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Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na tři základní minulé časy francouzštiny (passé
composé, imparfait, passé simple) v kontextu jejich metodologie v současných učebnicích
francouzštiny. Práce vychází z předpokladu, že jejich užívání v praxi je pro české publikum
z důvodu odlišnosti obou jazyků problematické. Práce se věnuje charakteristice těchto časů
a analýze vybraných učebních souborů s cílem zjistit, jak jsou tyto časy prezentovány
a procvičovány. Na základě toho práce přináší vlastní návrhy na prezentaci a procvičení těchto
časů s využitím autentických dokumentů. V neposlední řadě předkládá výsledky krátkého
průzkumu, který je zaměřen na užívání passé composé a imparfait s cílem potvrdit výchozí
předpoklad, že minulé časy francouzštiny způsobují českému publiku obtíže.
Klíčová slova: passé composé, imparfait, passé simple, výuka francouzštiny, učebnice
francouzštiny, minulé časy

Abstract:
This bachelor thesis focuses on three fundamental past tenses in French language (passé
composé, imparfait, passé simple), in the context of their methodology in contemporary French
textbooks. The thesis is based on the assumption that their practical use can be problematic
for Czech speaking learners, due to the differences between Czech and French language. First
it describes the characteristics of the tenses mentioned above and then analyses three selected
French textbooks to see how are the tenses presented and practiced. The next part introduces
its own proposals for presentation and practices by using authentic documents, result
of the previous analyses. Last, but not least this thesis comments on the outcome of a short
survey, which was focused on the usage of passé composé and imparfait. The research
subsequently confirmed the default assumptions that the past tenses in French are causing
problems to Czech speaking learners.

Key words: passé composé, imparfait, passé simple, teaching of French, French textbook, past
tenses
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1 Úvod
Gramatický systém francouzského a českého jazyka se typologicky liší natolik,
že osvojování si francouzštiny může způsobovat českým mluvčím značné obtíže. Jako jeden
z nejproblematičtějších okruhů se jeví právě francouzský slovesný systém. Slovesný systém
francouzštiny je rozmanitější než slovesný systém češtiny, v češtině je naopak bohatší systém
morfologický. V důsledku toho způsobuje českému publiku při studiu francouzštiny problémy
především velmi obsáhlý systém minulých časů (Loucká, 2009: 91).
Jako téma ke zpracování bakalářské práce jsem zvolila problematiku tří základních
minulých časů (passé composé, imparfait, passé simple)1 se zaměřením na metodologii jejich
výuky v současných učebnicích francouzštiny. Hlavní motivací ke zpracování tohoto tématu je
pro mě, kromě aktuálního studia lingvistiky, také zájem o didaktiku. Práci směřuji tímto
směrem, protože bych se v budoucnu ráda věnovala výuce francouzštiny na českém gymnáziu.
Z těchto důvodů je druhá část práce věnována pedagogické aplikaci gramatických jevů
popsaných v části teoretické.
Předkládaná práce se skládá ze dvou hlavních částí: teoretické a praktické (pedagogické
aplikace). První, teoretická část, definuje pojem slovesný systém. Následující kapitoly
se zaměřují na vybrané minulé časy. Je provedena jejich základní charakteristika v pořadí:
passé composé, imparfait a passé simple. Závěrečná kapitola části teoretické předkládá krátkou
kontrastivní analýzu dvojic minulých časů, která podává stručný přehled o hlavních rozdílech
jejich užívání (passé simple a passé composé, passé composé a imparfait). Tato kapitola
vychází z informací zmíněných v kapitolách předchozích, pokouší se je shrnout a uvést
do kontextu pomocí významových protikladů. Rozdíly v užívání passé simple a imparfait
se kapitola nezabývá.
Při teoretickém vymezování pojmů práce vychází nejčastěji z francouzských gramatik
jako jsou Le bon usage (Grevisse, M., 2008) nebo Grammaire méthodique du français (Riegel,
M., Pellat, J.-C., Rioul, R., 2008). Mimo jiné jsou využívány české gramatiky francouzštiny

1

V celé práci je užíváno pouze francouzské terminologie: běžný úzus. Odlišná terminologie může být

zmíněna pouze pro porovnání názvosloví v různých gramatikách.
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jako Francouzská mluvnice (Hendrich, J., Radina, O., Tláskal, J., 2001), Vědecká mluvnice
francouzštiny (Šabršula, J.: 1986) a další. Francouzská mluvnice (2001) je často využívaným
zdrojem, protože nabízí nejen kontrastivní přístup, ale i české překlady. Nicméně je nutné
nahlédnout i do řady dalších gramatik, například pro pohled z hlediska textové lingvistiky práce
využívá publikaci Grammaire textuelle du français (Wienrich, H., 1989).
Z důvodu obsáhlosti tématu se teoretická část soustředí hlavně na jevy, u kterých
se předpokládá, že jsou s nimi běžně seznámeni žáci na českém gymnáziu. Například v případě
imparfait se práce věnuje pouze některým jeho funkcím.
Druhou část tvoří výše zmíněná pedagogická aplikace. Nejprve je uveden stručný
přehled historie pojetí výuky gramatiky. Následující kapitola se věnuje rozboru výkladových
postupů daných gramatických jevů ve zvolených učebnicích francouzštiny i rozboru učebnic
samotných. V rámci analýzy jednotlivých učebnic je okomentován způsob prezentace
základních minulých časů a je zmíněno výchozí učivo pro přechod k práci s minulým časem,
což umožňuje zařazení času do kontextu gramatického systému.
Kromě toho jsou předloženy vlastní metodické návrhy pro práci ve třídě s využitím
autentických dokumentů, které mají za cíl zjednodušit prezentaci a procvičování dané
problematiky.
Závěrem prezentuje práce výsledky krátkého průzkumu, jehož cílem je vyhodnotit
schopnost českých žáků danou gramatiku aplikovat v praxi.
Pro analýzu učebnic jsou vybrány tři současné učební soubory pro výuku francouzštiny
na českém trhu. Česká učebnice Le français ENTRE NOUS (Nováková, S., Kolmanová,
J., Geffroy-Konštacký, D., Táborská, J.,

2009/2010) reprezentuje

základní úroveň

se zaměřením na děti a dospívající. Dále práce analyzuje francouzské učební soubory Écho
(Girardet, J., Pécheur, J., 2013) a Alter ego (Berthet, A., Hugot, C., Kizirian, V. M., Sampsonis,
B., Waendendries, M., 2012), obě pro pokročilejší jazykovou úroveň se zaměřením
na dospívající studenty a starší publikum. U všech učebních souborů je provedena analýza
přístupu k výkladu daného tématu a jejich porovnání.
8

Cílem této bakalářské práce je reflexe způsobu prezentace a osvojování si minulých časů
v současných učebnicích francouzštiny na základě rozboru této problematické části
francouzského slovesného systému. Dalším cílem je předložit a zpracovat návrhy práce
s takovými autentickými texty, které by umožnili žákům lepší pochopení dané problematiky,
nebo dodatečnou možnost jejího procvičení. Práce vychází z původního tvrzení, že
problematika minulých časů francouzštiny je pro české mluvčí obtížná.
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I.

TEORETICKÁ ČÁST

2 Charakteristika pojmu „slovesný čas“
V rámci studia problematiky francouzských minulých časů je třeba úvodem vymezit
termín „slovesný čas“. Šabršula (1986: 14) popisuje „slovesný čas“ jako morfologickou
kategorii jazyka, která existuje v protikladu k „času“ (temps), podobně jako v angličtině tomuto
protikladu odpovídá dvojice tense = time. Čas jako takový lze chápat jako jednu z forem našeho
vědomí. Lze ho určovat a měřit dvojím způsobem: objektivně a subjektivně (Mareš, 2010: 10).
Objektivní určení času je založeno na změnách na nás nezávislých (např. otáčení Země), jde
o vnímání času fyzického. Subjektivní vnímání času naproti tomu spočívá v prožívání člověka.
Jazykovým výrazem objektivní i subjektivní časovosti je především příslovečné určení času,
které lze vyjádřit mnoha způsoby. Pro tuto práci je podstatný pouze čas jako morfologická
kategorie.
„Slovesný čas“ je vyjadřován přímo tvarem slovesa. Děj je umisťován do subjektivní
časové linie, kterou si lze představit jako časovou osu. Výchozím bodem pro určení
„slovesného času“ je pozice děje vzhledem k subjektivnímu stanovisku mluvčího, z čehož
vyplývá, že je čistě subjektivní morfologickou kategorií. Moment promluvy člověk vnímá
většinou jako výchozí bod, který přetíná pomyslnou časovou osu v jejím středu. Bachmannová
(2002: 61) uvádí definici slovesného času. „Slovesný čas“ je „gramatická kategorie tvoř ená
v různých jazycích různě rozsáhlým paradigmatem slovesných „časových“ forem, tj. forem
vyjadř ujících zař azení obsahu predikátu věty do „souř adnic“ času, resp. na „časovou osu“,
jejímž pomyslným stř edem je doba promluvy nebo nějaká jiná doba „orientační“, chápaná jako
př ítomnost, kterou př edchází minulost a následuje budoucnost.“
Jak uvádí Riegel, Pellat, Rioul (1994: 289), koncept minulého času ve francouzštině je
často mnohoznačný. Pokud se vychází z předpokladu, že děj se vztahuje k okamžiku promluvy
jako výchozímu bodu, jde o čas „absolutní“. Absolutní čas vyjadřuje tři základní časové roviny
– minulost, přítomnost a budoucnost. Pokud se naopak děj k okamžiku promluvy nevztahuje,
mluví se o čase „relativním“. V tomto případě je děj určen okamžikem jiného děje. Relativní
čas může vyjadřovat předčasnost, současnost i následnost.
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Francouzština je schopna relativní časy vyjadřovat velmi detailně právě díky svému
obsáhlému slovesnému systému. S relativní časovou rovinou souvisí ve francouzštině
i problematika tzv. souslednosti časové.
Podle publikace Vigner (2004: 75) je pojem času charakterizován třemi základními
funkcemi. První funkcí je umístění děje nebo události do časové roviny: minulosti, přítomnosti
nebo budoucnosti. Druhou funkcí je chápaní děje jako dokončeného, nebo nedokončeného
stavu. Jako třetí funkci uvádí časové ukotvení děje. Pod ukotvením děje si autor představuje
funkci, která umožňuje situování děje v čase, jeho chronologické zařazení, umístění dějů mimo
chronologickou časovou osu a jejich prezentaci bez speciálního časového ukotvení.
Francouzština je díky svému bohatému slovesnému systému schopna vyjádřit minulost
nebo předčasnost mnoha způsoby za užití různých slovesných časů. Rozlišuje tři základní
minulé časy. Nejčastěji užívanými časy pro vyjádření dějů v minulosti jsou passé composé
a imparfait. Specifickým časem je passé simple, který si i přes svou složitou formu zachovává
pevné místo mezi základními minulými časy francouzštiny.2

2

Viz následující kapitoly (passé composé, imparfait a passé simple).
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3 Passé composé
Passé composé je časem dynamickým (pohybovým), na rozdíl od imparfait, které je
ve své podstatě časem spíše statickým. Jeho dynamická povaha může být důvodem, proč
se jedná o jeden z nejčastěji užívaných časů pro vyjádření akčních dějů v minulosti.
Passé composé je jedním ze tří základních minulých časů francouzštiny. Šabršula (1986:
207) pro něj užívá pojmenování „minulý čas složený“. Hendrich, Radina, Tláskal (2001: 419)
naopak prezentuje passé composé jako „složené perfektum“. Grevisse (2008: 1094) nazývá
passé composé také passé indéfini (v opozici k passé simple, které prezentuje pod názvem passé
défini). Wagner, Pinchon (1991: 368) dělí výklad passé composé na dvě podkapitoly: „passé
composé - forme composé du présent“ a „passé composé exprimant le fait passé.“ Vidová
hodnota passé composé je problematická, je dána kombinací s významem slovesa nebo
kontextem výpovědi (Šabršula, 1986: 224).3
Grevisse (2008: 1094) doslovně definuje passé composé: „Le passé composé exprime
un fait passé par rapport au moment où l’on parle et considéré comme achevé.“ Autor ve své
starší publikaci (1969: 184) ještě upřesňuje tuto definici: „Le passé composé exprime un fait
passé, achevé au moment où l’on parle, et que l’on considéré comme relié au présent (parfois
le fait a eu lieu dans une période non encore entièrement écoulée, parfois il a une suite ou des
résultats dans le présent).“ De Salins (1996: 175) pak charakterizuje passé composé právě jako
„l’accompli du présent“. Na základě této krátké definice de Salins poznamenává, že v tomto
případě je možné parafrázovat passé composé přítomností: J’ai mangé/Je n’ai pas faim, což
potvrzuje jeho „dvojí charakter“.
3.1

Užití a funkce

3.1.1 Základní funkce passé composé
Šabršula (1976: 207) uvádí, že passé composé zařazuje děj do minulosti, tj. časově
vyjadřuje předčasnost vzhledem k okamžiku v přítomnosti. Jinak řečeno indikuje předčasnost
událostí, které do přítomnosti přesahují (Delatour, 2004: 124). Hendrich, Radina, Tláskal

3

Totéž platí i pro imparfait a passé simple. Problematikou vidu se práce v rámci daného tématu hlouběji

nezabývá.
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(2001: 419) v tomto směru uvádí, že passé composé vyjadřuje „jednorázový děj v minulosti
ukončený; minulý děj, který se udál jen jednou a jehož trvání je vymezeno; minulý děj
opakovaný, jehož počet opakování je vyjádřen alespoň přibližně; děj ukončený v blízké
budoucnosti.“
Lze konstatovat, že se passé composé užívá pro vyjádření ukončených dějů
v konkrétním momentu v minulosti, jak vzdálené, tak i blízké (Delatour, 2004: 124). Konkrétně
vyjadřuje určitý bod v minulosti4, sled událostí5, opakování6 a omezené trvání událostí
odehrávajících se v minulosti7. Kromě toho zmiňuje Grevisse (1969: 184) ještě vyjádření
obecně uznávaných pravd a zvyků.
Z hlediska textu je passé composé čas, který se často objevuje v textech narativního
charakteru. Odkazuje zpravidla přímo k momentu výpovědi. Sled událostí v passé composé je
často spojen s užitím časových adverbií: d’abord, puis, ensuite, après, enfin aj. Události jsou
chápány jako současné vzhledem k momentu výpovědi, nebo vzhledem k momentu
uskutečnění události (Loucká, 2010: 64).
3.1.2 Jiné funkce passé composé
Kromě jiného může passé composé vyjadřovat předčasnost vzhledem k ději
v přítomnosti: Quand il a regardé la télé, Pierre prend sa douche. Děj je v momentu výpovědi
již dokončený. Může také indikovat budoucí událost, která je prezentována jako dokončená.
Sloveso je často doprovázeno časovým komplementem: Un peu de patience: J’ai fini (=
J’aurai fini) dans un instant. (Grevisse, 2008: 1095). Na základě uvedeného příkladu lze
konstatovat, že passé composé neodpovídá předbudoucímu času pouze v podmínkových
větách, ale sám o sobě může budoucí události i vyjadřovat. Co se týká podmínkových vět,
Grevisse (2008: 1095) dodává, že passé composé se užívá pro vyjádření děje směřujícího do
budoucnosti, který je předčasný jinému ději v budoucnosti vyjádřenému ve větě hlavní: Si la

4

Il est né en France en 1990.

5

Marie s’est réveillée à 7 heures. Elle est restée un peu au lit et elle s’est levée à 7 heures et demie. Elle
a pris sa douche et elle s’est habillée. Ensuite, elle a pris son petit-déjeuner.

6

Elle a vu ce film deux fois.

7

Quand on a perdu le porte-monnaie, il faut tout de suite le signaler à la police.
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fièvre a monté, vous rapellerez le médecin. Passé composé lze nahradit přítomností také při
vyjadřování všeobecných pravd (nadčasové skutečnosti).
Vztah passé composé a passé simple není zcela rovnocenný (De Salins, 1996: 175).
Nicméně pokud je passé composé časem čistě vyprávěcím, může rovnocennost nastat,
respektive v určité chvíli může passé composé passé simple zcela nahradit. Passé composé
může tedy vyjadřovat i významy, které některé starší gramatiky přisuzovaly výhradně passé
simple.8
3.2

Tvary a způsob tvoření
Slovesný tvar passé composé obsahuje dvě složky v odlišných formách: sloveso

pomocné, které je vyčasováno v prézentu, a sloveso významové ve tvaru příčestí minulého.
Jako pomocné sloveso se užívá buď avoir nebo être. Passé composé se vytvoří připojením
příčestí minulého významového slovesa k pomocnému slovesu vyčasovanému v odpovídajícím
tvaru v indikativu prézentu (Delatour, 2004).
3.2.1 Rozlišení pomocných sloves avoir a être
Po popsání zásad tvoření tohoto času se nabízí otázka rozlišení dvou typů pomocných
sloves. Être předchází slovesům, která vyjadřují určitou změnu stavu nebo pohyb. Tato slovesa
lze shrnout jako slovesa „itranzitivní” (bezpředmětová). Jde například o tato slovesa a jejich
derivace: aller, arriver, décéder, devenir, éclore, entrer, mourir, naître, partir, rester, tomber,
venir. Pomocné sloveso être se užívá také pro zvratná slovesa. Naopak „tranzitivní“
(předmětová) slovesa se pojí s pomocným slovesem avoir. Rozlišení těchto dvou pomocných
sloves není zcela jednoznačné. Některá slovesa mohou mít jak pomocné sloveso avoir, tak
i être. Výběr slovesa pak může ovlivnit význam výpovědi. Existují slovesa, která se mohou
časovat pomocí être i avoir: descendre, monter, passer, rentrer, retourner, sortir, ressusciter,
accourir, apparaître, changer, grandir, maigrir, rajeunir. Sloveso avoir bude užito ve chvíli,
kdy součástí výpovědi je předmět v akuzativu (COD). Rozdíl je možné demonstrovat
na příkladu: Il est monté. nebo Il a monté l’escalier. Ve druhém případě je užito sloveso avoir
s ohledem na syntaktickou funkci l’escalier ve větě. V prvním případě se významové sloveso

8

Užití passé composé jako alternativy passé simple viz kapitola 5.
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monter vztahuje k podmětu, tedy k mluvčímu samotnému (Office québécois de la langue
française, 2002).
3.2.2 Příčestí minulé
Druhá část, která tvoří tvar slovesa v passé composé, je příčestí minulé (participe
passé). Grevisse (2008: 1150) uvádí, že příčestí minulé se v zásadě vyskytuje jako součást
určité slovesné formy. A to buď jako součást složených slovesných tvarů nebo tvaru trpného
rodu. Samostatně se participe passé vyskytuje buď jako přívlastek, nebo doplněk. Zásady
tvoření lze popsat pomocí rozdělení sloves do skupin dle typu.
Hendrich, Radina, Tláskal (2001: 343) popisuje tvoření příčestí minulého u sloves 1.
třídy: Infinitivní koncovka je nahrazena koncovkou -é, např. trouver - trouvé. U pravidelných
sloves 2. třídy je potom nahrazena infinitivní koncovka -ir koncovkou -i, např. finir - fini.
U nepravidelných sloves se způsob tvoření může lišit. Hendrich, Radina, Tláskal (tamtéž)
rozděluje způsob tvoření příčestí minulého u nepravidelných sloves dle typu koncovky:
- Koncovka -u se užívá u sloves zakončených na - dre9 (např. attendre - attendu,
répondre - répondu), dále u sloves zakončených na -re10, -oir11, -oire12 a -ir13.
- Koncovka -é, která je typická pro příčestí minulé pravidelných sloves 1. třídy, se může
vyskytovat také u sloves nepravidelných zakončených na -er, např. aller - allé, envoyer
- envoyé. Stejná koncovka je charakteristická také pro nepravidelná slovesa être – été
a naître – né.
- Dále zmiňuje stejná publikace koncovku -i, která je charakteristická pro slovesa: rire ri, suffire - suffi, suivre - suivi, luire - lui, nuire - nui.

