvolily ještě 

norštinu (3%), maďarštinu, holandštinu, řečtinu, chorvatštinu 

a mandarínštinu či svahilštinu. Pořadí jazyků dle oblíbenosti u chlapců 

je následující: opět na prvním místě španělština (42%), oproti dívkám 

zde následuje němčina (35%), potom teprve stojí italština (23%), latina 

(17%), japonština (13%), na rozdíl od dívek je pro ně šestým vytouženým 

jazykem čínština (10%), teprve potom ruština (8%) a arabština (4%), 

která rovněž není u dívek tolik oblíbená. Jazyky, kterým by se chlapci 
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rádi naučili navíc oproti dívkám, jsou polština, ukrajinština 

a kantonština. Můžeme tedy říci, že dívky mají více rozmanité sny, co se 

studia cizích jazyků týče, než chlapci. 

Celkově nejvytouženějším jazykem u všech studentů je 

španělština (48%), následuje italština (27%), němčina (25%), latina 

(15%), japonština (13%), ruština (7%), čínština (5%), švédština 

s finštinou (4%), korejština (3%), norština s portugalštinou a arabštinou 

(2%), maďarština s holandštinou, vietnamštinou a řečtinou (1%) 

a pouze jeden student nebo studentka hlasovali pro svahilštinu, 

chorvatštinu, mandarínštinu, polštinu, ukrajinštinu a kantonštinu. 

Na následujícím grafu si můžete prohlédnout vizuálně 

znázorněné výše popsané rozdíly mezi níšším a vyšším cyklem studia, 

vedle toho ještě rozdíly mezi dívkami a chlapci: 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Další jazyky navíc 

Nižší gymnázium Vyšší gymnázium Dívky Chlapci



71 

3.4.8 Jsou respondenti ovlivněni znalostí 

francouzštiny v jejich rodině? 

59% dotazovaných studentů z nižšího cyklu studia uvedlo, že 

někdo z jejich rodiny alespoň trochu ovládá francouzštinu, ale pouze 

41% z nich si myslí, že je to nějak ovlivnilo. Na základě čehož jsme 

vypočítali, že mezi těmito dvěma položkami existuje středně těsný 

lineární vztah (0,488). U vyššího cyklu studia ovládá alespoň někdo 

francouzštinu ve 48% rodin, poměr tím ovlivněných respondentů je opět 

nižší (30%). Znovu u těchto položek můžeme konstatovat středně těsný 

lineární vztah (0,462), ale v porovnání s odpověďmi studentů z nižšího 

gymnázia, je tento vztah o něco méně těsný. Ve srovnání odpovědí všech 

dívek a chlapců nejsou téměř žádné rozdíly, ale srovnáme-li dívky 

i chlapce z jednotlivých cyklů zvlášť, narazíme na větší odlišnosti.  

U mladších dívek francouzštinu v rodině ovládá alespoň někdo 

u 58% respondentek, ovlivnilo to volbu druhého cizího jazyka u 39% 

z nich. Z ovlivněných dívek 19% uvedlo, že si tento jazyk vybraly, aby 

jim někdo mohl pomáhat se studiem nebo s úkoly. U starších dívek 

ovládá tento jazyk alespoň jeden člen rodiny v 50% případů a ovlivnilo 

to 31% dotazovaných z tohoto počtu, z toho 41% dívek očekávalo pomoc 

při studiu od rodiny, zatímco 8% chtělo ovládat něco, co rodina neumí, 

a 5% se chtělo svým příbuzným vyrovnat. Co se týče hochů, mají 62% 

mladších chlapců v rodině někoho, kdo tento jazyk alespoň trochu 

ovládá, 44% se domnívá, že tím bylo ovlivněno. Z tohoto čísla 40% 

očekávalo pomoc při studiu a 13% se chtělo vyrovnat někomu z rodiny, 

kdo jazyk ovládal. U starších chlapců uměl někdo z rodiny francouzsky 

pouze ve 43% případů a pouze ve 27% případů tím byli respondenti 

ovlivněni. Z nich právě 25% chtělo umět něco navíc oproti ostatním 

a pouze 17% spoléhalo na pomoc od rodiny při učení. 

Mezi nejčastějšími způsoby, jakými respondenty ovlivnila 

znalost francouzštiny jejich příbuzných, tedy bylo, že by jim daná osoba 
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mohla pomáhat s učením. Dalším nejčastěji zmiňovaným způsobem 

ovlivnění byla možnost umět něco, co nikdo jiný z rodiny neumí.  Dále 

se děti chtěly vyrovnat rodičům nebo porozumět někomu z francouzsky 

mluvících příbuzných. Velmi malé množství respondentů také uvedlo, že 

je rodiče k tomuto jazyku vedli už od malička. Jeden respondent 

dokonce uvedl, že při výběru francouzštiny ho neznalost rodičů ovlivnila 

právě tak, že si tento jazyk vybral s vědomím, že ho rodiče nebudou 

moci doma zkoušet.  

Celkově mají 52% dotazovaných v rodině někoho, kdo alespoň 

trochu ovládá francouzštinu, ale pouhá třetina (34%) dotazovaných si 

myslí, že by to na jejich výběr mělo nějaký vliv. Linerání vztah mezi 

těmito položkami v souhrnu všech studentů dosahuje hodnoty 0,478, 

což můžeme označit jako středně těsný lineární vztah, ale středně těsný 

lineární vztah je definován v rozmězí hodnot 0,4 – 0,776, naše 

vypočítaná hodnota se blíží právě té nižší hranici, nemůžeme to tedy 

považovat za výrazně směrodatnou informaci. Na základě těchto 

výsledků nemůžeme s jistotou říci, zda jsou studenti skutečně ovlivněni 

při výběru jazyka tím, že někdo z jejich příbuzných daný jazyk ovládá.  

 

 

  

                                       
76  VOŇKOVÁ, Hana. Korelační koeficient. In: Metodologie pedagogického výzkumu I. 

s. 22. 
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4 Závěr 

V této diplomové práci bylo naším cílem zjistit, jaké jsou důvody 

k volbě francouzštiny jako druhého cizího jazyka a zda jsou studenti se 

svou volbou spokojeni. Zároveň jsme se snažili odpovědět i na další 

dotazy, které vyvstaly v průběhu celého výzkumu. 

Před hlavním výzkumem byla provedena nezbytná pilotáž, jež 

byla provedena prostřednictvím strukturovaného rozhovoru, do kterého 

bylo zapojeno 10 studentů studujících různé druhé cizí jazyky náhodně 

vybraných z Gymnázia profesora Jana Patočky a Gymnázia Evolution 

Sázavská. Na základě této pilotáže bylo částěčně zmapováno prostředí, 

které jsme chtěli zkoumat, ale hlavně byly získány informace, jež jsme 

doplnili informacemi ze statistických studií, na základě kterých byl 

následně sestaven dotazník pro hlavní výzkum. 

Samotného výzkumu se zúčastnilo více než 320 studentů 

z různých pražských škol, ale konečnou skupinou respondentů, kterou 

se nám pro výzkum podařilo získat v největším zastoupení, byli studenti 

čtyřletých i víceletých pražských gymnázií – Gymnázia Karla 

Sladkovského, Gymnázia Na Zatlance, Gymnázia Špitálská, Gymnázia 

Nad Alejí, Gymnázia profesora Jana Patočky a Gymnázia Evolution 

Sázavská. Odpovědi respondentů z jiného typu škol jsme do celkových 

výsledků nezaznamenávali, neboť jejich vzorek nebyl srovnatelně velký 

s odpověďmi z gymnázií, v důsledku čehož by nebylo možné provést 

odpovídající srovnání. 