9

S výjimkou prendre a jeho složenin a sloves končících na -aindre, -eindre, -oindre (např. craindre,
peindre, joindre).

10

battre - battu, rompre - rompu, vaincre - vaincu, lire - lu, plaire - plu, taire - tu, conclure - conclu,
connaître - connu, paraître - paru, croître - cru, moudre - moulu, résoudre - résolu, coudre - cousu,
vivre - vécu

11

avoir - eu, devoir - dû, mouvoir - mû, pleuvoir - plu, pouvoir - pu, recevoir - reçu, savoir - su, falloir fallu, valoir - valu, voir - vu, vouloir - voulu.

12

boire - bu, croire - cru.

13

courir - cru, tenir - tenu, venir - venu, vêtir - vêtu.
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- S koncovkou -it se potom lze setkat u sloves zakončených na -uire14 a u sloves typu
conduire - conduit, construire - construit aj. Kromě již zmiňovaných se koncovka - it
užívá i u sloves zakončených na -re: dire - dit, écrire - écrit a dalších.
- Nakonec zmiňují autoři koncovku -is, která se vyskytuje u sloves: acquérir - acquis,
asseoir - assis, mettre - mis, prendre - pris.
Lze se setkat také se zcela odlišným zakončením tvaru příčestí minulého, kterému neodpovídá
ani jedno z výše vymezených pravidel.
Mezi slovesa s odlišným zakončením příčestí minulého řadí Hendrich, Radina, Tláskal
(2001: 344) následující: faire - fait, traire - trait, craindre - craint, peindre - peint, joindre joint, mourir - mort, ouvrir - ouvert (a jemu podobná: couvrir - couvert, offrir - offert, souffrir
- souffert), éclore - éclos. Slovesa, která jsou od výše zmíněných sloves odvozena předponou,
mají i odpovídající tvary příčestí minulého, např. remettre - remis apod. V rámci pravopisu se
lze setkat i s tvary příčestí minulého, které obsahují lomené znaménko. Jedná se právě o tři
nepravidelná slovesa: croître - crû, devoir - dû, mouvoir -mû. Nicméně lomené znaménko
se vyskytuje pouze v singuláru rodu mužského, ostatní tvary znaménko nemají: devoir - dû dus, due, dues aj15.
3.2.3 Shoda příčestí minulého v passé composé
Při vytváření tvarů passé composé je nutné brát v úvahu i shodu příčestí minulého
s podmětem nebo přímým předmětem (bezpředložkovým) v rodě a v čísle. Pokud je shoda
na místě, v singuláru feminina se za tvar příčestí minulého připojuje koncovka –e, v plurálu
maskulina koncovka –s a v plurálu feminina kombinace obou koncovek, tzn. –es. V singuláru
maskulina zůstává tvar neměnný. Hendrich, Radina, Tláskal (2001: 416–418) uvádí několik
podob shody v passé composé:
-

Pokud se významové sloveso časuje pomocí slovesa être, příčestí minulé se shoduje
s podmětem v rodě a v čísle. Jde o případy užití některých sloves pohybu, stavu,
nebo změny stavu: Nous sommes déjà partis.

-

Shoda je na místě také v trpném rodě: Les habitants ont été évacués.

14
15

S výjimkou sloves luire a nuire, u kterých se užívá pouze koncovka -i.
Je třeba rozlišovat slovesa croire - cru a croître - crû. Naopak shodný tvar příčestí minulého

se vyskytuje u sloves plevoir a plaire - plu.

16

-

Shoda s předmětem přímým (COD) nastává v případě, že předmět přímý příčestí
minulému předchází, a to u sloves s pomocným slovesem avoir, nebo u sloves
zvratných.

-

U sloves s pomocným slovesem avoir shoda nastává ve vztažných větách (C’est
la lettre que tu as écrite.), dále ve větách, kde je přímý předmět vyjádřen osobním
zájmenem (Vos lettres, je les ai mises sur la table.), nebo ve větách zvolacích
či tázacích (Combien de pommes ont-ils mangées? nebo Quelles erreurs a-t-il faites?).

-

V případě sloves zvratných je na místě shoda pouze pokud je zvratné zájmeno
předmětem přímým: Camille s’est lavée.

Příčestí minulé zůstane beze změny, pokud je zvratné zájmeno předmětem nepřímým: Camille
s’est lavé la figure. Pokud příčestí minulé předmětu přímému předchází, příčestí minulé
se nemění a shoda nenastává.
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4 Imparfait
Imparfait je dalším ze základních minulých časů francouzštiny. Jeho charakter
a vlastnosti se od passé composé i passé simple značně odlišují. Imparfait je „časem kontextu“
a na rozdíl od passé composé a passé simple nemůže fungovat samostatně. Ve srovnání
s češtinou přibližně odpovídá „nedokonavému vidu“ slovesa, nebo minulým tvarům
imperfektních sloves. Českému vyjádření děje nedokonavým slovesem odpovídá ale kromě
imparfait také passé composé. Srovnání s češtinou je tak velmi problematické (Loucká, 2009a:
91; 2009b: 121–122).
Z hlediska terminologie se tento čas označuje nejčastěji jako imparfait i v českém
„překladu“ (Šabršula, 1986). Dále je označován například pojmem imperfektum (Hendrich,
2001). Grevisse (2008: 1091) definuje imparfait: „L’imparfait montre un fait en train
de se dérouler dans une portion du passé, mais sans faire voir la fin du fait (ni souvent
le début).“ Základní hodnotu imparfait demonstruje autor na následujícím příkladu: Le soir
tombait (Grevisse, 1961: 183). Z časové perspektivy existuje imparfait podle publikace
Šabršula (1986: 209) v protikladu k prézentu nebo k futuru. Přestože je jeho užití v některých
případech příbuzné s užitím prézentu historického, nebylo by správné nazývat imparfait
„druhým prézentem“. Weinrich (1989: 142) definuje imparfait jako čas neutrální, což má vliv
na jeho funkci ve vyprávění.
4.1

Užití a funkce
Imparfait se vyskytuje v mnoha funkčních variantách. Pro tuto práci jsou důležité

převážně ty funkce, u kterých se předpokládá, že s nimi budou seznámeni studenti na českých
školách v rámci základní výuky imparfait, nebo později v rámci rozlišování imparfait a passé
composé.
Děje v imparfait mají charakter děje vedlejšího a odehrávají se na pozadí děje hlavního
(jinak řečeno tvoří pozadí hlavního děje), který mluvčí prezentuje. Imparfait tedy vyjadřuje
převážně „l’arrière-plan“. Užívá se

pro popis,

komentáře,

vysvětlení,

poznámky,

nebo vyjádření rozvití děje (Riegel, Pellat, Rioul, 2008: 305–306; Weinrich, 1989: 142).
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Funkce popisná je jednou z hlavních funkcí tohoto času. Imparfait vyjadřuje okolnosti
průběhu děje v minulosti. Může také popisovat stav, který v minulosti existoval: Il faisait
du soleil le jour où nous avons fait du vélo. Dále může vyjadřovat popis prostředí: La maison
était entourée des arbres; pozadí děje: Je faisais mes devoirs lorsqu’il a sonné; nebo vysvětlení:
J’ai entendu du bruit: c’étaient mes parents qui rentraient.
Může také jít o popis dvou dějů, které se odehrávají současně: Pendant qu’il regardé
la télé, elle lisait. Touto funkcí imparfait umožňuje uživateli jazyka vyjadřovat v textu
juxtapozici, protože klade děje vedle sebe souběžně bez nutného chronologického řazení.
Imparfait tak umožňuje sledovat najednou více dějů v minulosti, z toho důvodu se užívá
nejčastěji právě v popisných pasážích textu (Grevisse, 1969: 183; Riegel, Pellat, Rioul, 2008:
306; Šabršula, 1986: 209).
Děj, který je vyjádřen v imparfait, často trvá ještě v momentu výpovědi. Vyjadřuje
současnost vzhledem k hlavnímu ději v minulosti. Pokud je délka trvání konkrétně vyjádřena,
je na místě užití passé composé nebo případně passé simple: Ils ont travaillé huit ans ensemble.
nebo Il travaillèrent huit ans ensemble. Forma v passé composé se jeví jako aktuálnější a lépe
použitelná v mluvené řeči. Děj v imparfait je ve svém trvání popisován bez konkrétního
konečného bodu. V důsledku toho je pro imparfait typický kromě jiných i „aspect duratif“,
i když nejčastěji vyjadřuje spíše „aspect sécant“ (Hendrich, Radina, Tláskal, 2001: 420–421;
Loucká, 2009: 92–93).
Z toho vyplívá, že děj v imparfait není nijak časově ohraničen: J’avais un chat. Užívá
se v souladu s výrazy trvání. Právě z důvodu absence ohraničenosti děje se imparfait váže
k imperfektním slovesům (charakter ohraničenosti pak dodávají slovesa). V situaci, kdy je
imparfait užito se slovesem perfektním, zmírňuje imparfait samo o sobě charakter vnitřní
ohraničenosti děje, která je reprezentována slovesem. Co se týká výchozí hranice děje, může
být vyjádřena příslovečným určením času (Hendrich, Radina, Tláskal, 2001: 420–421; Riegel,
Pellat, Rioul, 2008: 306).
Demonstrace na příkladech (Riegel, Pellat, Rioul, 2008: 306):
Il sortais. - Imparfait zmírňuje charakter perfektního slovesa v rámci ohraničenosti děje.
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Il sortais quand la cheminée se détacha du toit. - Imparfait vyjadřuje nejistotu a možnost
pokračování děje. Hlavní děj je vyjádřen v passé simple, kterému se práce věnuje v další
kapitole. Mohl by být stejně tak vyjádřen v passé composé.
Imparfait se neužívá v situacích, když je řečeno kolikrát se děj stal, tzn. je vyjádřen
přesný počet opakování: Pierre est allé la voir deux fois. Nicméně pokud děj vyjadřuje
opakování, které je chápáno jako pravidelné (vyjádření zvyku nebo návyku), užití imparfait je
namístě i když je počet opakování vyjádřen: Marie lui écrivais deux fois par semaine./Comme
grand-mère disait toujours … . Vyjádření zvyku je navíc podmíněno užitím příslovečného
určení. Sám o sobě tento čas opakování děje nevyjadřuje (Delatour, 2004: 123, Loucká, 2009:
93).
Příklad: Il sortait son chien tous les jours. - Imparfait vyjadřuje pravidelné opakování (valeur
itérative), což je podmíněno užitím příslovečného určení (tous les jours).
V případě, že se imparfait podílí na funkci zdůraznění děje, alternuje s passé simple
v psané formě jazyka a s passé composé v řeči mluvené. Weinrich (1989: 142) uvádí příklad:
Au mois de mai 1968 le général de Gaule se trouvait en Roumanie, quand la révolte des
étudiants éclata. Kontrast mezi dějem v passé composé a imparfait lze sledovat na příkladu:
J’écrivais une lettre lorsqu’il a sonné. (Viz porovnání se situací, ve které se jedná o dva
současné děje a je užito pouze imparfait.)
Imparfait může vyjadřovat i časově přesně vymezené události, ale pouze za podmínky,
že je událost vyjádřena v jejím průběhu: Le 11 novembre 1918, on signait enfin l’armistrice.
V neposlední řadě uvádí Hendrich, Radina, Tláskal (2011: 420–421) užití imparfait
pro vyjádření zdvořilosti: Je voulais vous poser une question:….
V některých situacích může imparfait vyjadřovat prakticky to samé, co minulý
kondicionál. A to buď nevyhnutelný následek: Encore un instant et il quittait la classe,
nebo neskutečnost v minulosti: Tu arrivais avant le dîner, tu le trouvais.
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Grevisse (2008: 1091–1092) zmiňuje kromě jiného ještě imparfait ve funkci vyprávěcího
času neboli „historické imparfait“, které na rozdíl od základní hodnoty vyjadřuje neopakující
se děj, jenž je pevně ukotven v konkrétním momentu v minulosti.
Imparfait se užívá také po spojce si v rámci souslednosti časové16, kde vyjadřuje děj
přítomný v minulosti. V podmínkových větách společně se spojkou si a přítomným
kondicionálem označuje podmínku „neskutečnou“, která se vztahuje k přítomnosti a její splnění
není příliš pravděpodobné. Podle pravidel souslednosti časové platí, že pokud je sloveso věty
řídící v minulém čase, imparfait vyjadřuje ve větě současnost. Užívá se ve vedlejší větě
a vyjadřuje současnost děje s dějem věty řídící: Pierre m’a dit qu’il apprennait l’espagnol
à l‘école. (Hendrich, Radina, Tláskal, 2001: 433; Šabršula, 1986: 209).
4.2

Tvary a způsob tvoření
Imparfait se u většiny sloves tvoří pravidelně. Nejde o čas složený jako v předchozím

případě, slovesný tvar imparfait se skládá pouze ze základu slovesa a odpovídajících koncovek.
Tento čas neužívá žádného pomocného slovesa, hodnotu imparfait vyjadřují pouze koncovky.
Slovesný tvar se tvoří pomocí kmene, ke kterému se koncovky přímo připojují. Kmen slovesa
se tvoří od 1. osoby plurálu indikativu prézentu aktiva, a to konkrétně odtržením prézentní
koncovky: nous parl-ons. Ke kmeni se následně připojují koncovky imparfait pro odpovídající
osoby v singuláru a plurálu.

16

Souslednost časová popisuje pravidla užívání časů především ve vedlejších větách, v nepřímé

a polopřímé řeči a v nepřímé otázce. Pokud je sloveso věty řídící v minulém čase, sama věta řídící značně
ovlivňuje sloveso ve větě vedlejší (Hendrich, Radina, Tláskal, 2001: 433).
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-ais

-ions

-ais

-iez

-ait

-aient

Tabulka 1: koncovky imparfait

je parl-ais

nous parl-ions

tu parl-ais

vous parl-iez

il parl-ait

ils parl-aient

elle parl-ait

elles parl-aient

on parl-ait
Tabulka 2: příklad pravidelného časování

Imparfait nepravidelných sloves se tvoří pravidelně, odlišný kmen má sloveso être:
j’étais

nous étions

tu étais

vous étiez

il était
elle était
on était

ils étaient
elles étaient

Tabulka 3: nepravidelné sloveso être

j‘avais

nous avions

tu avais

vous aviez

il avait
elle avait
on avait

ils avaient
elles avaient

Tabulka 4: sloveso avoir v imparfait
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5 Passé simple
Po prezentaci passé composé a imparfait se tato kapitola zabývá passé simple. Jde
o základní minulý čas, který v dnešní francouzštině ustupuje do pozadí. Passé simple je čas
„literárního charakteru“, který je vázán hlavně na psanou formu jazyka, v mluvené řeči se již
aktivně neužívá (viz dále).
Grevisse (2008: 1093) nazývá passé simple také „passé défini“ (v opozici k passé
composé jako passé indéfini). Definuje ho doslova: „Le passé simple exprime un fait bien
délimité à un moment du passé, sans considération du contact que ce fait, en lui-même
ou par ses conséquences, peut avoir avec le moment du présent.“ Jak už bylo řečeno v první
kapitole, Hendrich, Radina, Tláskal (2001: 422) prezentuje passé simple pod pojmem
„jednoduché perfektum“, Šabršula (1986) ho uvádí jako „minulý čas jednoduchý“. Hendrich,
Radina, Tláskal (2001: 422) definuje passé simple jako „čas knižní, který vyjadřuje děj
dokončený.“ Z hlediska časové perspektivy je časem neutrálním, stejně jako imparfait
(Weinrich, 1989: 145).
5.1

Užití a funkce
Jak bylo řečeno, passé simple vyjadřuje děje, které jsou považovány za dokončené.

Pod dokončeným dějem publikace Hendrich, Radina, Tláskal (2001: 422) uvádí:
-

„děj, který se udál pouze jednou“ (např. mourir, naîre: Émile Zola naquit en 1840.)

-

„děj, který trval určitou vymezenou dobu“ (např. 10 ans: Le roi régna 10 ans.)

-

„děj, který se opakoval, avšak počet opakování je aspoň přibližně znám a vyjádřen.“
(např. plusieurs fois: Mes parents télephonèrent plusieurs fois à l‘école.)
V dnešní době je passé simple časem vázaným pouze na psanou formu jazyka. Přibližně

od 17. století je pomalu nahrazován v mluvené řeči passé composé, což je možné vysvětlit
kromě složitosti tvarů také absencí přímého vztahu passé simple k momentu promluvy.
Passé simple figuruje v textech nejrůznějšího charakteru, ale momentálně se nejčastěji
objevuje v textech literárních. Méně často ho pak autor užije i v novinových článcích
vážnějšího charakteru. Aktuální funkce je pozůstatkem historického užívání passé simple, které
se nejvíce uchovalo právě v literárních žánrech, nejčastěji pak v románech, povídkách,
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historických dílech, vzácně i v autobiografických textech nebo memoárech.
Jak uvádí Loucká (2010: 63), v literárních textech vytváří passé simple sled na sebe
navazujících událostí. Čím více se výpověď blíží mluvené nebo hovorové formě jazyka, tím je
jeho užití méně žádoucí (Weinrich, 1989: 145-146, Grevisse, 2008:1093).
Publikace Riegel, Pellat, Rioul (2008: 303) předpokládá, že děj v passé simple bude
jasně ohraničený a bude směřovat přímo k určitému konečnému bodu, který bude děj uzavírat.
Délka děje se může lišit. Počátek i konec dějové linky může být blíže určen příslovečným
určením: Gervaise attendit le retour de Lantier jusqu’à l’aube. (tamtéž cit. z Émile Zola,
L´Assomoir). Důsledkem pevného ohraničení děje je kromě jiného „bodový charakter“
(caractère ponctuel) passé simple.
Passé simple je užíván především se slovesy perfektními, jelikož tato slovesa sama
o sobě dějovou ohraničenost vyjadřují. U imperfektních sloves je pak nositelem vymezenosti
děje passé simple, nikoli samotné sloveso (Riegel, Pellat, Riuol, 2008: 304). Passé simple je
kompatibilní i s příslovečnými určeními, které indikují trvání: Alors, pendant une heure,
le chien hurla sans bouger. (tamtéž cit. z Guy de Maupassant, La peur).