Celkový počet všech respondentů získaných pro náš výzkum po 

vyřazení nevěrohodných dotazníků se rovná 263. Poměr dívek a chlapců 

ani v jedné kategorii není vyrovnaný. Celkový počet dívek je 185 (70%) 

a chlapců se našeho výzkumu zúčastnilo celkově 78 (30%). Vzhledem 

k těmto výsledkům jsme se ještě zpětně obrátili na vyučující 

z jednotlivých škol, abychom zjistili, zda jsou počty dívek a chlapců 

v jednotlivých ročnících vyrovnané. Dostalo se nám kladné odpovědi, na 
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základě čehož můžeme vyvodit, že francouzština je jazyk, který si ke 

studiu přednostně volí právě děvčata, což se nám potvrdilo rovněž 

v bodě, kdy bylo zjišťováno, kdy a kde žáci se studiem francouzštiny 

začali. 

Samotný výzkum probíhal dotazníkovou metodou pomocí 

papírových dotazníků složených převážně z uzavřených otázek 

s možností výběru odpovědí a z několika otevřených otázek pro 

upřesnění respondentovy volby. Všechna získaná data byla zanesena do 

tabulek jako nominální data, zpracována a vyhodnocena v programu 

Microsoft Ecel. 

Na základě získaných dat jsme nejprve zjistili, že studenti se při 

volbě druhého cizího jazyka rozhodovali převážně sami (v 65%) 

a přibližně třetina z nich (36%) se rozhodovala za pomoci rodičů, 

minimální množství studentů uvedlo, že se rozhodovalo za pomoci 

přátel (6%) nebo za pomoci školy (5%). 

Dále se ukázalo, že respondenti si vybrali francouzštinu 

nejčastěji právě proto, že se jim daný jazyk celkově líbil (65%), dále ji 

volili kvůli hezkému přízvuku (55%), třetím nejčastějším důvodem (47%) 

je, že nechtěli studovat jiný jazyk, který jim škola nabízela, což vlastně 

znamená, že skoro polovina respondentů nechtěla studovat právě 

francouzštinu, ale vybrali si ji, aby nemuseli studovat nějaký jiný 

nabízený jazyk. U těchto studentů by bylo zajímavým zjištěním, jaké 

další jim škola nabízela, že si raději zvolili francouzštinu. Následně tento 

jazyk volili kvůli rozšíření znalostí a kvůli cestování (obojí 42%), dále 

repondenty motivovala možnost žít v zahraničí (29%), lepší pracovní 

uplatnění (27%), studium v zahraničí (23%), usnadnění studia dalších 

jazyků (22%), porozumění jiným kulturám (21%), někteří z nich vybírali 

podle rodičů a sourozenců (20%), jiní zase chtěli umět něco, co ostatní 

neumí (16%). Bohužel, 10% dotázaných studentů si vybralo 

francouzštinu jenom proto, že nevěděli, jaký jazyk si vybrat, a 7% 

respondentů si nemohlo vybrat zcela dobrovolně, neboť byli nuceni začít 
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studovat tento jazyk, protože v jiné jazykové skupině už nebylo místo. 

Takové žáky by bylo dobré v průběhu studia více motivovat, snažit se 

jim ukázat krásy tohoto jazyka a jeho výhody, aby měli možnost si 

v něm najít zálibu, aby neměli pocit, že francouzštinu studují pouze 

z donucení, což má následně vliv na jeho osvojování i na výsledky žáků. 

Někteří studenti měli i zajímavé osobní důvody, díky kterým se 

rozhodli právě pro studium francouzštiny. Někomu se například zdálo, 

že francouzština se líbí holkám, jiný se do jejího studia pustil kvůli 

šermířským povelům nebo proto, že v baletu je všechno ve 

francouzštině. To jsou důvody, kterými by se mohli inspirovat učitelé 

francouzštiny při přípravě svých hodin, a mohli by svým studentům 

rozšířit slovní zásobu právě v oblasti, jež je vedla ke studiu tohoto 

jazyka. Roli ve výběru druhého cizího jazyka může podle našeho šetření 

hrát i láska k Francii, nebo touha po studiu na Sorbonně. Jiným 

uvedeným důvodem bylo, že němčina zní oproti francouzštině moc 

diktátorsky, nebo se objevila teorie, že francouzština je natolik těžká, že 

je dobré se ji učit ve škole, kdežto ostatní jazyky je možné studovat 

mimo školu. Jedna respondentka také uvedla, že ji rodiče nutili do 

studia němčiny, proto si naschvál zvolila francouzštinu. V tomto 

případě dívka svou volbou evidentně ventilovala pro její věk typický 

vzdor proti rodičům. Další respondent uvedl, že měl na výběr mezi 

němčinou, španělštinou a francouzštinou a usoudil, že v Německu a ve 

Španělsku, by se domluvil anglicky, ale ve Francii by to prý nešlo, což 

pro něj byl jeden z důvodů k jejímu studiu. Nejkurióznějším a nejméně 

očekávaným důvodem, proč se někdo začal učit francouzštině, byl 

prostý fakt, že kyselá okurka se francouzsky řekne cornichon 

(vyslovujeme kornyšon). 

Co se týče toho, kde a kdy žáci se studiem francouzštiny začali, 

zjistili jsme, že 93% všech dotazovaných začalo se studiem tohoto 

jazyka v rámci povinné školní docházky a pouze 7% začalo v rámci 

mimoškolní výuky. Když jsme tyto údajě vyhodnotili ještě z jiného 



76 

aspektu, zjistili jsme, že dívky začaly s francouzštinou v 9% mimo školu 

a z chlapců začala mimo školu se studiem tohoto jazyka pouze 4%. Na 

těchto údajích se nám potvrzuje, že u dívek je zájem o francouzštinu 

skutečně vyšší než u chlapců, protože větší množství z nich začalo se 

studiem tohoto jazyka už mimo školu. Mohli bychom říci, že dívky 

francouzštinu vyhledávaly z vlastní soukromé inciativy více než chlapci. 

Největší podíl ze všech dotazovaných studentů (38%) se začal 

druhému cizímu jazyku učit v primě (6. třídě), necelá čtvrtina (24%) 

žáků se začala tomuto jazyku učit až v tercii (8 třídě) a zruba 15% 

z nich se učí francouzsky už od sekundy (odpovídá 7. třídě).  

Rovněž jsme zjistili, že z celkového počtu všech dotazovaných 

jsou více jak čtyři pětiny (81%) spokojeny s výběrem tohoto jazyka, ale 

i přes to by více než čtvrtina (26%) ráda nahradila francouzštinu 

nějakým jiným jazykem, protože se jim jiný jazyk více líbí, francouzština 

některým z nich připadá příliš složitá, nebo mají pocit, že ji v životě tolik 

nevyužijí. Francouzštinu by nejraději nahradili němčinou (37% všech 

respondetů), španělštinou (32%), italštinou (16%), japonštinou a latinou 

(obě 7%), nebo také ruštinou (6%).  

Velmi pozitivním zjištěním je, že tři čtvrtiny respondentů (75%) 

by rády studovaly ještě nějaký další cizí jazyk navíc. Z tohoto podílu by 

právě 42% studentů chtělo studovat více než jeden další cizí jazyk 

navíc. Nejvíce studentů by jako třetí cizí jazyk chtělo studovat 

španělštinu (48%), italštinu (27%), němčinu (25%), latinu (15%), 

japonštinu (13%), ruštinu (7%), čínštinu (5%), švédštinu s finštinou 

(4%), korejštinu (3%), norštinu s portugalštinou a arabštinou (2%), 

maďarštinu s holandštinou, vietnamštinou a řečtinou (1%), ale někteří 

jedinci zatoužili také po svahilštině, chorvatštině, mandarínštině, 

polštině, ukrajinštině či kantonštině. 