Charakter ohraničenosti děje u passé simple se projevuje i v jeho postavení a užití
v textu. Passé simple může v textu uvádět novou dějovou linku často i bez ohledu
na chronologickou podstatu děje (Riegel, Pellat, Riuol, 2008: 304). Jelikož vyjadřuje děj
souvislý a následný v minulosti, vyhovuje formě vyprávění. Popisuje děj jako souvislý od jeho
počátku až do konce, o čemž se autor zmiňuje i ve své starší publikaci (Grevisse, 1969; 2008:
1093). Passé simple tak umožňuje popisovat více dějů a vyjádřit jejich vývoj, což je podle
Grevisse (1969: 185) důvod jeho hlavního užití jako vyprávěcího minulého času.
Jak uvádí publikace Loucká (2010: 63–64), z hlediska textu se passé simple, na rozdíl
od passé composé, váže k momentu vytváření textu samotného, nikoli k momentu promluvy
(moment d’énonciation). Proto passé simple vyjadřuje děje, které nejsou v návaznosti
na přítomnost, jsou tedy určitým způsobem od přítomnosti vzdálenější. Děje v passé simple
neprojevují žádný vztah k přítomnosti ani do ní žádným způsobem nezasahují.
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Při popisu děje v minulosti je passé simple ve stejném vztahu k imparfait jako passé
composé. Jak už bylo řečeno, události prezentované v passé simple jsou vzdálenější vzhledem
k momentu rozmluvy než události v passé composé. Proto je passé simple „časem 3. osoby“,
jinak řečeno užívá se nejčastěji právě ve 3. osobě. Při užití passé simple jsou tak popisovány
situace, kdy mluvčí nehovoří přímo o sobě. Události jsou nejčastěji vyprávěny, jako by
se odehrávaly samy, vypravěč do děje nezasahuje (Grevisse, 2008: 1093; Loucká, 2010: 6364).
Pokud se v určité situaci passé simple použije v kontextu s přítomností, dává tím
výpovědi „historickou hodnotu“: On dit que Mozart composa cette composition en une nuit,
nebo tímto způsobem vypravěč popisuje svůj vlastní příběh a staví se do pozice postavy, která
je součástí děje (Delatour, 2004: 127; Loucká, 2010: 63-64). V některých situacích se passé
simple užívá i jako ekvivalent k přítomnosti pro vyjádření obecných pravd a zvyků. V těchto
případech je pak tvar doprovázen časovým komplementem, stejně jako v případě passé
composé, např. toujours nebo jamais apod. Děj v passé simple může být také předčasný ději
v jiném minulém čase, nicméně nelze tvrdit, že by passé simple vyjadřoval sám o sobě
předčasnost (Grevisse, 1969: 185; 2008: 1094; Riegel, Pellat, Riuol, 2008: 304).
Sémantické vlastnosti passé simple mu umožňují zastávat ve vyprávění funkci hlavního
děje. Co se týká užití, vyjadřuje passé simple stejnou hodnotu, jako passé composé – označuje
děj hlavní, jehož trvání je časově omezeno a ohraničeno, události na sebe navazují. Nicméně
se passé simple odlišuje od passé composé v otázce předčasnosti, protože passé simple
nezasahuje žádným způsobem do přítomnosti ani k ní neodkazuje. Užívá se pro důležité dějové
zvraty, které si přeje mluvčí zdůraznit. Základní užití passé simple lze demonstrovat
na příkladech: Le rat de ville invita le rat de champs.; Louis XIV régna en monarque
absolu. (Delatour, 2004: 127; Dubois, Lagane, 1985: 127; Grevisse, 1969: 184; Riegel, Pellat,
Riuol, 2008:304; Weinrich, 1989: 145).
5.2

Tvary a způsob tvoření
Stejně jako v případě imparfait se slovesné tvary passé simple tvoří připojováním

příslušných koncovek ke kmeni, jde o slovesné tvary jednoduché. Kmen je stejný ve všech
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osobách a konkrétní podoba tvarů se liší dle slovesných tříd. U sloves první třídy se ke kmeni
připojují koncovky: ai, as, a, âmes, âtes, èrent (např. Il chant-a). U sloves druhé třídy (např.
slovesa typu finir) se ke kmeni připojují koncovky: is, is, it, îmes, îtes, irent. V případě sloves
třetí třídy se pak ke kmeni připojují následující koncovky: is, is, it, îmes, îtes, irent (u sloves
typu partir, voir), nebo koncovky us, us, it, îmes, îtes, irent (slovesa vouloir, courir apod.)
(Delatour, 2004: 127).

chanter (I.)

finir (II.)

partir (III.)

vouloir (III.)

zpívat

(s)končit

odejít, odjet

chtít

je chantai

je finis

je partis

je voulus

tu chantas

tu finis

tu partis

tu voulus

il/elle/on chanta

il/elle/on finit

il/elle/on partit

il/elle/on voulut

nous chantâmes

nous finîmes

nous partîmes

nous voulûmes

vous chantâtes

vous finîtes

vous partîtes

vous voulûtes

ils/elles chantèrent

ils/elles finirent

ils/elles partirent

ils/elles voulurent

překlad
tvary
singuláru
tvary
plurálu

Tabulka 5: Příklady časování sloves v passé simple17

překlad
tvary singuláru

tvary plurálu

être

avoir

být

mít

je fus

j’eus

tu fus

tu eus

il/elle/on fut

il/elle/on eut

nous fûmes

nous eûmes

vous fûtes

vous eûtes

ils/elles furent

ils/elles eurent

Tabulka 6: Nepravidelná slovesa avoir a être ve tvarech passé simple

17

Slovesa jsou zvolena na základě příkladů uvedených v této kapitole (Delatour, 2004: 127).
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6 Kontrastivní analýza základních minulých časů
Jak bylo řečeno výše, francouzština je, na rozdíl od českého jazyka, schopna vyjadřovat
relativní časovou rovinu velmi detailně za využití mnoha minulých slovesných časů. Při výběru
vhodného minulého času hrají roli jejich charakteristické vlastnosti a vzájemné vztahy. Jelikož
je passé composé nejvíce užívaným minulým časem, je nutné rozlišovat hlavně v užívání passé
composé a imparfait, které společně existují ve vzájemném protikladu. Významové rozdíly lze
najít i u dvojice passé composé a passé simple, i když oba vyjadřují hlavní děje v minulosti. Jak
bylo zmíněno v úvodu, samostatnou kontrastivní analýzou dvojice imparfait a passé simple
se práce nezabývá. Z teoretického hlediska lze tvrdit, že passé simple alternuje v této opozici
s passé composé.
6.1

Passé composé a imparfait
Delatour (2004: 125) zmiňuje důležité body, které je nutné vyhodnotit, než se mluvčí

rozhodne pro passé composé nebo imparfait:
-

upřesnění času

-

dokončenost děje v určitém momentu výpovědi

-

vyjádření zvyku s časovým omezením nebo bez omezení

-

funkce popisná

-

ohraničenost trvání děje

-

přítomnost nebo absence příslovečného určení
Passé composé zastává funkci děje hlavního, ale funkce imparfait je spíše popis pozadí

děje (pro děje „vedlejší“). Passé composé je užíváno pro děj hlavní, který je chápán jako přesně
ohraničený. Bere se v úvahu začátek i konec děje, ale ani jeden z aspektů nemusí být konkrétně
vyjádřen. Doba trvání děje není podstatná, časový údaj je často vyjádřen časovým
komplementem. Imparfait zastává funkci popisnou, vyjadřuje okolnosti, za kterých nastal děj
hlavní. Imparfait je chápáno ve svém trvání, dokončenost děje v určitém momentu výpovědi
(začátek nebo konec děje) není pro jeho užití podstatná. Důležitější je průběh děje. Základní
rozdíl mezi oběma časy lze sledovat na příkladu: J’écrivais une lettre lorsqu’il a sonné. – „Psal
jsem dopis, když v tom zazvonil u dveří.“; hlavní děj vstupuje do děje vedlejšího (pozadí děje)
v jeho trvání (Hendrich, 2001: 420).
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6.2

Passé composé a passé simple
Šabršula (1986: 208–209) vysvětluje kontrast fungování mezi passé composé a passé

simple z hlediska stylistiky. Spisovný jazyk se dělí na několik „subkódů nižšího řádu“.
V jednom z nich funguje pouze passé composé s vyloučením passé simple (dopisy psané
spisovným jazykem, ale i literární díla, pokud autor tuto variantu zvolí). V druhém pak existuje
passé composé a passé simple vedle sebe jako dvě stylistické varianty, ovšem pod podmínkou,
že v subkódu došlo k úplnému splynutí obou složek. Oba časy mohou vyjadřovat stejný
charakter děje. Například: J’écrivais une lettre lorsqu’il a sonné/il sonna. Stejně jako passé
composé i passé simple může popisovat zobecněnou zkušenost. V tomto případě se pak v jeho
okolí vyskytují adverbia, která zobecňují význam myšlenky (Šabršula, 1986: 208–209).
Pro vyjádření obecných pravd a zvyků se oba časy užívají společně s toujours nebo jamais
(Riegel, Pellat, Rioul, 2008: 304). Stejná publikace uvádí doslova: „Le passé simple est employé
pour la narration pure (il est ainsi plus fréquent dans les poèmes épiques), alors que le passé
composé est préféré quand les faits passés sont mis en relation avec présent.“ (Riegel, Pellat,
Rioul, 2008: 304). Na základě této definice lze tvrdit, že passé composé popisuje nedávné
události, které jsou určitým způsobem propojené s přítomností. Passé simple vyjadřuje naopak
události, které jsou na časové ose od přítomnosti vzdálenější. V psané formě jazyka (ve většině
literárních děl) se užívá častěji passé simple než passé composé (Šabršula, 1986: 208–209).
Nicméně už i v literatuře se projevuje jisté kolísání mezi oběma časy (oproti původní převaze
passé simple v literárních textech). Lze se stále častěji setkat s literárními texty, kde autor užije
passé composé, pokud uváží, že tato varianta vyhovuje dílu lépe (Riegel, Pellat, Rioul, 2008:
305). Rozdíl ve vzdálenosti od momentu promluvy a v návaznosti na přítomnost potvrzuje
i Hendrich, Radina, Tláskal (2001: 423–424). Co se týká užívání osob u obou časů, passé
simple je časem 3. osoby, kdežto passé composé časem 1. osoby. V mluvené řeči se místo passé
simple užívá passé composé z důvodu návaznosti passé composé na moment promluvy, což je
v mluveném projevu naprosto přirozené. Tím se v rámci mluveného projevu snižuje množství
časových protikladů pouze na dva: imparfait a passé composé (Hendrich, Radina, Tláskal,
2001: 423-424; Riegel, Pellat, Rioul, 2008: 305).
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II.

PEDAGOGICKÁ APLIKACE
Znalost minulého času je pro osvojení si cizího jazyka nezbytná, proto je třeba se naučit

používat jak minulé časy základní, tak i složitější. S jevem passé composé se studenti setkávají
již v počátcích svého studia francouzštiny (úroveň A1 dle SERRJ). Později je nutné dosažené
znalosti rozšířit také o imparfait (úroveň A1–A2 dle SERRJ) a v některých případech také
o passé simple (úroveň B1 dle SERRJ). Z vlastní zkušenosti mohu tvrdit, že nedostatky
ve znalosti správného užívání těchto základních časů mohou být překážkou pro další postup
při studiu jazyka (např. při studiu minulých časů, které ve výukovém plánu následují). Passé
composé a imparfait jsou stavebními kameny pro jiné časy minulé, ať už z hlediska formy
či funkce. Passé simple stojí ve výuce spíše v pozadí, v rámci školní výuky na něj není kladen
takový důraz. Stává se tak například kvůli složitosti jeho tvarů. Je však nedílnou součástí
francouzského slovesného systému a je třeba s ním pracovat, v počátku studia tedy jen
na úrovni receptivní.
Tato část práce je zaměřena na výuku základních minulých časů v současných učebnicích
francouzského jazyka. Aby se mohla plně věnovat danému tématu, bude nejprve nutné předložit
stručný didaktický základ. Kapitola popíše historii pojetí výuky gramatiky, nastíní současné
tendence ve výuce a zmíní hlavní metodické směry a jejich náhled na gramatiku. Práce bude
čerpat například z publikace Hendrich (1988), ze které často vycházejí i někteří další autoři,
jako Choděra (2006) a další.
Hlavní část pak bude sestávat z analýzy tří současných učebních souborů pro výuku
francouzštiny (Le français ENTRE NOUS, Alter ego a Écho) se zapojením kontrastivního
přístupu.
Pedagogická aplikace předkládá také vlastní metodické návrhy pro práci ve třídě s využitím
autentických dokumentů a pokouší se podat obecný náhled na výuku základních minulých časů
v českém prostředí dle aktuálně užívaných učebnic. Závěrem jsou předloženy výsledky
krátkého průzkumu, který je zaměřen na schopnost užívání passé composé a imparfait žáky na
všeobecném českém gymnáziu. Obecně se tato část práce pokouší o reflexi současné výuky
minulých časů ve francouzštině.
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7 Stručná historie pojetí výuky gramatiky
Pozice gramatiky ve výuce se během let vyvíjela a měnila, její pojetí úzce souvisí
s konkrétním metodickým směrem. Již od poloviny 19. století stojí v popředí metoda
gramaticko-překladová, která je dodnes dominantní a v různých formách aktivně užívána
(Stuchlíková, Janík et al., 2015: 72). Hendrich (1988: 257–258) ji označuje za první metodický
systém výuky jazyků, jehož kořeny sahají až do středověku k výuce latiny. Právě
konceptualizace výuky latiny měla vliv na pozdější didaktické koncepty, konkrétně i na pojetí
gramatiky. Výuka byla původně zaměřena na studium gramatických pravidel a schopnost
překladu. Tyto koncepty se standardizují na počátku 19. století právě do metody gramatickopřekladové (Stuchlíková, Janík et al., 2015: 74). Stejná publikace (72–74) prezentuje hlavní
principy gramaticko-překladové metody. Tato klasická metoda předpokládá užívání
mateřského jazyka jako referenčního systému pro zprostředkování obsahu a pro lepší
porozumění gramatickým jevům. Prosazuje detailní analýzu gramatiky a klade důraz
na schopnost správného překladu, spíše než na pochopení kontextu, s čímž souvisí i její
preference mateřštiny jako prostředku výuky. Důraz na gramatickou správnost předpokládá
i bezchybný psaný projev žáka, který je považován za jednu z klíčových dovedností. Jazyková
správnost a perfektní znalost gramatických pravidel je důležitější než plynulost mluveného
projevu a schopnost komunikace v cizím jazyce. Metoda zastává deduktivní18 a explicitní
přístup k výuce gramatiky.
Již koncem 19. století jsou pociťovány nedostatky této metody, která nevyhovuje
potřebám aktuálního publika. V reakci na její mezery vznikají reformní hnutí (nastává expanze
tzv. metod přirozených), ze kterých vykrystalizuje metodický směr známý jako metoda přímá
(Hendrich: 1988: 259–260). Metoda přímá (jako analytická koncepce) je pravým opakem
metody gramaticko-překladové (syntetická koncepce). Klade důraz na mluvený projev
a výslovnost, což se odráží i v jejím pojetí gramatiky. Metoda neužívá překladu do mateřštiny,
a to ani pro vysvětlení složitějších gramatických jevů (Hendrich, 1988: 261–262). Tento nový
přístup k výuce předpokládá přirozené zásady pro výuku jazyka, tzn. možnost naučit se cizí
jazyk přirozenou cestou, a to tak, jak si osvojujeme mateřštinu (Choděra, 2006: 116–117).

18

Deduktivní přístup: klasický přístup k výuce gramatiky, který spočívá v aplikaci gramatických pravidel

na cvičení (učitel vyloží gramatický jev, uvede příklady, poté žáci nové znalosti aplikují na cvičení).
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Vyloučení mateřského jazyka omezuje prezentaci jazykových jevů na praktické větné
struktury nebo slovní spojení každodenního užívání. Nové gramatické jevy jsou prezentovány
ústně (často také za využití gramatických tabulek) a procvičovány například pomocí dialogu.
Ve výuce převládá mluvený projev a důraz se klade spíše na plynulost projevu a schopnost
komunikace v cílovém jazyce, než na gramatickou správnost větných struktur. Na rozdíl
od metody gramaticko-překladové je pro metodu přímou typický induktivní19 a spíše implicitní
přístup k výuce gramatiky.
Metoda přímá předpokládá aktivní zapojení žáka do výuky, a to i v případě odvozování
gramatických jevů (Richard, Rodgers, 2002: 11–14). Oproti metodě gramaticko-překladové,
která prezentuje gramatické jevy formou přednášky a po vysvětlení gramatických pravidel
následují reprezentativní příklady a procvičování, metoda přímá pracuje s aktivitou žáka a nutí
ho o gramatických jevech nejprve přemýšlet a zařadit je do kontextu svých dosavadních
znalostí. Nicméně právě v oblasti gramatiky je možné sledovat několik nedostatků oproti
metodě klasické, která je v tomto ohledu systematičtější.
Hendrich (1988: 262) poukazuje také na postavení učitele ve výuce. Metoda přímá
předpokládá nový typ učitele, jehož profilu nejlépe vyhovuje rodilý mluvčí. Rodilý mluvčí
ale často není schopen žákům vysvětlit gramatické jevy efektivním způsobem. Žáci tak mají
problémy nejen s porozuměním, ale i s chápáním nové gramatiky. Je nutné brát ohledy také
na mentalitu žáků a pedagogický talent učitele. Užitečný v tomto směru je i kontrastivní přístup
k výuce gramatiky, který se ale například ve Francii zatím příliš neprosadil. Na rozdíl od České
republiky, kde se v posledních letech velmi rozšířil, ať už se jedná o porovnávání s jazykem
mateřským, nebo s angličtinou. Na druhou stranu, metoda gramaticko-překladová může často
zanedbávat cílový jazyk právě na úkor užívání mateřštiny při výkladu gramatických jevů, kde
se požaduje dokonalé pochopení ze strany žáka.
Poválečný vývoj dal vzniknout dalším metodickým směrům, na západě Evropy vzniká
například metoda audio-vizuální, audio-orální, která je jednou z derivací metody přímé. Tato
19

Induktivní přístup k výuce gramatiky: výuka koncipovaná „od příkladů k pravidlům“. Tento přístup

předpokládá aktivitu žáků. Žáci se snaží vyvodit gramatická pravidla daného jevu na základě reprezentativního
příkladu.
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metoda, která je kromě jiného založena na principech behaviorismu a strukturalismu, zastává
implicitní přístup k výuce gramatiky. Hendrich (1988: 268–271) charakterizuje tuto metodu z
hlediska pojetí gramatiky: „Co se týká pojetí gramatiky, metoda seskupuje jednotlivé
gramatické prvky podle jejich funkce.“. Vzhledem k tomu, že hlavním rysem této metody je
imitace skutečnosti pomocí sloučení dvou hlavních složek – obrazu a zvuku, gramatika zde
zcela jistě nebude mít tak silnou pozici, jako je tomu u metody gramaticko-překladové. Metoda
klade důraz na mluvený projev žáka a staví na první místo spíše cílový jazyk. K výuce užívá
kromě jiného uměle vytvořené dialogy.
Přibližně v 80. letech 20. století dominuje ve výuce jazyků metoda komunikativní
(komunikativní přístup). Choděra (2006: 95) ji řadí ke „spíše přímým metodám“ a mluví
o „značně zmírněné metodě přímé“. Metoda komunikativní eliminuje nedostatky metody
přímé, ale zachovává některé její výhody. Tento inovativní přístup ji v dnešní době staví
na dominující pozici mezi metodickými postupy, tj. tvoří „konvenční paradigma“ ve výuce
cizích jazyků (tamtéž). Jak uvádí Společný evropský referenční rámec pro jazyky20 (2002: 145),
nejedná se prozatím o dogmatické užívání, což jí umožňuje různé úpravy dle potřeb aktuální
výuky.
Cílem komunikačního přístupu k výuce je osvojit si schopnost komunikovat v situacích
reálného života. Pozornost se přenáší výhradně na žáka, na jeho potřeby a motivace. Důraz je
kladen na všechny čtyři řečové dovednosti. Správné užívání gramatických jevů je stejně
důležité jako plynulost komunikace. S tím souvisí i pojetí chyby jako prostředku výuky. Metoda
zastává kognitivní, induktivní a explicitní přístup k výuce gramatiky. Je založena
na konceptualizaci gramatických pravidel. Poté následuje formulace pravidel ze strany žáka
a upřesnění výkladu ze strany učitele. Na rozdíl od metody přímé tato metoda nevylučuje
v případě potřeby užití mateřského jazyka, hlavně pokud jde o složité gramatické jevy. Metoda
komunikativní často využívá k výuce autentické dokumenty. Snaží se o funkční pojetí jazyka,
gramatika již není chápána jako samostatná jazyková jednotka. Pro komunikativní přístup
k výuce je kromě jiného typické také závěrečné sebehodnocení a shrnutí dosažených znalostí.

20

Dále už jen SERRJ.
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Jednou z forem komunikativního přístupu je kromě metody komunikativní také například
metoda akčního přístupu (Choděra, 2006: 95–96; Häuslerová, Nováková, 2008, č.1).
I když byla gramatika v přímých metodách často opomíjena, její postavení se pomalu
znovu upevňuje. Nové tendence se vrací k její podstatě a prosazují gramatiku jako nezbytnou
součást komplexní jazykové kompetence. Gramatika je také hlavním principem žákovy interní
jazykové výuky a systematizace. Začíná být chápána jako důležitá lingvistická složka jazyka,
která je pro postup ve výuce nezbytná. Jedná se o jakýsi povinný odrazový můstek pro všechny
další jazykové kompetence. Současné tendence prosazují návrat ke kognitivnímu přístupu
k výuce a osvojování jazyka je pokládáno za tvůrčí proces. Klade se důraz na kontrastivní
přístup ke studiu cizího jazyka, který je založen na porovnání jednoho nebo více jazyků
(Choděra, 2006; srov. Hendrich, 1988). Mění se pojetí gramatické chyby jako takové. Chyby
jsou v určité míře přijímány kladně a chápány jako součást tvůrčího procesu. Oproti starším
metodickým přístupům, kdy bylo cílem chybám předejít, jsou dnes považovány za přirozenou
součást vyučovacího procesu, což přispívá ke správnému chápání látky. Nově se pohlíží
na chybu jako na otázku motivace a sebereflexe (Fougerouse, 2001, č. 122: 165–178; Goes,
Sfar, 2015: 126–128; Hendrich, 1988: 274; Jelínek, 1999: 150)
Nabízí se otázka, zda je možné vytvořit metodu univerzální, která by byla schopná spojit
potřeby gramatické znalosti se schopností komunikace. Odpověď většiny odborníků je spíše
záporná (Choděra, 2006: 103). Je velmi složité vytvořit metodu založenou na neměnných
pravidlech, která by mohla být aplikována v jakékoli situaci a vždy by byla stejně efektivní
a praktická.
U každého metodického směru se během vývoje objevily obtíže, které byly spojeny
s nemožností skloubit potřebu gramatické správnosti se schopností komunikovat v praxi.
V ideálním případě by existovala metoda, která by byla schopna pracovat s určitou proměnnou,
aniž by se tím porušily její základní principy a výukové cíle, což by v tomto případě byla
schopnost plynulé komunikace bez gramatických chyb. K tomuto účelu má nejblíže metoda
komunikativní, která spojuje výhody dvou hlavních metodických směrů a klade důraz na
gramatické i komunikační potřeby žáka.
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8 Výuka základních minulých časů v současných učebnicích
francouzského jazyka
Článek Suquetové (2010: 107) ukazuje, že v posledním desetiletí jsou na českých
školách užívané hlavně učebnice světové distribuce, které dokázaly zaujmout formou
zpracování a doplňkovými materiály. Na druhou stranu, nedostatek většiny učebnic určených
pro světovou distribuci spočívá podle Suquetové (2010: 106) „především v neschopnosti
poskytnout žákům okamžitou kontrolu správnosti pochopení zadaných úkolů odvoláním
se na jazyk mateřský, což je důležité zejména pro samostatnou domácí přípravu v počátečních
fázích výuky cizího jazyka.“ Také je třeba pracovat s tím, že tyto učebnice počítají často
s odlišnou progresí ve výuce, než jakou umožňuje český školský systém a místní vzdělávací
politika.
V této kapitole jsou analyzovány tři vybrané učebnice francouzštiny, s nimiž se aktuálně
na českých školách pracuje. Jako první práce popisuje český učební soubor „Le Français
ENTRE NOUS“ (Nováková, S., Kolmanová, J., Geffroy-Konštacký, D., Táborská, J., 2009,
2010), který byl zvolen jako nejvhodnějšího zástupce aktuálních českých učebnic konkurujících
francouzským souborům. Tento soubor zastupuje pouze úroveň A1 dle SERRJ. V rámci
francouzských učebnic práce analyzuje „Écho“ (Girardet, J., Pécheur, J., 2010/2013) a „Alter
ego“ (Berthet, A., Hugot, C., Kizirian, V. M., Sampsonis, B., Waendendries, M., 2006), které
jsou určeny i pro vyšší jazykové úrovně. Každá z nich je stručně charakterizována, dále práce
komentuje postupy prezentace a nácviku passé composé, imparfait a passé simple. Rozbor je
doplněn o poznámky s návrhy úprav s ohledem na potřeby českého publika. Vlastní analýza
učebnic není detailní z důvodu obsáhlosti tématu, hlavním cílem je popsat výsledky náhledu
do těchto učebních souborů.
8.1

Učebnice jako základní materiál pro výuku
Učebnice jsou základním materiálem pro výuku jazyků a slouží jako podpora k realizaci

stanoveného cíle. Z hlediska struktury je učebnice nejčastěji členěna na tematické okruhy
a lekce. Jednotlivá témata jsou většinou rozdělena do několika lekcí a zahrnují učivo, které
spolu lexikálně souvisí. V učebnicích pro začátečníky bývá na začátku i krátký audio-orální
kurs. Učebnice obsahují překladový slovník a často i přehled probraného učiva. Lekce jsou
vytvořeny z hlediska jazykového a komunikačního s ohledem na motivaci žáka. Lekce
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obsahuje stanovené učivo – výchozí text, gramatické jevy, slovní zásobu a soustavu cvičení.
Lekce je chápána jako uzavřený celek, takže je zpracována komplexně. Na podporu žákovi
motivace obsahuje učebnice i doplňkové aktivity a texty, které plní další výukové funkce.
Současné učebnice již obsahují zvukový materiál, protože se klade velký důraz na fonetickou
a fonologickou stránku jazyka. Zvukové záznamy, jak je známe dnes, umožňují i domácí
samostudium, což je značnou výhodou. V rámci moderního pojetí učebnice je nezbytnou
součástí celku pracovní sešit a metodická příručka pro učitele, která poskytuje celkový přehled
o koncepci vybrané učebnice (Hendrich, 1988: 397–400).
8.2

Le Français ENTRE NOUS
Le français ENTRE NOUS (Nováková, Kolmanová, Geoffrey-Konštacký, Táborská) je

český učební soubor pro výuku francouzštiny, který vydalo v roce 2009 resp. 2010
nakladatelství Fraus. Aktuálně jsou na trhu dva díly, které odpovídají úrovni A1 dle SERRJ
a jsou určeny pro základní školy nebo odpovídající ročníky víceletých gymnázií (tzn. pro žáky
ve věku 12–14 let). Jedná se o třetí český učebnicový soubor, který se objevuje po roce 1989.
Úroveň A1 je rozložena do dvou dílů. Po dokončení druhého dílu by měl žák dosáhnout
právě této úrovně. Každý díl učebního souboru obsahuje učebnici, poslechy pro žáky
ve formátu mp3, pracovní sešit, příručku pro učitele a CD. Na webových stánkách
nakladatelství jsou k dispozici další učební pomůcky online, například interaktivní učebnice
a cvičení, nebo elektronická příprava pro učitele. V neposlední řadě si mohou žáci stáhnout
do svých elektronických zařízení aplikaci „FlexiMobil“, která je vytvořena pro procvičení
slovní zásoby na vlastním elektronickém zařízení.
Soubor prezentuje francouzštinu jako druhý cizí jazyk, což umožňuje kontrastivní
přístup k výuce v mezipředmětovém kontextu. Převažuje zde porovnání s mateřštinou
nebo s angličtinou. Mateřský jazyk je často využíván jako podpora při výkladu gramatiky.
Kromě toho je užíván také pro popis cvičení, vedle českého zadání je k dispozici odpovídající
překlad do francouzštiny. V češtině jsou popsány také kulturní zajímavosti na postranní liště.
Tento soubor klade důraz na rozvoj všech klíčových kompetencí a na důležitá průřezová
témata. Učebnice se opírá o hlavní principy metody komunikativní (popřípadě také metody
přímé, kdy pro výuku užívá obrázkové materiály, fotografie a dialogy).
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Učební soubor Le français ENTRE NOUS převzal jako jediná aktuální česká učebnice
zásady „nového pravopisu“ (slovníček dosud obsahuje obě pravopisné varianty). Název
učebnice není zvolen náhodně, autoři se prostřednictvím duhového kruhu ve slově NOUS
odvolávají na znak frankofonie a kladou tím důraz na dnešní postavení francouzštiny
nebo na vzájemnou komunikaci ve třídě.
Soubor klade velký důraz na žákovu motivaci. Oba díly uvádí důvody pro výuku
francouzštiny (10 bonnes raisons d’apprendre le français), vkládají do výuky informace
a zajímavosti z frankofonního prostředí a podporují žáky v autonomii a tvůrčí činnosti
prostřednictvím skupinových projektů, což je jedním z cílů celého procesu. Nechybí
ani sebehodnocení žáků, ať už formou testů nebo závěrečných shrnutí o zvládnutém učivu.
Plán učebnice je zhotoven na jeden školní rok a témata lekcí jsou velmi aktuální –
například tématem poslední lekce prvního dílu jsou „prázdniny“, nechybí ani vánoční tématika.
8.2.1 Základní rozbor
První díl je rozdělen do sedmi lekcí a obsahuje jeden skupinový projekt. Jednotlivé
lekce se zaměřují na konkrétní a praktická témata, která obsahují odpovídající slovní zásobu
a gramatiku. Na začátku každé lekce se žák seznámí s plánem výuky. Dozví se, čemu se naučí
a co bude schopen ve francouzštině vyjádřit, pokud lekci úspěšně dokončí. Tento motivační
prvek se objevuje i na konci lekce ve formě hodnocení a shrnutí. Skupinové projekty sledují
interkulturní cíle a kladou důraz na mluvený projev žáka. Věnují se otázkám civilizace
a mezikulturních vztahů, vše za užití probírané gramatiky a slovní zásoby.
Druhý díl je rozdělen pouze do šesti lekcí, ale obsahuje dva skupinové projekty.
Struktura a systém rozdělení lekcí jsou v obou dílech totožné a opírají se o zásady explicitního
přístupu k výuce. Texty, slovní zásoba i francouzské reálie jsou žákovi předkládány
v interkulturním kontextu a souvislostech. Výklad gramatiky se opírá o kontrastivní přístup
za užití mateřského jazyka. Odkaz na mateřský jazyk umožňuje žákům lepší pochopení
složitých gramatických jevů. Gramatika je na této úrovni vysvětlována česky a pro lepší
vizualizaci je umístěna ve výrazných zelených tabulkách. Pokud je zmíněn gramatický jev,
který nemůže být na dané úrovni prezentován komplexně, v liště najde žák upozornění
s odkazem na následující lekce.
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V obou dílech je věnována značná pozornost mluvené formě jazyka, a to už od úplných
počátků výuky. Fonetická cvičení se objevují v úvodních lekcích prvního dílu, žáci tak již
v počátcích svého studia procvičují správnou výslovnost a objevují vztahy mezi mluvenou
a psanou francouzštinou, což je jedna z věcí, která je pro české mluvčí často stejně složitá jako
samotná gramatika. Mluvený projev je procvičován formou dialogů, nebo zmíněných projektů.
Kromě vlastních lekcí, které rozvíjí všechny jazykové kompetence a konkrétní jazykové
jevy v logickém řazení, obsahuje učebnice ještě dvojjazyčný slovníček. Je umístěn na konci
učebnice a jak už bylo řečeno, kromě nového pravopisu uvádí i tvary pravopisu původního.
Slovní zásoba je řazena abecedně, což může způsobovat žákům potíže při jejím osvojování.
Z hlediska schopnosti užití slovíček v praxi je často praktičtější dělit slovní zásobu na základě
tématu, stejně jako je tomu v případě jednotlivých lekcí. Pro možnost využití slovníčku během
výuky lze zvolit stejný postup. Nicméně tento typ slovníčku je k dispozici v pracovním sešitě,
kde si žáci mohou opakovat slovní zásobu právě dle tematického rozdělení.
Forma příručky pro učitele i pracovního sešitu odpovídá struktuře učebnice, díky čemuž
jsou tyto doplňkové materiály praktické a přehledné. Obě doplňkové složky učebního souboru
jsou odborně koncipovány.
Příručka učitele obsahuje různé metodické postupy a poznámky k práci s celým
učebním souborem, uvádí klíčové kompetence, průřezová témata, mezipředmětové vztahy, dále
popisy práce s lekcemi, testy k jednotlivým lekcím a jejich řešení, transkripci nahrávek
a pracovní listy s doplňkovými aktivitami nebo kopírovatelné přílohy. Příručka učitele je velmi
praktická, protože systematicky popisuje všechny aktivity souběžně s učebnicí i pracovním
sešitem a dodává tak učiteli všechny potřebné informace pro výuku. Umožňuje kvalitní
přípravu na hodinu a obsahuje audionahrávky se zvukovými materiály, což jsou velmi důležité
aspekty celého učebního souboru.
Pracovní sešit je strukturován stejně jako učebnice, je rozdělen do sedmi lekcí. Ke každé
lekci z učebnice je v pracovním sešitě k dispozici sada cvičení na procvičení tématu. V závěru
se pak nachází test sebehodnocení, který umožňuje žákům i učiteli mít neustálý přehled
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o efektivitě dosavadní výuky. Řešení testů lze najít na konci pracovního sešitu. Každá lekce
také obsahuje již zmíněný slovníček. V neposlední řadě obsahuje pracovní sešit shrnutí
probrané gramatiky, jedná se o obdobu gramatických tabulek v učebnici, pouze jsou v této
formě zpětně lépe dostupné.
Struktura lekcí v tomto učebním souboru je prakticky totožná. Výklad gramatiky
se často opírá o autentický text nebo dialog, na jehož základě jsou konceptualizována
gramatická pravidla. Následuje okamžité procvičení. Dále všechny lekce obsahují fonetické
cvičení. V každé lekci je k dispozici nespočet aktivit na procvičení mluveného projevu. Kromě
hlavní gramatiky jsou prezentovány i doprovodné gramatické nebo jiné jazykové jevy. Tématu
odpovídá i slovní zásoba, která je procvičována konverzačním cvičením společně s gramatikou
(ne nutně). Každou lekci uzavírá píseň s doprovodnými aktivitami.
8.2.2 Prezentace passé composé
S passé composé se žáci setkávají hned v první lekci druhého dílu v rámci studia tématu
„Rentrée des classes“. Prezentace passé composé je rozdělena na dvě části do dvou
samostatných lekcí. Nejprve se studenti seznámí s tvořením passé composé s pomocným
slovesem avoir. V další lekci následuje passé composé s pomocným slovesem être a rozlišení
mezi oběma slovesy.
Jako odrazový můstek pro první seznámení s passé composé je užitý krátký dialog21
(také namluvený k poslechu), který vypráví o událostech v minulém čase na základě tématu
lekce. Učebnice zastává induktivní přístup k výuce gramatiky v rámci komunikativního
přístupu, žáci se pomocí dialogu seznamují s tvary passé composé. Užitečnou pomůckou je
i „časová osa“, která uvádí passé composé do kontextu. Pomocí řady sloves vyjadřujících
přítomnost, minulost a budoucnost si žáci představí tento čas v kontextu gramatiky, kterou již
znají.
V prvním díle učebního souboru se žáci seznamují nejprve s přítomností, později
s blízkou budoucností. Prezentace passé composé se pak o tyto znalosti opírá. Po výkladu
bezprostředně následuje několik cvičení, například je třeba určit, do jaké časové roviny
21

Úvodní dialog k prezentaci passé composé v tomto učebním souboru viz příloha 1
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slovesný tvar náleží, nebo je vyhledat v textu a přeložit je. Passé composé je prezentováno
česky, pouze klíčové termíny jsou uvedeny i v cílovém jazyce. Výklad gramatiky je doplněn
o tip, jak se postavit ke studiu passé composé v praxi (jakým způsobem si osvojit tvary příčestí
minulého).
Pro problematiku příčestí minulého je zvolen druhý dialog, jeho téma opět odpovídá
tématu lekce. Na základě tohoto dialogu se žáci naučí, jak se příčestí minulé tvoří, jak vytvořit
v passé composé zápor, a nakonec se seznámí s problematickými tvary některých sloves.
Procvičení passé composé je nyní ve formě konverzace se spolužákem. Lekci doprovází slovní
zásoba s tématem prázdnin, školy a dopravních prostředků. Žáci se naučí popsat školní rozvrh,
cestu do školy, nebo vyjádřit některé děje v minulosti v rámci vyprávění o prázdninách.
Gramatika je rozšířena o časování nových sloves v indikativu prézentu, konkrétně sortir
a partir. Rozšíření znalostí o nová slovesa se objevuje téměř pravidelně, což je velmi pozitivní
aspekt této učebnice. Žáci tak mají možnost rozvíjet své základní znalosti a slovní zásobu, aniž
by se zdržovali v postupu vpřed.
Druhá lekce se vrací k passé composé a prezentuje tvoření s pomocným slovesem être
užitím mnemotechnické pomůcky: „domečku“, ve kterém jsou vyznačena slovesa, která
se časují se slovesem être, forma pomáhá jejich zapamatování. Gramatická tabulka je rozšířena
o infinitiv slovesa, příčestí minulé a následně celý tvar v passé composé užitý ve větě. Jako
vzorové sloveso s pomocným slovesem être je uvedeno aller. Poté se učebnice zabývá
zvratnými slovesy a jejich formami v passé composé.
Lekce výkladem této gramatiky nezačíná. Nejprve se studenti seznamují s vyjádřením
a popisem bydliště pomocí dialogu. Naučí se také řadové číslovky a zopakují si některá
přídavná jména, nové jevy jsou bezprostředně procvičovány. Vše je doplněno o příklady. Žáci
jsou vyzváni, aby na základě výkladu odvodili pravidlo pro shodu v passé composé se slovesem
être. Následuje procvičení, žáci vypráví, jak prožili předchozí týden. Druhá tabulka se věnuje
tvarům passé composé u sloves zvratných.
Jak už bylo řečeno, prezentaci passé composé předchází znalost času přítomného (tvary
pravidelné i nepravidelné) a budoucího (blízké budoucnosti). S passé composé se žáci znovu
39

setkávají v poslední lekci druhého dílu v rámci prezentace imparfait. Bezprostředně po výkladu
passé composé následuje dělivý člen.
Lekce obsahuje také fonetické cvičení, které je zaměřeno na rozlišení výslovnosti
koncovek, se kterými se žák v passé composé setká (-er, -ez, -é). Zde je správná výslovnost
klíčovou kompetencí, neboť může docházet k záměně slovesného času v různých osobách.
Objevuje se i cvičení pro popis v minulosti na základě obrázků.
8.2.3 Prezentace imparfait
Imparfait je zařazeno do šesté – poslední lekce druhého dílu, jejíž téma je Vivre
ensemble. Zajímavé je, že učební soubor užívá pro imparfait kromě českého ekvivalentu
„imperferktum“ ještě termín „minulý čas jednoduchý“. V tom se učebnice odchyluje
od klasického názvosloví, které užívají odborné české gramatiky. Např. Šabršula (1986), užívá
termín „minulý čas jednoduchý“ pro passé simple (v opozici k passé composé, které nazývá
„minulým časem složeným“). Pokud by se vycházelo z tohoto klasického názvosloví, mohlo
by užití termínu v tomto kontextu způsobit nedorozumění. Na druhou stranu, označit imparfait
jako minulý čas jednoduchý, v opozici k passé composé jako minulému času složenému, se jeví
jako logický krok, který může žákům chápání těchto časů velmi usnadnit. Rozlišování mezi
oběma časy je problematická záležitost, ovšem tato terminologie umožňuje žákům kromě
jiného také srovnání s angličtinou (past simple – past continous), což je velmi praktické. Kromě
toho na této úrovni žáci passé simple vůbec neznají a v tomto učebním souboru se s ním
nesetkají, neboť jejich jazyková úroveň tomu neodpovídá. Dalším pozitivním aspektem je
upozornění autorek, že francouzština má více minulých časů, se kterými se studenti seznámí
později.
Nový gramatický jev je uveden audionahrávkou básně, která obsahuje slovesné tvary
v passé composé i imparfait. Text mají žáci k dispozici a báseň obsahuje mnoho doplňkových
aktivit, především zaměřených na správnou výslovnost slovesných tvarů v obou časech. Zásady
tvoření, konkrétní užití a příklady jsou prezentovány stejným stylem, jako tomu bylo u passé
composé. Imparfait je následně demonstrováno na dvou textech vyprávěcího charakteru, které
se týkají „vzpomínek z dětství“. V této fázi se již imparfait objevuje společně s passé composé,
prezentace v kontextu tak usnadňuje pochopení podstaty obou časů. Žáci s danými texty
nejprve pracují, následuje cvičení a vyprávění vlastních vzpomínek z dětství. U každého
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gramatického jevu je důležité, aby byl prezentován v kontextu a nikoli izolovaně. V případě
imparfait je to naprosto nezbytné, jelikož tvoří pozadí děje hlavního, který je prezentován
v passé composé.
Tuto hlavní gramatiku doplňuje sloveso vivre, dire a écrire v přítomném čase, dále
přídavné jméno vieux a jeho formy, nebo tvoření ženského rodu u základních adjektiv.
V případě nových sloves jsou kromě tvarů indikativu prézentu uvedeny v poznámce i tvary
v passé composé a imparfait, čímž autoři upozorňují na některé problematické tvary. Kromě
klasické struktury je součástí této lekce i projekt, který je zaměřen na kulturní znalosti
a mluvený projev. Stejná lekce obsahuje další velký gramatický okruh: postavení osobních
zájmen ve 3. pádě (COI – předmět nepřímý) a 4. pádě (COD – předmět přímý). I když jsou tyto
důležité a náročné jevy obsaženy v jedné lekci, jejich výklad lze rozložit do několika
vyučovacích hodin, žáci tak mají čas všechny nové informace vstřebat. Po této lekci přichází
už pouze projekt, jehož součástí je i podmiňovací způsob přítomný.
Pracovní sešit předkládá dostatek materiálu k procvičení. Imparfait je procvičováno
samostatně, studenti mají za úkol doplnit správné tvary v imparfait do tabulky nebo do vět.
Díky překladovému diktátu si procvičí i zásady jeho užívání v praxi. Passé composé a imparfait
jsou zde procvičovány odděleně, je kladen důraz hlavně na automatizaci jejich tvarů.
8.2.4 Shrnutí
Le français ENTRE NOUS je aktuální učební soubor, který se ukázal jako velmi
praktický pro úroveň A1. Jeho největší výhodou je užití metody komunikativní, soubor
obsahuje dlouho řadu aktivit podporujících mluvený projev a klade velký důraz na fonetickou
stránku jazyka. Na druhou stranu zcela nevylučuje mateřský jazyk, užívá ho hlavně
pro prezentaci nových gramatických jevů. Učebnice je koncipovaná českými odborníky
pro české studenty, což ji staví do výhodné pozice na současném českém trhu. Je strukturována
přehledně, nechybí obrázkové materiály a autentické texty.
Pracovní sešit předkládá mnoho materiálu k procvičení gramatiky, cvičení se
opírají o témata a aktivity z učebnice. Nachází se zde cvičení klasická na doplňování
slovesných tvarů, ale převažují cvičení tvořivá, která podporují žákovu autonomii a zároveň
efektivně procvičují gramatické jevy. Tato cvičení často procvičují schopnost psaní – např.
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tvoření vět nebo přepis textu do minulosti. Nejedná se pouze o mechanické tvoření slovesných
tvarů bez přemýšlení, což umožňuje dostatečné procvičení látky.
I přes původní myšlenku vytvořit učební soubor, který by žáky dovedl až k maturitě,
jsou zatím k dispozici pouze tyto dva díly pro začátečníky. Nicméně publikace dílu třetího je
již avizována.
8.3