Celkově mají 52% dotazovaných v rodině někoho, kdo alespoň 

trochu ovládá francouzštinu, ale pouze třetina (34%) dotazovaných si 
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myslí, že by to na jejich výběr mělo nějaký vliv. Na základě těchto 

výsledků nemůžeme říci, zda jsou studenti skutečně ovlivněni při 

výběru jazyka tím, že někdo z jejich příbuzných daný jazyk alespoň 

trochu ovládá. Nejčastější skutečností, která studenty při výběru 

ovlivňovala, byla možnost, že by se s nimi někdo z rodiny mohl učit 

a pomáhat jim s úkoly. Dalším nejčastěji zmiňovaným způsobem 

ovlivnění byla možnost umět něco, co nikdo jiný z rodiny neumí. 

Nejméně obvyklým vlivem na výběr jazyka byla skutečnost, že neznalost 

francouzštiny rodičů respondentovi zajistila, že ho nebudou moci doma 

zkoušet. 

Většinou se nám při vyhodnocování výsledků nepodařilo odhalit 

velké rozdíly mezi odpověďmi mezi studenty nižšího a vyššího gymnázia, 

spíše se nám podařilo najít nějaké rozdíly v odpovědích mezi dívkami 

a chlapci, na které jsme vždy upozornili při sumarizaci výsledků.  

Během výzkumu se nám nepodařilo s přesností zjistit, zda 

studenti při přechodu do vyššího cyklu studia chtěli pokračovat se 

studiem francouzštiny, nebo zda jim bylo jedno, když by měli začít 

s nějakým jiným cizím jazykem. Na základě odpovědí v dotaznících se 

nám nepodařilo přesně určit, kdo je studentem na čtyřletém cyklu 

studia, kdo tedy při přechodu na střední školu měl možnost uvažovat 

nad tím, zda s francouzštinou bude pokračovat či ne, a kdo je ve vyšším 

cyklu víceletého gymnázia a neměl možnost jazyk změnit.  

Během samotného výzkumu se nám také nepodařilo 

kontaktovat žádného respondenta, kterému by při přechodu na střední 

školu nebylo umožněno s tímto jazykem pokračovat. Na dva takové 

studenty se nám podařilo narazit během pilotního šetření, ale tito 

studenti již v době výzkumu mohli tento jazyk opět studovat, protože po 

jejich usilovných snahách jim byla na jejich škole otevřena skupina 

francouzštiny.   
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6 Přílohy 

6.1 Graf – kolik procent studentů se učí 

jednotlivým cizím jazykům – základní školy 
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6.2 Graf – kolik procent studentů se učí 

jednotlivým cizím jazykům – základní školy 

 

 

Zdroj: Vytvořeno podle údajů na stránkách MŠMT – Statistická ročenka 

školství – Výkonové ukazatele [online]. [cit. 29.10.2014] 
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6.3 Tabulka – Kvalifikační struktura učitelů 

anglického, německého a francouzského 

jazyka v navštívených základních a 

středních školách ve školním roce 

2005/2006 

 

 

Zdroj: Souhrnné poznatky České školní inspekce o výuce cizích jazyků 

v základních a středních školách ve školním roce 2005/2006. 

Praha: Česká školní inspekce, 2006. s. 9.  
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6.4 Mapa – frankofonní svět  

 

Zdroj:  https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AMap-

Francophone_World.png  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AMap-Francophone_World.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AMap-Francophone_World.png
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6.5 Graf – poměr studentů zapsaných ve 

Francouzských aliancích na jednotlivých 

kontinentech v roce 2012 

 

6.6 Graf – poměr studentů zapsaných ve 

Francouzských institutech na jednotlivých 

kontinentech v roce 2013 

 

Zdroj grafů: Organisation Internationale de la Francophonie. La langue 

française dans le monde 2014. Paris: Nathan, 2014. 576 s. 

ISBN : 978-2-09-882654-0. s. 14.  
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6.7 Plakát – 10 důvodů proč se učit francouzsky 

 

 

Zdroj: http://ifp.cz/IMG/pdf/10_bonnes_raisons.pdf 

http://ifp.cz/IMG/pdf/10_bonnes_raisons.pdf
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6.8 Ukázka dotazníku pro II. stupeň ZŠ 
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6.9 Ukázka dotazníku pro SŠ 

 