Écho
Écho je francouzský učební soubor, který vydalo v roce 2010 a 2013 nakladatelství CLE

INTERNATIONAL. Autory jsou J. Girardet a J. Pécheur, na tvorbě souboru se podílel
i C. Gibbe. Soubor je složen ze tří částí. Obsahuje učebnici (méthode de français), pracovní
sešit (cahier personnel d’apprentissage) a příručku pro učitele (livre de professeur). První
vydání bylo v roce 2013 aktualizováno do současné podoby. Kromě tištěné verze je k dispozici
i verze elektronická, jak pro výuku ve třídě, tak pro samostudium na vlastních elektronických
zařízeních. Na internetu mají žáci k dispozici také rozšiřující aktivity k procvičování
gramatiky. Všechny složky souboru obsahují CD s poslechovými materiály. Sami autoři uvádí,
že učebnice umožňuje i výhradně domácí samostudium. Co se týká názvu, je možné, že Écho
(v českém překladu „ozvěna“), vyjadřuje zpětnou vazbu a sebereflexi, které žákům pomáhají
v jazykovém rozvoji.
Základní verze Écho je zaměřena na potřeby starších dospívajících a dospělých (grands
adolescents et adultes) a je k dispozici od úrovně A1 až po B2. V rámci tohoto učebního
souboru bylo vytvořeno i Écho Junior, které se zaměřuje na výuku mladších dospívajících
a dětí od úrovní A1 až po B1. Úroveň B1 je v celém souboru rozdělena na dvě části: B1.1
a B1.2. Kromě toho existuje ještě speciální edice Écho pour l’Amérique du Nord pro úrovně
A1 a A2. Hlavní rozdíl mezi klasickou verzí Écho a verzí Junior je převážně ve výběru témat,
obsahová stránka se neliší. Práce se zabývá základním učebním souborem Écho, jehož cílovým
publikem jsou starší adolescenti a dospělí. Soubor je vhodný i pro starší ročníky českého
gymnázia.
Učebnice je zpracována na základě potřeb aktuálního publika a velmi dobře se mu
přizpůsobuje. V případě výuky dospělých se zaměřuje na přirozenou komunikaci a praktická
témata spíše než na školní cvičení. Naopak u mladšího publika upravuje témata tak, aby byla
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pro žáky zajímavá a podporovala přirozenou motivaci. Témata jsou nadčasová, moderní
a praktická. Učební soubor Écho je postaven na metodě akčního přístupu (approche actionelle).
Vychází z předpokladu, že žáci sami pociťují potřebu a touhu se jazyku učit na základě sociální
interakce a komunikace. Například sekce „simulace“ je koncipována tak, aby procvičovala
a iniciovala běžné životní situace z frankofonního světa. Écho klade důraz na pozici žáka
ve výuce, která je vždy centrální a opírá se o žákovu aktivitu. Obecně jsou francouzské učební
soubory koncipovány jinak než české a jak už bylo řečeno, odlišují se například
v předpokládané progresi ve výuce.
8.3.1 Základní rozbor
Každá učebnice je složena ze 3 lekcí. Každá z lekcí je rozdělena ještě na další 4. Pouze
poslední Écho obsahuje lekce 4. Součástí první úrovně pro začátečníky je i lekce nula. Toto
rozdělení je z počátku poněkud matoucí. Na konci každé hlavní lekce je k dispozici příprava
na odpovídající zkoušky DELF. Stránky učebnice nejsou označeny pouze samotnou číslovkou,
ale čísla stránek jsou popsána i slovem, což představuje výhodu zejména pro začátečníky
a mírně pokročilé.
Lekce jsou koncipovány systematicky a informace jsou prezentovány v kontextu.
Jak už bylo řečeno, nové znalosti se vždy aplikují v rámci simulační sekce. Po dokončení hlavní
lekce jsou žáci vedeni k sebehodnocení a sebereflexi v podobě evaluačních testů
nebo dotazníků. Kromě toho soubor obsahuje portfolio, ve kterém si student vede záznamy
o svém dosavadním studiu. Vyplňuje testy a hodnocení, komentuje své pokroky a dosažené
znalosti. Stejně jako český soubor, i Écho klade velký důraz na motivační složku ve výuce
cizího jazyka. V rámci motivace je důležitá také forma, výuka musí žáky nějakým způsobem
zaujmout. Écho tyto cíle splňuje. Součástí vyšších úrovní jsou i závěrečné projekty, které
sledují interkulturní cíle. V rámci doplňkových materiálů lze v učebnici najít například mapu
Francie, její administrativní členění, plánky Paříže, mnoho obrázků a fotografií. Celou učebnici
uzavírají transkripce poslechových cvičení a sekce aide-mémoire, která v praktickém přehledu
shrnuje veškerou probíranou gramatiku. Celý učební soubor obsahuje velmi dobrý fonetický
aparát, který dostatečně procvičuje výslovnost a poslechové schopnosti v rámci učebnice
i pracovního sešitu. Výklad je doprovázen autentickými i uměle vytvořenými texty.
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Struktura pracovního sešitu i učitelské příručky odpovídá struktuře učebnice.
V pracovním sešitě jsou k dispozici materiály k procvičení všech jazykových kompetencí
a gramatiky. Nechybí ani příloha s výsledky a transkripcí všech cvičení. Příručka učitele je
přehledně řešená a obsahuje vše potřebné pro přípravu k výuce. Kromě části „praktické“, která
popisuje práci s učebnicí, obsahuje příručka také nezbytný teoretický základ v přijatelné
podobě.
Lekce jsou rozděleny do několika „okruhů“: interaction, ressources, simulations, écrits,
civilisation, bilans a projet. Součástí je i výklad gramatiky, který je označen béžovými
tabulkami. Oproti Le français ENTRE NOUS je toto označení gramatiky spíše nevýrazné.
Gramatické tabulky jsou kromě toho velmi stručné. Pokud se žák s gramatickým jevem setkává
poprvé, je pro něj situace složitější. V případě nejasností lze ovšem využít gramatické shrnutí
na konci učebnice, které je koncipováno mnohem lépe. Kromě gramatiky je součástí lekce
tematický slovníček a podklady k procvičení nové látky (komunikační i čistě gramatická
cvičení jako např. doplňování slovesných tvarů do textu nebo tvoření vlastních vět
se správnými slovesnými tvary).
Jak už bylo řečeno, lekce může zpočátku působit jako nepřehledná, protože se snaží
předat mnoho informací v krátkém časovém úseku. Nicméně po důkladném prostudování je
soubor velmi praktický. Obsah je k dispozici v podobě přehledné a barevné tabulky, která práci
se souborem usnadňuje. Je umístěn na začátku učebnice a shrnuje cíle a náplň plánované
výuky. Každá lekce je v obsahu detailně rozebrána z pohledu všech kompetencí a cílů.
8.3.2 Prezentace passé composé
S passé composé se studenti poprvé setkávají ve čtvrté lekci (hlavní první lekce)
v učebnici A1, která je postavena na tématu Racontez-moi a jejím hlavním cílem je právě
prezentace passé composé. Výkladu předchází práce s obrázky, tématem jsou známé osobnosti
a muzeum Grévin. Téma veřejně známých osobností je příhodné a zjednodušuje práci s novou
gramatikou. Obrázkům předchází krátký úvodní text a hra, která spočívá v poznávání
a prezentaci osobností na základě doprovodných otázek. Žákům jsou předkládány pouze
základní větné struktury, hovoří se například o datu narození. Součástí doprovodných cvičení
je i práce s prostředky pro vyjádření minulosti, přítomnosti, budoucnosti a rozeznávání těchto
časových rovin. Žáci zde mají za úkol na základě dostupných informací zjistit, o jako časovou
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rovinu se jedná a na základě slovesných tvarů mají sami odvodit pravidla pro tvoření passé
composé. Nové znalosti aplikují bezprostředně poté na cvičení.
Passé composé je prezentováno komplexně, žáci se seznamují kromě základních tvarů
i s tvořením negace nebo otázek. Pomocná slovesa avoir a être jsou uvedena současně. V tomto
ohledu se Écho liší od českého učebního souboru, který je prezentuje odděleně. Prezentace
minulého času je spojena s výkladem a užíváním výrazů pro vyjádření času a data. Společně
se oba jazykové jevy aplikují v poslechových cvičeních. Jsou k dispozici dvě gramatická
cvičení ve formě doplňování slovesných tvarů do vět. Následuje text, mluvený projev, práce
s textem i samotné psaní; to vše na základě nových gramatických a jazykových jevů. Lekce je
zakončena sekcí civilisation na téma l’année scolaire, rozsáhlými evaluačními testy
a skupinovým projektem.
Lze tvrdit, že prezentaci i procvičení passé composé je věnován dostatek prostoru.
Doplňující gramatická cvičení mají žáci k dispozici v pracovním sešitě. S přihlédnutím k tomu,
že v českém prostředí je nutné lekci věnovat více času, jsou tyto materiály dostačující.
Z hlediska časů se předpokládá znalost indikativu prézentu a blízké budoucnosti.
Na rozdíl od českého souboru dělivý člen nenásleduje bezprostředně po výkladu passé
composé.
8.3.3 Prezentace imparfait
Imparfait je prezentováno v deváté lekci (třetí hlavní lekce) a to nejprve samostatně
a poté v kontextu s passé composé. V rámci rozlišování obou časů se žáci seznamují s výrazy
trvání. Imparfait je prezentováno v rámci tématu Souvenez-vous pomocí jednoduchého textu.
Žáci jsou na základě textu vyzváni, aby roztřídili tvary passé composé a imparfait. Následně
popisují své vlastní vzpomínky a prezentují je, imparfait tak užívají na úrovni produktivní. Jsou
k dispozici i čistě gramatická cvičení na automatizaci slovesných tvarů.
Kromě „vzpomínek“ je imparfait spojeno ještě s vyjádřením zvyku, což prezentuje text
následující. Gramatická tabulka obsahuje zásady tvoření a některé nepravidelné tvary (être).
Následně je imparfait probíráno společně s passé composé, a to v kontextu vyprávění
v minulosti. Žáci se seznamují se zásadami jejich užívání a získané znalosti aplikují na cvičný
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aparát. Kromě toho jsou k dispozici poslechová cvičení, díky kterým se žáci učí oba časy
rozeznávat na základě správné výslovnosti. S touto problematikou se studenti během výuky
setkávají pravidelně.
V učebnici úrovně A2 je o obou časech zmínka v páté lekci (druhá hlavní lekce), kdy
jsou znovu prezentovány ve vzájemném vztahu. Tato lekce se zabývá užitím a tvořením čtyř
časů indikativu: prézentu, passé composé, imparfait a futura. Jednotlivé časy jsou zopakovány
a procvičeny nejprve samostatně, poté následuje nácvik jejich rozlišování ve formě ústní
prezentace událostí v minulosti.
V následující lekci se studenti seznamují s postavení osobních zájmen ve 3. a 4. pádě
(COI, COD), kondicionálem, hypotézami a přímou a nepřímou řečí, což s minulými časy úzce
souvisí.
8.3.4 Prezentace passé simple
S passé simple se studenti setkávají poprvé v prvním díle úrovně B1 (B1.1) ve třetí lekci
(hlavní první lekce). Kromě passé simple obsahuje lekce ještě výklad plus-que-parfait a výrazů
předčasnosti. V případě passé simple jde pouze o prezentaci jeho užívání ve vyprávění
v minulosti a nácvik na úrovni receptivní. Cílem je porozumění slovesným tvarům v passé
simple a v passé antérieur. V kontextu k passé simple je zmínka o passé antérieur logická,
protože se tyto časy často objevují v textech společně. Obecně se tato učebnice složeným
formám nevyhýbá, žáci se seznamují relativně podrobně také s minulým konjunktivem apod.
Tématem lekce je C’est toute une histoire. Novou gramatiku uvádí výchozí text, který
obsahuje kromě passé simple také tvary imparfait. Žáci tak mohou na základě znalosti passé
composé odvodit, o jaký minulý čas se jedná. Dále si studenti procvičují již známé časy
a seznamují se se způsoby, jak vyjadřovat předčasnost v různých časových rovinách. Cílem této
„úvodní“ lekce je porozumět passé simple a seznámit se s jeho tvary, čemuž odpovídají
i přidaná cvičení. Na základě dalšího textu mají žáci za úkol určit charakter výpovědi, převést
tvary passé simple do přítomnosti, nebo převyprávět text v passé simple ústně, tedy za pomocí
passé composé.
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Jak už bylo řečeno, prvnímu seznámení s passé simple předchází výklad plus-queparfait nebo také vedlejší věty vztažné a pasivní konstrukce. Následuje minulý kondicionál.
V desáté lekci (třetí hlavní lekce) se studenti znovu vrací k minulým časům užívaným
ve vyprávění v minulosti a k jejich procvičování, součástí této lekce je právě i passé simple.
Ve druhém dílu úrovně B1 (B1.2.) se objevuje v šesté lekci (hlavní lekce 2) v rámci discours
rapporté a poté až v předposlední lekci celé učebnice. Zde je prezentován v kontextu všech
minulých časů, které žák dosud ovládá. Žáci se také učí rozlišovat situace vzhledem k momentu
v přítomnosti, nebo v minulosti.
Úroveň B1 se zaměřuje hlavně na samotný výklad passé simple a jeho užití. Tvoření
tvarů zařazuje Écho do cvičení pouze minimálně. Na této úrovni se soubor snaží o dokonalou
receptivní znalost tohoto času a cvičení podporující aktivní užívání ponechává až na další
úroveň. Žáci jsou po dokončení těchto lekcí schopni identifikovat tvary passé simple, nahradit
je odpovídajícími tvary v passé composé a vytvořit některé základní tvary nejužívanějších
sloves, například avoir nebo être.
8.3.5 Shrnutí
Obecně lze tvrdit, že tento učební soubor splňuje všechny cíle, které si v úvodu vytyčil.
Princip metody akčního přístupu a důraz na žáka a jeho autonomii ve výuce vytváří moderní
a rozmanitý učební soubor, který je schopný vyhovět potřebám aktuálního publika. Jedinou
nevýhodu pro české mluvčí představuje předpoklad rychlé progrese výuky gramatiky. Pro žáky
vyšších úrovní je tento soubor vhodný, pro úplné začátečníky se jeví praktičtější učební soubor
český, který předkládá kontrastivní přístup a dokáže tak lépe splnit potřeby začátečníka, což je
důležité pro další fáze výuky. Ve vyšších úrovních je naopak vhodné zvolit učebnici
francouzskou a vliv mateřského jazyka minimalizovat.
8.4

Alter ego
Alter ego je francouzský učební soubor vydaný v roce 2006 a 2012 nakladatelstvím

Hachette v Paříži. Autory jsou Berthet, Hugot, Kizirian, Sampsonis a Waendendries, vyšší
úrovně zkoncipovaly Catherine Dollez a Sylvie Pons. Soubor se klasicky skládá z učebnice
(méthode de français), pracovního sešitu (cahier d’activités) a příručky pro učitele (guide
pédagogique). Původní vydání z roku 2006, které bylo ve své době nadčasové a úspěšné,
nahradilo v roce 2012 vydání nové: Alter ego +. Toto vydání obsahuje zaktualizovaná témata
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a rozšířenou elektronickou verzi. Ke každé úrovni jsou k dispozici tři CD s poslechovými
aktivitami. Cílovou skupinou učebního souboru jsou starší dospívající a dospělí. Soubor je
pětidílný a pokrývá úrovně A1 až C1–C2 dle SERRJ. Témata učebnice jsou díky novému
vydání aktuální a vyhovují potřebám dané cílové skupiny. Jak uvádí samotná učebnice, témata
byla vybrána, aby u cílové skupiny vzbudila zájem o frankofonní prostředí. Tyto znalosti jsou
zároveň nezbytné pro vlastní komunikaci v cílovém jazyce.
Alter ego se opírá o principy metody komunikační, prosazuje hodnocení
a sebehodnocení. Důraz je kladen na žáka a na vzájemnou komunikaci ve třídě. Soubor
se pomocí komunikačního přístupu snaží o rozvoj žákovi autonomie a jeho komunikačních
dovedností. Student je při výuce aktivní, projevuje své názory a rozvíjí všechny jazykové
kompetence, které pak aplikuje v konkrétních komunikačních situacích. Takové užívání jazyka
podporuje a rozvíjí žákovu motivaci. Učebnice klade důraz stejně tak na gramatiku, jako
na komunikační aktivity. Často k procvičení gramatiky právě těchto aktivit užívá.
8.4.1 Základní rozbor
Obsah učebnice shrnuje přehledná tabulka, která je ve stejné formě jako v případě Écho.
Učební soubor je složen z 9 dossier a 3 lekcí (každý dossier je složen ze tří lekcí).
V rámci úvodní hodiny pro začátečníky je v první učebnici k dispozici také lekce nula. V úvodu
každého dossier je uvedeno s jakými jevy se žák v lekci seznámí. Po jeho dokončení mají žáci
k dispozici evaluační testy a složku carnet de voyage, která sleduje kulturní a interkulturní cíle.
V rámci evaluace a sebereflexe nabízí Alter ego ještě cvičné testy v podobě doplňujícího
portfolia.
Každá lekce obsahuje výklad jazykových dovedností a cvičení zaměřená na všechny
čtyři řečové dovednosti (s’exercer na konci lekce). Výklad gramatiky (Point langue) je označen
světle žlutou barvou, což je stejně jako u Écho celkem nevýrazné. Kulturní témata jsou
zpracována v sekci point culture, nebo v závěrečných skupinových projektech. Na konci
učebnice je stejně jako u Écho shrnuta probíraná gramatika v přehledných tabulkách. Kromě
toho soubor obsahuje doplňující materiály (mapy, kalendář, plánky), transkripce poslechových
cvičení, tabulky časování, mnohojazyčný slovníček a samostatná fonetická sekce. Tabulky
časování jsou, stejně jako gramatický přehled, pro žáky velmi praktické. Tato složka u ostatních
dvou učebních souborů chybí. Mnohojazyčný slovníček neobsahuje překlad do češtiny.
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Začátečníkům může tato koncepce způsobovat potíže, nicméně pro pokročilé uživatele je
překlad do angličtiny praktickou pomůckou. Fonetická sekce je oproti tomu velkou výhodou,
v dalších dvou souborech se takto samostatně nevyskytuje, i když je fonetika zařazována do
výuky pravidelně. Sekce nabízí přehledně zpracovaný výklad fonetiky a fonologie s velkým
množstvím doprovodných cvičení. Fonetický systém je zde zpracován dostatečně v rámci
učebnice a pracovního sešitu všech úrovní. Struktura lekce je koncipována tak, aby byly
procvičeny všechny čtyři jazykové kompetence (poslech, četba, psaný a mluvený projev).
Struktura pracovního sešitu a příručky pro učitele odpovídá struktuře učebnice, stejně
jako v ostatních případech. Příručka obsahuje úvodní teoretické informace o učebním souboru
a popis práce s učebnicí, který je v některých případech ve formě příliš dlouhých textů. U každé
aktivity prezentuje kromě řešení také hlavní cíle daného cvičení. Dále překládá návrhy témat
ke zkouškách DELF a jejich řešení, což představuje praktickou formu procvičování. Vzhledem
k tomu, že se pracovní sešit zaměřuje na procvičení všech čtyř řečových dovedností, často
zanedbává procvičení gramatiky. Pro tyto účely jsou většinou k dispozici pouze dvě cvičení.
V případě gramatiky, která kromě jiného vyžaduje také neustálé opakování a dril, není cvičný
aparát zcela dostatečný. Tento nedostatek kompenzuje z velké části samotná učebnice, která
procvičuje gramatiku v samostatné sekci, jak už bylo řečeno výše.
8.4.2 Prezentace passé composé
S passé composé se žáci setkávají poprvé na úrovni A1 v dossier 4 (lekce 2) v rámci
tématu Une journée particulière – Au jour le jour. Prezentaci tohoto času předchází popis
typického dne a s tím spojené výrazy pro vyjádření pravidelného opakování. Passé composé je
uvedeno krátkou ukázkou z osobního deníku; zřejmě se nejedná o text autentický. Žáci mají
určit, o jaký typ textu se jedná, a následně se učí rozlišovat výrazy indikující určitou časovou
rovinu. Tato práce s textem slouží jako odrazový můstek pro prezentaci daného minulého času.
V gramatické tabulce jsou nejprve uvedeny demonstrativní příklady a žáci mají za úkol
na základě poznatků sepsat pravidla pro tvoření passé composé. Seznamují se nejprve s avoir
a poté s être, nicméně jde o výklad v rámci jedné lekce.
Následuje bezprostřední procvičení a ukázka negace. Fonetické cvičení má pak za úkol
procvičit schopnost žáků rozlišovat passé composé od prézentu v mluvené formě a podporuje
správnou výslovnost. Lekci uzavírá opakovací sekce, ve které mají studenti k dispozici tři
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cvičení na aktivní tvoření tvarů v passé composé, zde už je požadována také znalost rozlišení
avoir nebo être u základních sloves. V lekci se kromě jiného vyskytuje i téma vyjadřování
hodin a času, stejně jako tomu bylo u předchozího souboru. V předešlé lekci se žáci seznamují
s imperativem a opakují časování sloves v indikativu prézentu. Po passé composé následuje
výklad blízké budoucnosti, kterou mají žáci v přechozích učebních souborech v této fázi již
za sebou.
Podruhé se passé composé objevuje v poslední lekci pátého dossier (Vie privée, vie
publique – riches et célèbres). Úvodní text je autentický a je ve formě krátkého bulvárního
článku. Gramatická sekce je zkoncipována jako práce s textem, žáci mají za úkol na základě
textu vytvořit gramatická pravidla: určit slovesa, která se časují s avoir i s être, zvratná slovesa
časovaná s pomocným slovesem être a pravidla pro shodu v passé composé. Následuje velké
množství fonetických cvičení, dále cvičení na psaný projev s použitím passé composé. Lekce
obsahuje také výklad výrazů pro popis osoby. V závěru je k dispozici několik čistě
gramatických cvičení na doplňování slovesných tvarů. Problematika postavení osobních
zájmen ve 3. a 4. pádě (COI, COD) tentokrát nenásleduje bezprostředně, ale objevuje se
až v dalším dossier tzn. o několik lekcí dále.
Hned první dossier (lekce 1) následujícího dílu je věnován opakování passé composé.
V rámci této lekce, ve které se kromě jiného probírá i popis charakteru osoby, si studenti
opakují pravidla pro shodu v passé composé ve slovesem être i avoir. Opět je zvolena forma
doplňování do výkladové tabulky. Předchází jí krátký text v minulém čase, následuje nácvik
psaného projevu a jedno cvičení na shodu v passé composé. V následující lekci je prezentována
přímá a nepřímá řeč.
Ve třetí lekci dossier 1 je passé composé prezentováno ve vztahu k imparfait. Cílem
lekce je naučit se vyprávět „o setkání“ a studenti mají na základě textu za úkol vytvořit pravidla
pro rozlišování obou minulých časů. Princip výkladu gramatiky se nemění, učebnice je
příkladem induktivního přístupu k výuce gramatiky. Cvičný aparát obsahuje také fonetické
cvičení na rozlišení imparfait a passé composé v mluvené řeči. Žáci získané znalosti následně
aplikují v rámci kreativního psaní a gramatických cvičení, která jsou k dispozici na konci lekce,
v tomto případě v dostatečném množství. S passé composé se studenti setkávají pravidelně
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i v tomto souboru. Perfektní znalost je požadována v rámci studia přímé a nepřímé řeči,
rozlišování všech minulých časů ve vyprávění v minulosti nebo souslednosti časové.
8.4.3 Prezentace imparfait
V posledním dossier (lekce 1 a 2) prvního dílu Alter ego se žáci seznamují s imparfait.
Je prezentováno v rámci tématu Évoquer des souvenirs. Učebnice rozlišuje imparfait jako čas
užívaný k vyjádření vzpomínek a čas, který vyjadřuje situaci v minulosti a je v kontrastu
s aktuální situací v přítomnosti. Prezentace je rozdělena do dvou lekcí a struktura odpovídá
prezentaci passé composé. Gramatická tabulka v první lekci je vytvořena na stejném principu
jako všechny přechozí, žáci mají za úkol na základě krátkých textů doplnit pravidla pro tvoření
slovesných tvarů. Jeden z textů je autentický, druhý působí jako uměle vytvořený.
Cvičení jsou zaměřena na aktivní užívání času, žáci mají za úkol doplnit odpovídající
tvary do textu, který je stejného charakteru, jako byly texty úvodní. Společně s imparfait jsou
prezentovány výrazy depuis a il y a. Postavení osobních zájmen ve 3. a 4. pádě (COD, COI)
výkladu imparfait předchází i po něm následuje. Kromě toho je obsahem lekce také
rozkazovací způsob a popis ubytování. V textech se žáci znovu setkávají i s passé composé,
jehož znalost se pro práci s imparfait předpokládá.
V následující učebnici (A2) se žáci setkávají s imparfait hned v prvním dossier
(lekce 2), stejně jako tomu bylo v případě passé composé. Imparfait je užíváno v textech
v rámci prezentace jiné gramatiky nebo opakování shody v passé composé. Lekce není cílově
určena na opakovaní imparfait. Jak bylo již řečeno, následující lekce obsahuje výklad imparfait
ve vztahu k passé composé a zásady jejich společného užívání v textu. Kromě prvního
seznámení v úvodním díle se s imparfait žáci nesetkají bez doprovodného kontextu, ať
už se jedná o vztah k ostatním minulým časům, nebo o nepřímou řeč a časovou souslednost.
8.4.4 Prezentace passé simple
Passé simple je jedním z témat úrovně B1, stejně jako tomu bylo v případě Écho. I zde
si žáci pravidelně opakují dosud probrané minulé časy a užívají je v rámci souslednosti časové,
nebo se zdokonalují v jejich rozlišování ve vyprávění. Passé simple přichází v posledním
dossier (dossier 9). Studenti se s ním seznamují ve fázi, kdy již znají konjunktiv, kondicionály,
většinu minulých časů a zásady jejich užívání.
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Jako odrazový můstek pro prezentaci tohoto času je užit autentický text literárního
charakteru od J. Verna. Úvodní aktivitou je porozumění textu a doprovodné otázky. Poté mají
žáci za úkol doplnit gramatickou tabulku: určit minulé časy užité pro vyprávění a doplnit
některé koncovky passé simple u odpovídající skupiny sloves na základě tvarů v textu.
Zmíněny jsou i tvary nepravidelných sloves venir a tenir, nechybí ani krátký teoretický úvod,
který je k výkladu passé simple nezbytný. Nicméně teorie a pravidla užívání se nachází až
na konci celé tabulky. Jedná se o jakési potvrzení toho, co již bylo odvozeno.
Cvičný aparát obsahuje jedno cvičení na převod passé simple do passé composé a také
jedno na opačném principu. Pracovní sešit obsahuje kromě toho relativně velké množství
cvičení, ve kterých je žák nucen tvary passé simple tvořit na úrovni produktivní. Vyšší úrovně
se zabývají tímto časem podrobněji. Úvodní prezentace je v tomto učebním souboru stručná
a jejím cílem je hlavně dostat passé simple do povědomí žáků. Na druhou stranu mají žáci
možnost látku dostatečně procvičit a posunout tak své znalosti v rámci všech minulých časů.
Na této úrovni se passé simple prezentuje jako čas, který v plné míře alternuje s passé composé,
čemuž dnes v praxi odpovídá i skutečnost. Na rozdíl od Écho není na úrovni B1 prezentace
tohoto času spojena s passé antérieur. I když se protiklad passé simple a passé antérieur jeví
logicky, na této úrovni je samotný passé simple dostačující. Po tom, co si žák dostatečně osvojí
všechny specifické tvary, může s tímto časem dále pracovat i ve vztahu k dalším minulým
časům. Ovšem v rámci úvodní prezentace není nutné passé antérieur zcela vyloučit. Vzhledem
k jeho funkci je přirozené, že se bude v textech objevovat. Studenti se tak mohou dozvědět
o jeho existenci a udělat si představu o jeho funkci ještě než se s ním seznámí. Vzájemný vztah
obou časů je v této fázi možné žákům vysvětlit na příkladu vztahu passé composé a plus-queparfait.
8.4.5 Shrnutí
Alter ego je moderní učební soubor, který se v mnoha směrech podobá souboru Écho.
Svým obsahem splňuje stanovené cíle a principy komunikační metody. Klade důraz
na komunikační schopnosti žáka a v důsledku toho předkládá rozsáhlý fonetický aparát.
V rámci každého tématu umožňuje žákům procvičit všechny čtyři řečové dovednosti, jak
v učebnici, tak i v pracovním sešitě. Gramatika je pojata induktivně a reflexe nad gramatickými
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pravidly rozvíjí autonomii žáka a jeho schopnost o jazyce logicky uvažovat. Tento přístup
působí pozitivně na žákovu motivaci a na jeho osobní rozvoj.
8.5

Porovnání českých a francouzských učebních souborů
Společnou vlastností všech tří učebních souborů je moderní přístup k výuce jazyka

v podobě komunikačního přístupu. Cizí jazyk zde není pouze cílem, ale i prostředkem. Soubory
kladou důraz na žáka, na jeho potřeby a motivace. Procvičují všechny čtyři komunikační
dovednosti. Velký důraz přitom kladou na mluvený projev, čímž se dostává do popředí také
fonetická kompetence. Pozice gramatiky ale do pozadí neustupuje. Všechny učebnice považují
výuku za tvůrčí proces a obsahují kulturní témata v rámci studia frankofonní civilizace.
Z estetického hlediska jsou francouzské soubory oproti českému velmi nepřehledné
a z toho důvodu není práce s nimi zpočátku jednoduchá. Oba francouzské soubory jsou
sestaveny na velmi podobných principech. Struktura a doplňující materiály se liší pouze
v detailech. Écho je koncipováno detailněji z pohledu potřeb cílových skupin. Kromě toho dělí
úroveň B1 do dvou dílů a obsáhne tak v této úrovni více gramatiky. Největší zapojení žáka do
vyvození gramatických pravidel předpokládá Alter ego.
Passé simple je v souboru Écho prezentován v obou dílech úrovně B1, a to od počátku
v přímém vztahu k passé antérieur. Alter ego pojímá výklad passé simple „pomaleji“,
prezentuje pouze základní informace na krátkém textu a pro zbytek úrovně ponechává tento
gramatický jev stranou. Na druhou stranu nabízí Alter ego cvičný aparát, který obsahuje
i mnoho cvičení na aktivní tvorbu slovesných tvarů passé simple. Écho se v tomto ohledu
zaměřuje spíše na porozumění na úrovni receptivní, i když věnuje passé simple v učebnici více
prostoru.
Pokud jde o konkrétní rozdíly ve výkladu, Le français ENTRE NOUS a Écho
předpokládají znalost blízké budoucnosti ještě před výkladem passé composé, u Alter ego je
tomu naopak. Společným rysem je pak problematika osobních zájmen ve 3. a 4. pádě (COI,
COD), která následuje po imparfait. Le français ENTRE NOUS je jediná ze všech tří učebnic,
která k výkladu passé composé užívá vizuální pomůcku v podobě „domečku“. Tento aspekt,
který by mohl žákům chápání zjednodušit, ve francouzských souborech chybí.
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Všechny učební soubory nejprve prezentují samostatně passé composé, rozdíl je pouze
v množství lekcí a rozdělení prezentace pomocných sloves. Ve francouzských souborech není
prezentace passé composé rozdělena do více fází, Le français ENTRE NOUS naopak uvádí
nejprve pomocné sloveso avoir, poté až être.
Imparfait je prezentováno zpravidla stručně a učebnice se k němu vrací při výkladu jeho
vztahu s passé composé. Od úrovně A2 se tyto dva minulé časy objevují pouze společně
v různém kontextu složitějších gramatických jevů.
Passé simple je prezentován na úrovni B1, umístění v učebnici se liší. Je uváděn
samostatně nebo ve vztahu k passé antérieur. Ve cvičném aparátu převažují cvičení
receptivního charakteru.
Jeden z rozdílů spočívá ve způsobu prezentace gramatiky a jejího množství.
Předpokládaná progrese ve výuce je u českého souboru uzpůsobena českým podmínkám
a místnímu publiku tak lépe vyhovuje.
Gramatika je prezentována na základě principů komunikačního přístupu: explicitně
a induktivně. Česká příručka užívá k vysvětlení některých gramatických jevů mateřský jazyk.
Jde zatím pouze o úroveň A1, ovšem právě na této úrovni je pro žáky možnost využití výkladu
gramatiky v češtině velmi výhodná. V tomto ohledu jsou často francouzské soubory
v počátcích studia složité.
Český učební soubor se jeví pro úroveň A1 ideální a je schopen vyhovět potřebám
českého publika lépe než soubory francouzské. U vyšších úrovní je na místě přejít k učebnicím
francouzským. Pokročilí studenti se nesetkávají s problémy v porozumění a mohou se tak
jazyku plně věnovat a rozvíjet ho. Francouzský soubor Écho má často na studenta velké
požadavky, prezentuje složitou gramatiku rychlým tempem. Nicméně pro pokročilé úrovně
(B1.2, B2) se zdá tento učební soubor vhodný.
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9 Vlastní

metodické

návrhy

pro práci

ve třídě

s využitím

autentických dokumentů
Choděra (2006: 148–149) uvádí, že vyučování je založeno na cílech a prostředcích –
výuka směřuje k danému cíli pomocí vybraných prostředků, které mají podobu učiva a metod.
Potřeba systematizace dává vzniknout materiálním didaktickým prostředkům, z nichž základní
knižní pomůckou je učebnice. Dalším takovým prostředkem je například textová podpora
výuky, která se zakládá na literárních (umělých) nebo autentických textech.
Autentické texty jsou zábavnou, ale především efektivní formou výuky. Textová,
obrázková nebo zvuková podpora žáka zaujme a zvýší jeho pozornost a motivaci. Výuka tak
splňuje zároveň informativní i formativní cíle (Hendrich, 1988: 353). Autentické dokumenty
lze využít prakticky pro jakoukoli fázi výuky – uvedení nové látky (např. gramatického jevu)
nebo jeho procvičování. Hendrich (1988: 396) uvádí funkci prezentační (umožňuje výklad
učiva), stimulační (podporuje pochopení a osvojení si nových informací) a motivační. Většinou
materiální prostředky nedisponují pouze jedinou funkcí, ale obsahují jich několik v různé míře.
Práce s autentickými dokumenty je ideální způsob, jak uvést gramatické jevy do kontextu. To
umožní žákům látku doopravdy pochopit, na což samotná učebnice často nestačí. Toto tvrzení
dokazuje i Hendrich (1988: 394–395), když poznamenává, že materiální didaktické prostředky
umožňují systémovou (nikoli izolovanou) prezentaci pedagogických prvků.
Výhodou autentických textů je, že cílový jazyk není nijak uměle upraven a studenti
se tak mohou seznámit se správnou formou jazyka zábavnou formou. Choděra (2006: 144)
zmiňuje i jejich nevýhodu. V počátcích výuky je podle autora užívání autentických textů
nepřijatelné a navrhuje kompromis v podobě textů adaptovaných. Při výběru autentického textu
je třeba brát v úvahu právě jejich přiměřenost. Ideální kombinací je pak text, který je nejen
přiměřený, ale také autentický.
V počátcích výuky je možné autentický dokument využít například v případě metody
audio-vizuální. Žáci se zde seznamují s jazykem skrze autentický dokument, z počátku zcela
bez textové podpory (písně, videa). Nejedná se pouze o případ této metody. Do výuky lze
zařadit autentický dokument v podobě obrázku například i v případě metody přímé nebo
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komunikativní. Za předpokladu, že je dokument srozumitelný, je možné založit výuku
na identifikaci předem daných klíčových slov pouze na základě poslechu a imitace.
S autentickými dokumenty pracují i vybrané učební soubory (užívají obrázkové
materiály, texty, písně). Nicméně v rámci učebnice je velmi složité zakomponovat do výuky
dostatek těchto aktivit. Tato kapitola předkládá vlastní návrhy pro práci ve třídě s použitím
různých autentických dokumentů. Tyto návrhy vychází z poznatků analýzy vybraných
učebních souborů. Všechny učební soubory sice nabízí velké množství materiálů
k procvičování, nicméně se jedná pouze o cvičení v pracovních sešitech, která jsou často
stereotypní. V rámci zpestření výuky je žádoucí využívat i jiné materiály. Kromě zvýšení zájmu
žáků o výuku mohou sloužit i jako pomůcka pro prezentaci jevu, který je pro studenty
problematický.
9.1

Passé composé a imparfait
V případě passé composé a imparfait je aktivita zaměřena na jejich prezentaci

ve vzájemném vztahu a jejich opakování. Jak už bylo řečeno výše, imparfait je časem kontextu,
prezentace (stejně tak i opakování) společně s passé composé je tak naprosto nezbytná.
První aktivita prezentuje imparfait ve vzájemném vztahu k passé composé. Aktivita je
založena na práci s audio dokumentem a transkripcí jeho obsahu. Jedná se o píseň J’ai demandé
à la Lune, kterou přezpívala relativně nová hudební skupina KIDS UNITED. Výběr skupiny je
také jedním z motivačních prvků. Aktivita je primárně určena pro žáky ve věku 15–19 let,
jejichž znalost odpovídá úrovni A2–B1 dle SERRJ. Předpokládaná doba nutná pro aktivitu je
30 minut. Hlavní cíle jsou gramatické, žáci pracují s passé composé a imparfait a sledují jejich
funkce v textu. Z lexikálního hlediska se studenti seznamují s novými slovesy, jejich
pomocnými slovesy a tvary v daných minulých časech. Žáci mají za úkol doplňovat do textu
slovesné tvary na základě opakovaného poslechu, takže nechybí ani procvičení na úrovni
produktivní. Fonetické cíle umožňují žákům rozlišovat výslovnost „otevřeného a zavřeného
„– e“ v rámci koncovek příčestí minulého a koncovek imparfait. Díky vybrané hudební skupině
lze sledovat i cíle kulturní, jelikož se jedná o skupinu dětí různého původu, která byla založena
jako jeden z programů organizace UNESCO, primárně na podporu vzdělávání dětí po celém
světě. Vzdělávacím cílem je tedy diskuze nad tématy humanitární pomoci a lidské solidarity.
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Obecně si aktivita klade za cíl představit žákům zásady přirozeného užívání passé composé
a imparfait odlišnou a zábavnou formou.
Příprava na hodinu viz příloha 2
Autentické dokumenty k aktivitě viz příloha 3
Druhá aktivita opakuje dosavadní znalosti užívání passé composé a imparfait pomocí
obrázků a je určena pro úroveň A2–B1 dle SERRJ (žáci ve věku 16–18 let).22 Tuto aktivitu lze
využít i jako úvodní aktivitu na začátku hodiny (activité d’échauffement). Výukové cíle se
v rámci úvodní aktivity neliší a průběh je velmi podobný. Z důvodu jejího časového omezení
(10 min), je vynechán popis obrázku, v případě potřeby se upřesní pouze nová slovní zásoba.
Studenti prezentují své příběhy prakticky bez přípravy (2–3 minuty). Kromě toho lze stejný
postup využít i pro procvičení pouze passé composé na úrovni A2. Aktivita sleduje několik
cílů. Kromě toho zde hraje velkou roli motivace, která je podpořena kreativním charakterem
cvičení. Hlavní cíle jsou gramatické (procvičení užívání passé composé a imparfait
ve vyprávění) a komunikační, které podporují mluvený projev (ústní prezentace příběhu, žák
se soustředí na gramatiku, slovní zásobu i výslovnost). S komunikačním cílem úzce souvisí cíl
fonetický, který podporuje správnou výslovnost. Nechybí ani cíl lingvistický (užívání
smysluplných vět, popřípadě jednoduchých souvětí) a lexikální (aktivita procvičuje dosud
známou slovní zásobu, popis obrázku, nová slovíčka). Ostatní cíle spočívají v možnosti
kreativity a improvizace (interkulturní cíl: možnost „vytvořit různé postavy“ a zařadit je
do kulturního kontextu). Aktivita probíhá v menších skupinách a žáci mají k dispozici obrázky
buď v tištěné, nebo v elektronické formě. Společně vymýšlí jednoduchý příběh v minulosti,
který budou vyprávět pomocí dvou minulých časů. Vše na základě vybraného obrázku. Kromě
samotného vyprávění procvičí i popis obrázku a schopnost improvizace v cizím jazyce. Příklad
užití této aktivity v hodině je naplánován na 30 minut výuky. Obecně si tato aktivita klade za cíl
procvičit a upevnit probranou látku, namotivovat žáky kreativní podstatou cvičení a rozvíjet
jejich tvůrčí schopnosti v cílovém jazyce. Umožňuje opakování gramatiky zábavnou formu,
což pomůže i těm méně motivovaným studentům.

22

Stejnou metodu využívá například také učebnice Le français ENTRE NOUS. Žáci mají za úkol popsat

jednoduché kresby pomocí passé composé.
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Návrh řešení: Il y avait un garçon qui aimait beaucoup les animaux. Un jour il est allé
à l’excursion organisée par son professeur de biologie. Il s’agissait de l’excursion au safari et
il était vraiment heureux de pouvoir y aller. Il a pris son appareil photo qui était très vieux. Au
safari le garçon était si fasciné qu’il s’est perdu. Après quelques minutes il a rencontré/a vu
un grand crocodile. Le garçon était choqué et le crocodile a ouvert sa bouche. Mais à la place
de se sauver, le garçon s’est assis et il a commencé à prendre les photos.
Příprava na hodinu viz příloha 4
Autentické dokumenty k aktivitě viz obrázek 3 a 4
9.2

Passé simple
Passé simple obecně nemá ve výuce na českých školách své pevné místo. Pokud

se vůbec do osnov zařazuje, tak pouze na úrovni receptivní. Jeho prezentaci je třeba pojmout
poněkud odlišně než výklad ostatních časů, protože se jedná o specifický gramatický jev
a pro českého mluvčího může být jeho studium obtížné. Z toho důvodu je na místě volba
autentického textu, který povzbudí žákovu motivaci a zpříjemní práci s jinak složitým
gramatickým jevem.
Pro prezentaci passé simple jako nové gramatiky je zvolen autentický text s pohádkovou
tématikou. Jedná se o úryvek z pohádky „O Červené Karkulce“ od Charlese Perraulta.
Hlavním záměrem bylo vybrat text, který by byl přiměřený publiku na úrovni B1 a pomohl
s prezentací složitého gramatického jevu. K tomuto účelu je ideální příběh, který je všeobecně
známý, tím pádem se potíže s porozuměním eliminují. Přestože se jedná o pohádkový příběh,
jako cílové publikum jsou zvoleni studenti ve věku kolem 18 let, u kterých se předpokládá,
že dosáhli jazykové úrovně B1. Tento věk nevylučuje zájem o odlišný styl výkladu gramatiky,
naopak se mohou žáci cítit více motivováni faktem, že textu rozumí nebo jim je určitým
způsobem blízký.
Práce s úryvkem sleduje několik odlišných cílů. Jelikož je text zvolen pro prezentaci
jevu gramatického, nejdůležitější jsou právě cíle gramatické. Hlavním cílem textu je seznámit
žáky s problematikou passé simple, převážně na úrovni receptivní. Příběh také umožňuje
sledovat rozdíly v užívání imparfait a passé simple, což vede ke srovnání passé simple a passé
composé. Dále se žáci mohou seznámit se složenými slovesnými tvary, které jsou od základních
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minulých časů odvozené. Z hlediska textu se žáci seznamují se strukturou a stylem vyprávění.
Kromě samotné četby je možné text využít i jako podklad pro trénink mluveného, popřípadě
psaného projevu ve formě stručného shrnutí. Kromě gramatických cílů dokument sleduje cíle
lexikální (slovní zásoba na téma pohádky, rodina, popis postavy, zvířata, barvy a další),
pravopisné (žáci se seznamují se složitějšími formami pravopisu skrze slovesné tvary v passé
simple), fonetické (trénink hlasité četby, vázání, správná výslovnost slovesných tvarů), kulturní
a interkulturní (možnost porovnání s českou verzí pohádky O Červené Karkulce, která má
odlišný konec) a komunikační (možnost diskuze nad alternativním koncem, hra na role, popis
doprovodného obrázku).
Jak je vidět, tento autentický text lze zpracovat několika způsoby. Pro příklad využití
v hodině jsou nejpodstatnější cíle gramatické, protože se jedná o prezentaci zcela nového
gramatického jevu. Aktivita je předpokládá jednu vyučovací hodinu (45 minut) a je určena
primárně žákům 3. ročník gymnázia. Za domácí úkol si žáci připraví hlasitou četbu daného
textu a úvod následující hodiny je věnován právě jejímu nácviku a správné výslovnosti tvarů
passé simple (samostatná hlasitá četba). Velká část této hodiny je věnována vysvětlení dané
gramatiky a systematizaci pravidel pro užití passé simple (za využití tabulek, rozdělení sloves
do skupin, koncovek). Vše probíhá na základě získaných znalostí z hodiny úvodní, žáci se
produktivně podílí na vyvozování pravidel.
Příprava na hodinu viz příloha 5
Autentický dokument k aktivitě viz příloha 6
9.3

Další materiály pro práci s minulými časy
Kromě autentických dokumentů existuje mnoho dalších pomůcek pro osvojení

si gramatických jevů. V případě passé composé je třeba žáky seznámit se slovesy, které
se časují s pomocným slovesem être. Protože se ale nejedná o všechna pohybová slovesa, je
nutné znát zpaměti ta, která se se slovesem être pojí. Jako mnemotechnickou pomůcku lze
zvolit klasický „domeček“, který již uváděla učebnice Le français ENTRE NOUS.
Do „domečku“ jsou zakreslena příslušná slovesa a jsou logicky umístěna. Žáci se tak učí
slovesa s vizuální a obrázkovou podporou, což značně zjednodušuje celý proces. Na základě
těchto sloves je také možné vytvořit krátký příběh, který si mohou studenti číst a následně
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zapamatovat.23 Jednou z výhod této pomůcky je možnost úpravy dle osobních potřeb
a preferencí, aniž by se narušila její efektivita (např. zvratná slovesa mohou a nemusí být
do domečku zařazena).

Obrázek 1: Příklad „domečku“ passé composé

23

Ke slovesu naître je možné přidat ještě sloveso éclore, které sice uvádí většina odborných publikací

(Hendrich, Radina, Tláskal, 2001; de Sallins, 1996), ale do výčtu základních sloves s pomocným slovesem être
se zpočátku většinou nezařazuje.
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V případě imparfait je možné zvolit vizualizaci pomocí „časové osy“. Časová osa
pro pochopení trvání děje vyjadřuje velmi obecně rozdíl v charakteru passé composé
a imparfait. Jednoduché zobrazení zcela základní funkce na časovou osu podpoří žákovu
představivost a obrazový materiál může zjednodušit proces učení. Pro správné rozlišování je
třeba se naučit pracovat s představou časové osy a následně si osvojit schopnost aplikovat tuto
představivost spolu ze základními znalostmi operativně na konkrétní věty a texty. Za stejným
účelem lze využít znalost časů v anglickém jazyce. Studenti mohou své znalosti v rozlišování
past simple and past continuous použít jako odrazový můstek pro správné rozlišování passé
composé a imparfait. Tato pomůcka je určena pro začátečníky a její jednoduché a nepřesné
zpracování je pro tuto úroveň účelem.

Obrázek 2: Časová osa

Jako pomůcku pro snadnější pochopení funkce passé simple je ideální využít autentický
text vyprávěcího charakteru, který už je nějakým způsobem v obecném povědomí žáků. (Viz
výše: návrh výkladu passé simple na základě pohádky O Červené Karkulce.)
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10 Užívání passé composé a imparfait – výsledky průzkumu
Závěrem práce bude vyhodnocen krátký průzkum, který se týká schopnosti českých
mluvčích rozlišovat passé composé od imparfait ve vyprávění v minulosti. Průzkum má za cíl
podložit, nebo případně vyvrátit předchozí tvrzení, že se často jedná o velmi problematické
gramatické jevy, které působí českým mluvčím obtíže. Na základě vlastních zkušeností
předpokládám, že výsledky průzkumu původní tvrzení podpoří. Jako výchozí materiál byl
zvolen autentický text, jedná se o úryvek z díla Cizinec od Alberta Camuse. Tento text je
reprezentativním příkladem kontrastu passé composé a imparfait ve vyprávění v minulosti.
Vybranému vzorku žáků byl předložen následující dokument a byly vyzváni k vyplnění daného
cvičení. Respondenti jsou ve školním roce 2016/2017 studenty prvních a druhých ročníků
všeobecného českého gymnázia. Byl vybrán vzorek 41 žáků (22 žáků z prvních ročníků a 19
žáků z druhých ročníků). Jejich jazyková znalost odpovídá přibližně úrovni A2 dle SERRJ
a jejich průměrný věk je 16 let. Žáci mají v této fázi výklad obou časů již za sebou, jsou schopni
vnímat rozdíly v jejich užívání a mají nějaké zkušenosti s tímto typem cvičení.
Na základě výsledků průzkumu lze konstatovat, že původní předpoklad byl správný
a odpovídá realitě. Celkem bylo možné získat 18 bodů po doplnění 18 různých slovesných
tvarů. Procentuální úspěšnost testu byla pouze 78,3%. Výsledek nepovažuje práce
za dostatečný, neboť schopnost rozlišit užívání passé composé od imparfait je znalostí základní.
Na této znalosti bude v dalších fázích výuky nutné stavět, až se žáci seznámí s dalšími časy
nebo způsoby. Z toho důvodu je na místě, aby tato základní znalost byla osvojena dokonale.
Kromě chyb v rozlišování passé composé od imparfait se velmi často objevovaly chyby
v samotném tvaru passé composé, například u sloves s’assoupir nebo se réveiller. Zde studenti
buď chybně zvolili pomocné sloveso nebo v prvním případě také nesprávný tvar příčestí
minulého. Stejný problém ohledně tvaru příčestí minulého se objevoval i u slovesa falloir.
ve zbylých případech žáci chybně vyhodnotili situaci a nevhodně zvolili minulý čas. Jako
bezproblémové se ukázaly tvary se slovesem dire, které uvádělo přímou řeč, například J’ai dit
« oui » pour n’avoir plus à parler. Bez větších potíží si žáci poradili s tvary: m’ont
accompagné; j’ai dormi; j’étais un peu étourdi; qui m’a demandé. U zbylých sloves se objevilo
jisté kolísání a nejistota. Často šlo nejspíš o chybné vyhodnocení typu děje (zda se jedná o děj
hlavní, nebo vedlejší), zda je pasáž popisná, či se jedná o výčet po sobě jdoucích dějů hlavních.
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Shrnutí:
Rozlišení passé composé a imparfait v textu je pro české publikum obtížné vlivem
negativního transferu vidové opozice češtiny. Studenti mají sklon imparfait chápat jako děj
vyjádřený českým nedokonavým slovesem, což ale v plné míře neplatí pro francouzštinu
(Loucká, 2009: 121–122). Autorka doporučuje zdůraznit tuto skutečnost již při prezentaci passé
composé: tento čas vyjadřuje i děje, které trvaly určitou vymezenou dobu v minulosti.
Kromě toho lze předpokládat, že v některých případech jde pouze o špatné uchopení
problematiky ze strany žáka. Učivu sice dostatečně rozumí, nicméně není navyklý na tento typ
cvičení a není si jistý, jak s ním pracovat. Pro lepší výsledky je na místě tato komplexní cvičení
dostatečně zařazovat do výuky, nicméně nejprve je vhodné žákům doporučit postupy, jak
se k takovému úkolu postavit. Konkrétně například doporučit práci s textem jako s celkem.
Studenti mají sklon doplňovat slovesné tvary v daném pořadí bez předchozí (nebo
nedokončené) četby a kontextu, který je ale v tomto případě naprosto nezbytný. Doporučení
může znít: přečíst si nejprve celý text a pokusit se pochopit hlavní a vedlejší dějové linky,
slovesné tvary doplňovat až při druhé četbě. V rámci procvičení lze využít například výhody
autentického dokumentu, který je zpracován v předchozí kapitole jako zahřívací aktivita.
Zadání a řešení průzkumu viz příloha 7
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11 Závěr
Tato práce se zaměřuje na tři minulé časy užívané ve francouzštině: passé composé,
imparfait a passé simple. Hlavním cílem bylo popsat metodologii jejich výuky v aktuálních
učebnicích francouzštiny a předložit vlastní návrhy pro jejich prezentaci.
Teoretická část je zaměřena na základní charakteristiku těchto časů a podává tak
teoretický základ pro druhou část – pedagogickou aplikaci, která je těžištěm práce.
Tato část přináší rozbor tří současných učebnic francouzštiny: české Le français ENTRE
NOUS a francouzských Écho a Alter ego. Le français ENTRE NOUS je zatím pouze dvoudílná
učebnice, která se zaměřuje speciálně na potřeby českého publika v dospívajícím věku. Écho
a Alter ego jsou pětidílné soubory zaměřené na starší publikum, jejichž úvodní úroveň je určena
spíše pro „falešné“ začátečníky. Všechny tři učební soubory jsou založeny na komunikačním
přístupu nebo jeho variantách, jako je například metoda akčního přístupu. Kladou důraz
na rozvoj všech čtyř jazykových kompetencí a na fonetickou složku jazyka. Výklad gramatiky
ve francouzských souborech je pojatý induktivně a gramatická pravidla jsou odvozována
na základě dílčích hypotéz. Vytváření hypotéz je založeno na práci s autentickými, nebo uměle
vytvořenými texty. Český soubor oproti tomu užívá ve výkladu gramatiky, kromě induktivního
přístupu, také přístup deduktivního. Francouzské učebnice obsahují větší množství látky a často
kladou na českého žáka vyšší požadavky. Všechny soubory jsou zaměřeny na výuku
francouzštiny jako druhého cizího jazyka. Česká učebnice například předpokládá znalost
angličtiny a často aplikuje ve výuce kontrastivní přístup.
Další část předkládá vlastní návrhy, jak pojmout prezentaci nebo procvičení základních
minulých časů francouzštiny. Opírá se o autentické dokumenty. Pro passé composé a imparfait
byl vytvořen cvičný aparát v podobě dvou různých aktivit. První z nich se opírá o audio
dokument, druhá je vytvořena na základě obrázkových materiálů. Tyto aktivity zábavnou
formou procvičují oba časy ve vzájemném vztahu i samostatně, lze je využít také v rámci
úvodního opakovaní na začátku hodiny, cílovou skupinou je úroveň A2–B1 dle SERRJ.
Pro prezentaci passé simple byl zvolen text literárního charakteru. Práce vychází
z předpokladu, že je využit v rámci úvodní hodiny pro první seznámení s tímto gramatickým
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jevem. Aktivita je určena pro pokročilejší úroveň B1. Práce doporučuje tuto aktivitu zařadit
ještě před užitím samotné učebnice.
V poslední části práce je vyhodnocen krátký ilustrativní průzkum. Pomocí doplňování
slovesných tvarů do textu literárního charakteru má za cíl ověřit schopnost užívání passé
composé a imparfait českými studenty na všeobecném českém gymnáziu. Výsledky tohoto
orientačního průzkumu potvrzují původní předpoklad, že problematika základních minulých
časů francouzštiny způsobuje českým mluvčím často obtíže. Úspěšnost vzorku žáků, kteří měli
za úkol doplnit do textu odpovídající tvary passé composé nebo imparfait, byla méně než 80%.
Pro práci se základními minulými časy práce doporučuje pravidelně zařazovat do výuky
kromě učebnic i autentické dokumenty. Tyto materiály podporují žákovu motivaci a v mnohých
případech usnadňují pochopení gramatických jevů.
Schopnost užívání minulých časů francouzštiny je podmíněna znalostí teoretickou
i praktickou. Pro passé composé je nezbytná automatizace tvarů příčestí minulého a časování
pomocných sloves avoir a être v prézentu, v případě imparfait je důležitá automatizace
odpovídajících koncovek. Passé simple se nevyučuje s cílem produktivního užívání, ale pouze
na úrovni perceptivní. Pro identifikaci odpovídajících tvarů je požadována znalost koncovek
a tvarů některých nepravidelných sloves. Pro práci s passé simple práce doporučuje využít
autentický text mimo učebnici, který bude schopen žáka dostatečně zaujmout. Velký důraz by
měl být kladen na procvičení passé composé a imparfait, jelikož na jejich znalosti je založena
schopnost mluvčího hovořit o minulosti. Kromě aktivit, které jsou založeny na autentických
dokumentech, lze pro tyto cíle využít také delší texty různého charakteru, které nutí žáka
přemýšlet nad charakterem konkrétních událostí v minulosti ve vzájemném kontextu.
Práce je pojata spíše obecně a neobsahuje detailní analýzy. V rámci jednotlivých
minulých časů a jejich vzájemných vztahů se nabízí ke zpracování řada dalších témat, která
práce v tomto rozsahu není schopna obsáhnout (například rozpracování tématu metodických
směrů, nebo analýzy minulých časů v učebnicích francouzštiny). Úloha autentických
dokumentů ve výuce pak dává podnět k vytvoření práce věnované pouze tomuto tématu.
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12 Résumé
Le problème des temps du passé (passé composé, imparfait, passé simple)
et la méthodologie de leur apprentissage dans les manuels du français actuels
La connaissance d’une langue étrangère est aujourd’hui presque nécessaire,
principalement en République tchèque où la langue maternelle ne fait pas partie des langues
mondiales. Pour cette raison il faut apporter de l’attention à l’apprentissage des langues
étrangères, soit à la cadre de la formation scolaire, soit dans le cadre des activités extrascolaire.
En République tchèque puisque le français est une langue romane, il est enseigné comme
la deuxième langue étrangère, souvent après l’anglais. Les différences entre les langues
romanes et slaves engendrent des difficultés aux apprenants tchèque qui étudient le français.
Contrairement au tchèque, qui possède qu’un seul temps pour exprimer le passé, le français
utilise voire huit. Les temps du passé forment la partie importante du système grammatical
du français qui fait la base de la communication correcte et effective en langue visée. J’ai
consacré mon mémoire de Licence au problème des trois temps du passé (passé composé,
imparfait, passé simple). Concrètement cette thèse traite la problématique de leur méthodologie
dans les manuels actuels du français.
La première partie de ce travail est orientée vers la caractéristique de ces temps verbaux
en général en prenant en considération leurs relations mutuelles. La deuxième partie analyse
les manuels scolaires actuels : le manuel tchèque Le français ENTRE NOUS et deux manuels
français Écho et Alter ego. Après avoir globalement analysé les manuels, j’ai décrit la manière
de la présentation des temps verbaux donnés. De plus, cette thèse présente mes propres
suggestions de présentation et d'utilisation des temps du passé donnés, utilisant des supports
authentiques sous forme de fiche pédagogique. Finalement, cette thèse apporte les résultats
et les commentaires de la recherche qui se concentre sur l’exactitude de l’utilisation du passé
composé et de l’imparfait par les apprenants tchèques.
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Příloha 1
Dialogue 1
La rentée
Laurent : Salut Margot ! Ça va ? Et tes vacances ?
Margot : Super ! Je suis allée à la mer avec mes parents et mon frère. Et toi ?
Laurent : J’ai passé mes vacances en Corse, sur la côte il y a des plages magnifiques ! J’ai
beaucoup nagé et j’ai pris des cours de plongée.
Nathalie : Moi, j’ai passé quinze jours en Croatie, là-bas, la mer est formidable,
mais sur les plages, imagine, il n’y a pas de sable !
Laurent : Let prof arrive, allons-y, le cours va commencer !
(Nováková, Kolmanová, Geoffrey-Konštacký, Táborská, 2010: 8)

I

Příloha 2
FICHE PÉDAGOGIQUE
COMPARAISON DU PASSÉ COMPOSÉ ET DE L’IMPARFAIT
Public visé : Niveau A2–B1 d’après CECRL, les apprenants de 15 à 19 ans (les jeunes
adolescents au lycée)
Thème : Comparaison du passé composé et de l’imparfait (utilisation de l’imparfait
et du passé composé, leurs fonctions dans le texte ; concordance des temps, imparfait
pour exprimer le présent au passé)
Durée prévue : 30 minutes
Support pédagogique : La chanson (KIDS UNITED – J’ai demandé à la lune, 2016)
et sa transcription (en forme du texte à trous).
Motivation : Le travail avec le document audio ; le groupe de musique composé des enfants
de l’âge similaire à celui des apprenants.

II

LES OBJECTIFS :
Les apprenants travaillent avec le passé composé et imparfait dans
le contexte : ils observent leur utilisation et leurs formes.
Objectif

(Les apprenants rencontrent pour la première fois le conditionnel, il est

grammatical

possible de comparer les terminaisons avec celles de l’imparfait.)
On observe aussi l’utilisation de l’imparfait pour exprimer le présent
au passé (la simultanéité, concordance des temps)

Objectif lexical
Objectif
d’orthographe
Objectif
phonétique
Objectif culturel
(interculturel)
Objectif éducatif
Objectif
transversal

Les apprenants découvrent de nouveaux verbes (se moquer, guérir,
etc.) ; le lexique concernant le soleil et la lune.
Construction des formes verbales correctes en complétant le texte
à trous.
La prononciation correcte des terminaisons du passé composé
et de l’imparfait (à la base de l’écoute ; la différence entre [] et [e].
Les apprenants font connaissance du programme de l’UNESCO
et des valeurs de cette organisation. Le groupe est multiculturel, les
enfants sont d’origines différentes.
Il est possible de discuter un thème humanitaire : l’éducation
des enfants dans les pays en voie de développement.
Les apprenant travaillent avec la nouvelle version de la chanson connue
(Indochine – J’ai demandé à la lune, 2009).

III

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ :
-

On

introduira

le

sujet

des

organisation

humanitaires

et de l’UNESCO. Le professeur posera les question (ConnaissezL‘introduction

vous quelques organisations humanitaires ? Lesquelles ? Quelles

(5 min)

sont les idées principales de l’UNESCO ? Participez-vous aux
activités humanitaires ?)
-

Le professeur distribuera le texte à trous (les paroles de la chanson)

-

On expliquera le lexique nouveau ou difficile, les apprenants
poseront les questions à propos du lexique. On commentera
et présentera aussi la forme du conditionnel dans le texte.

-

Le professeur expliquera la tâche : il faut compléter les formes
du passé composé et imparfait et commenter leur utilisation. À part

La partie
principale

cela, il faut aussi deviner le titre de la chanson.
-

Première écoute : Il faut essayer de comprendre le contexte
et commencer à compléter les trous avec les formes du passé

(20 min)

composé et de l’imparfait.
-

Deuxième écoute : pour compléter tous les formes données.

-

On corrigera ensemble le texte : Les apprenant lisent les phrases
avec leurs réponses et ils les écrivent au tableau. Ils essayent
d’expliquer et commenter l’utilisation concrète des temps verbaux.
La classe peut coopérer. On discutera du titre de la chanson.

-

Troisième écoute : Éventuellement les apprenants peuvent chanter
ensemble la chanson.

-

Finalement on résumera les objectifs atteints et récapitulera
les points principaux à mémoriser. (Les apprenants essayent

La conclusion

de résumer l’utilisation et les formes du passé composé

(5 min)

et de l’imparfait ; le professeur peut compléter ou corriger
les apprenants si nécessaire)
-

On fera une évaluation, les apprenants poseront les questions.

-

Les apprenants peuvent découvrir le site Internet des KIDS
UNITED et leurs chansons (à la maison).

IV
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KIDS UNITED – J’ai demandé à la lune (2016)
J’ai demandé à la lune
Et le soleil ne le sait pas
Je lui ai montré mes brûlures
Et la lune s’est moquée de moi
Et comme le ciel n’avait pas fière allure
Et que je ne guérissais pas
Je me suis dit quelle infortune
Et la lune s’est moquée de moi
J’ai demandé à la lune
Si tu voulais encore de moi
Elle m’a dit « j’ai pas l’habitude de m’occuper des cas comme ça »
Et toi et moi
On était tellement sûr
Et on se disait quelques fois
Que c’était juste une aventure
Et que ça ne durerait pas
Je n’ai pas grande chose à te dire
Et pas grande chose pour te faire rire
Car j’imagine toujours le pire
Et le meilleur me fait souffrir
J’ai demandé à la lune
Si tu voulais encore de moi
Elle m’a dit « j’ai pas l’habitude de m’occuper des cas comme ça »
Et toi et moi
On était tellement sûr
Et on se disait quelques fois
V

Que c’était juste une aventure
Et que ça ne durerait pas
Dostupné z: http://paroles2chansons.lemonde.fr/paroles-kids-united/paroles-j-ai-demandea-la-lune.html [cit. 2017-04-11]
Audio nahrávka dostupná z : https://www.youtube.com/watch?v=wccGgWuq-sw [cit.
2017-04-11]

VI

KIDS UNITED – ………………………
Je …………… à la lune
Et le soleil ne le sait pas
Je lui …………… mes brûlures
Et la lune ……………de moi
Et comme le ciel n’…………… pas fière allure
Et que je ne …………… pas
Je …………… quelle infortune
Et la lune …………… de moi
Je …………… à la lune
Si tu …………… encore de moi
Elle …………… « j’ai pas l’habitude de m’occuper des cas comme ça »
Et toi et moi
On …………… tellement sûr
Et on se …………… quelques fois
Que …………… juste une aventure
Et que ça ne durerait pas
Je n’ai pas grande chose à te dire
Et pas grande chose pour te faire rire
Car j’imagine toujours le pire
Et le meilleur me fait souffrir
Je ……………à la lune
Si tu …………… encore de moi
Elle …………… « j’ai pas l’habitude de m’occuper des cas comme ça »
Et toi et moi
On …………… tellement sûr
Et on se …………… quelques fois
VII

Que …………… juste une aventure
Et que ça ne durerait pas

VIII

Příloha 4
FICHE PÉDAGOGIQUE
RÉVISION DU PASSÉ COMPOSÉ ET DE L’IMPARFAIT
Public visé : Niveau A2–B1 d’après CECRL, les apprenants de 16 à 18 ans
(les adolescents au lycée)
Thème : Révision d‘un phénomène grammatical (passé composé et imparfait)
Durée prévue : 30 minutes
Support pédagogique : Les images
Motivation : Les apprenants sont motivés par le principe créatif de l‘exercice
LES OBJECTIFS :
Objectif grammatical

L´entraînement des compétences : Le passé composé et l’imparfait
dans le récit au passé pour raconter une histoire.
Nécessité d‘utiliser les phrases complexes pour raconter une petite

Objectif linguistiques

histoire ; la capacité de classer les informations de façon logique
(en utilisant les connecteurs logiques de base).

Objectif lexical

Utilisation active du lexique déjà connu (champ lexical concret
dépend de l’image) ; lexique de la description.
Présentation d´une histoire à l´oral devant la classe ; coopération

Objectif communicatif

avec les autres membres ; l’improvisation dans la communication ;
la narration.
Présentation de l’activité à l´oral permet aux élèves pratiquer leur

Objectif phonétique

prononciation ; les autres peuvent essayer de remarquer les erreurs
éventuelles.

Objectif interculturel
Objectif éducatif
Interdisciplinarité

Possibilité d’inventer les personnages de la nationalité différente
et parler de leurs vies.
La capacité d’improviser.
Apprentissage des autres langues étrangères (anglais), de tchèque
(les essaies).

IX

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ :
L’introduction
(5 min)

-

Les apprenants se divisent en deux ou trois groupes. Le professeur
distribue les images/ chaque groupe choisit une image.

-

Le professeur explique deux tâches à faire :

-

Tout d’abord, on précisera le lexique nécessaire pour les tâches
(le nouveau vocabulaire)

-

Les apprenants regardent bien leur image. Pour l’échauffement
il faut décrire une image sans préparation. On fera un tour
des groupes et chaque groupe présentera son image - description
de lieu, les personnages, le temps, etc.

La partie

-

Ensuite, les apprenants imagineront en groupe la réponse

principale

à la question « Qu´est-ce qui s´est passé avant ce moment ? »

(20 min)

(À peu ou près 5 minutes de préparation, il faut plutôt improviser.)
-

Les apprenants racontent une petite histoire au passé en utilisant
le passé composé et l’imparfait, tout en basant sur l’image. Il faut
que chaque élève de groupe parle. Les autres groupes peuvent
corriger les erreurs éventuelles. Si nécessaire c´est le professeur qui
corrige les apprenants, il note pendant la présentation des histoires,
on corrigera les erreurs tous ensemble au tableau à la fin.

-

Éventuellement les apprenants choisissent la meilleure histoire.

-

On corrigera ensemble les erreurs au tableau et résumer les principes

Conclusion

de l’utilisation du passé composé et de l’imparfait dans le récit

(5 min)

au passé.
-

Finalement on résumera les objectifs atteints et récapitulera
les points principaux à mémoriser.

X

Obrázek 3 Autentický dokument (A) k nácviku passé composé a imparfait
(Dostupné z: http://www.ogritodobicho.com/2016/07/promotoria-militar-abre-inquerito-sobre.html [cit.
2017-04-08])

Obrázek 4 Autentický dokument (B) k nácviku passé composé a imparfait
(Dostupné z: https://thebohemianbliss.com/tag/garuda/ [cit. 2017-04-08])
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FICHE PÉDAGOGIQUE
PASSÉ SIMPLE

Public visé : Niveau B1 d’après le CECRL, les apprenants de 18 ans (les adolescents au lycée)
Phase : Présentation d’un nouveau phénomène grammatical (introduction)
Durée prévue : 45 minutes (une leçon)
Support pédagogique : Un texte authentique (l’extrait - Le Petit Chaperon Rouge, Charles
Perrault)

XII

LES OBJECTIFS :
Découvrir les temps du passé :
-

Passé simple : le temps de narration au passé (chercher les formes
du passé simple dans le texte et essayer de découvrir les règles selon
les connaissances accomplies, les terminaisons)

Objectif
grammatical

-

Imparfait : le temps descriptif dans le texte

-

Faire connaissance avec les formes composées et surcomposées
des temps essentiels au passé

-

(+ concordance des temps – transformation discours direct/ discours
indirect)

-

Découvrir le système du récit (texte narratif)
Niveau réceptive : en lisant le texte
Niveau productive : possibilité de découvrir le reste du récit,
les apprenants peuvent raconter eux-mêmes le reste de l’histoire
(en utilisant activement les temps verbaux nécessaires)

-

Travailler sur le résumé du texte

-

Champ lexical de conte de fées concrète

Objectif

-

La famille

lexical

-

La description d’un personnage : les qualités, le vêtement

-

Les animaux, les couleurs

Objectif

Découvrir l’orthographe du passé simple au niveau réceptive en lisant

d‘orthographe le texte (les formes problématiques)
Objectif
phonétique
Objectif
(inter)culturel

-

Travailler sur la lecture du récit

-

Liaisons

-

Prononciation correcte des formes du passé simple

La comparaison de la version tchèque et française (différences dans
le contenu, … )
-

Utilisation de la fantaisie et de l‘imagination des apprenants –
possibilité de discuter la fin alternative

Objectif

-

communicatif

Jeux de rôle : le dialogue qui suit après l’extrait présenté (loup –
grand-mère, loup – Petit Chaperon rouge)

-

Description d’une image complémentaire (le lexique +
le contexte, le système de la description)
XIII

DÉROULEMENT DE LA LEÇON :
-

Le professeur posera les questions et les apprenant essayeront
de les discuter : Savez-vous qui est Charles Perrault ? Qu’est-ce
qu’il a écrit ? Quels contes de fées connaissez-vous ? Quand vous

L‘introduction

étiez petits, quel était votre conte de fées préféré ? Pourquoi ?

(10 min)

(La classe discute le thème des contes de fées.)
-

Pendant le débat, le professeur précise le champ lexical des contes
de fées ; il précisera les mots clés pour Le Petit Chaperon rouge.
(Il les expliquera et écrira au tableau si nécessaire.)

-

Les

apprenants

lisent

le

texte

(chacun

pour

lui-même)

pour comprendre le sens en général.
-

Le professeur introduira le phénomène du passé simple : l’utilisation
dans les récits ; il classera le phénomène selon le contexte
grammatical – il mentionnera les différences dans l’utilisation entre
PC x IMP et puis aussi PS x IMP) ; si nécessaire on révisera
les règles pour utiliser ces temps (pour meilleur comprendre

La partie
principale
(30 min)

l’utilisation du passé simple).
-

Les apprenant lisent le texte encore une fois (pour eux-mêmes)
pour trouver et identifier les formes du passé simple.

-

On analysera tous ensemble les formes concrètes et essayera
de découvrir peu à peu les règles et les terminaisons du passé simple.

-

Le professeur commentera brièvement la présence des formes
composées dans le texte.

-

Ensuite on abordera les différences entre la version tchèque
et française (il faut aider les apprenants avec la fin de la version
française).

La conclusion
(5 min)

On résumera les objectifs atteints pendant la leçon et récapitulera
les points principaux à mémoriser.

-

Finalement on fera une évaluation, effet en retour (les apprenants
poseront les questions si nécessaire)

XIV
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Le Petit Chaperon rouge
Charles Perrault
Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir ; sa mère en était
folle, et sa mère-grand plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon
rouge, qui lui seyait si bien, que partout on l'appelait le petit chaperon rouge.
Un jour sa mère, ayant cuit et fait des galettes, lui dit :
- « Va voir comment se porte ta mère-grand, car on m'a dit qu'elle était malade, porte-lui
une galette et ce petit pot de beurre. »
Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère-grand, qui demeurait
dans un autre village. En passant dans un bois elle rencontra compère le loup, qui eut bien
envie de la manger, mais il n'osa, à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt.
Il lui demanda où elle allait ; la pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il est dangereux
de s'arrêter à écouter un loup, lui dit:
- « Je vais voir ma mère-grand, et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que
ma mère lui envoie. »
- « Demeure-t-elle bien loin ? » lui dit le loup.
- « Oh ! oui », dit le petit chaperon rouge, « c’est par de là le moulin que vous voyez tout làbas, là-bas, à la première maison du village. »
- « Eh bien ! » , dit le loup, « je veux y aller voir aussi; je m'y en vais par ce chemin-ci, et toi
par ce chemin-là, et nous verrons qui plus tôt y sera. »
Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court, et la petite fille
s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après
des papillons, et à faire des bouquets des petites fleurs qu'elle rencontrait.
[…]

XV

Obrázek 5 Doprovodný obrázek k prezentaci passé simple
(Dostupné z: https://www.iletaitunehistoire.com/genres/contes-legendes/lire/le-petit-chaperon-rougebiblidcon_020 [cit. 2017-04-08])
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Průzkum k bakalářské práci na téma „Problematika minulých časů ve francouzštině (passé
composé, imparfait a passé simple) a metodologie jejich výuky v učebnicích francouzštiny“.
Date : …………
Niveau : …………
Âge: …………
PASSÉ COMPOSÉ ou IMPARFAIT
Conjuguez les verbes entre parenthèses au passé composé ou à l’imparfait.
Je ………… (prendre) l’autobus à deux heures. Il ………… (faire) très chaud. Je …………
(manger) au restaurant, chez Céleste, comme d’habitude. Ils ………… (avoir) tous beaucoup
de peine pour moi et Céleste me ………… (dire) : « On n’a qu’une mère. » Quand je …………
(partir), ils me ………… (accompagner) à la porte. Je ………… (être) un peu étourdi parce
qu’il ………… (falloir) que je monte chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate noire
et un brassard. Il ………… (perdre) son oncle, il y a quelques mois. Je ………… (courir)
pour ne pas manquer le départ. Cette hâte, cette course, c’est à cause de tout cela sans doute,
ajouté aux cahots, à l’odeur d’essence, à la réverbération de la route et du ciel, que je …………
(s’assoupir). Je ………… (dormir) pendant presque tout le trajet. Et quand je …………
(se réveiller), j’étais tassé contre un militaire qui me ………… (sourir) et qui me …………
(demander) si je ………… (venir) de loin. Je ………… (dire) « oui » pour n’avoir plus à parler.
(Albert Camus, Étrangère)
Řešení:
J’ai pris l’autobus à deux heures. Il faisait très chaud. J’ai mangé au restaurant,
chez Céleste, comme d’habitude. Ils avaient tous beaucoup de peine pour moi et Céleste m’a
dit : « On n’a qu’une mère. » Quand je suis parti, ils m’ont accompagné à la porte. J’étais un
peu étourdi parce qu’il a fallu que je monte chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate
noire et un brassard. Il a perdu son oncle, il y a quelques mois. J’ai couru pour ne pas manquer
le départ. Cette hâte, cette course, c’est à cause de tout cela sans doute, ajouté aux cahots,
à l’odeur d’essence, à la réverbération de la route et du ciel, que je me suis assoupi. J’ai dormi
pendant presque tout le trajet. Et quand je me suis réveillé, j’étais tassé contre un militaire qui
m’a souri et qui m’a demandé si je venais de loin. J’ai dit « oui » pour n’avoir plus à parler.
(Albert Camus, Étrangère)
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