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Francouzsky psaná rigorózní práce Mgr. Radka Víta La matíére grammatícale en FLE

dans les méthodes destínées aux grands adolescents et aux adultes obsahuje 124 stran. Je

rozčleněna na úvod, pět kapitol, závěr, dvě přílohy a je opatřena českým shrnutím.

Hlavním tématem práce je výuka gramatiky v metodách francouzštiny jako jazyka

cizího pro dospělé.

Po úvodní kapitole, ve které R. Vít jasně formuluje svůj výzkumný záměr, se věnuje

vymezení termínu gramatiky a jejím různým definicím. Tato kapitola, stejně jako celá práce,

svědčí o dobré znalosti příslušné odborné literatury a o systematické práci s množstvím

zdrojů. Problémem však může být značná nesourodost pramenů, ze kterých definice

gramatiky vybírá. Jen těžko totiž můžeme srovnávat její slovníkové definice s různými

pojetími gramatiky v lingvistických a didaktických monograñích. Jednotlivé definice by si

také zasloužily hlubší autorův komentář a zasazení do širšího kontextu. Je ale možné, že tato

práce by přesáhla autorův výzkumný záměr.

V rámci třetí kapitoly se autor práce věnuje také textové grarriatice a vyjmenovává její

ústřední témata - kohezi, koherenci, konektory. Při obhajobě bychom se tomuto tématu

mohli věnovat více, zajímalo by mě, jaký prostor je nadvětné gramatice věnován při výuce

dospělých. Porozumění konektorům a jejich znalost jsoumnohdy pro správné pochopení textu

klíčové, v české jazykové výuce je však při výuce cizích jazyků nadvětné gramatice

věnováno většinou času velmi málo. To platí i pro výuku jazyka mateřského, kdy se nejvíce

času věnuje pravopisu a tvarosloví, příp. gramatice věty a gramatika textu je oporníjena.

(Naopak ňancouzská jazyková výuka - alespoň co se mateřského jazyka týká - je více
zaměřena na výklady spojovacích prostředků, na jejich významy, argumentační sílu, na

tematiku koherence a koheze textu.)

Součástí třetí kapitoly je i přehled metod uplatňovaných ve výuce cizích jazyků, a to

z hlediska výuky gramatiky. Autor práce zde jako dva extrémy - přehnaný důraz na
výuku

gramatiky a její opomíjení - prezentuje metodu gramaticko-překladovou a komunikativní

přístup, rozvíjející se v 70. a 80. letech zejména v souvislosti s pragmatickým obratem a

rozvojem sociolingvistiky a analýzy diskurzu. Ve výuce jazyka se tehdy začal více brát ohled

ina to, že jazyk vždy není významově zcela transparentní, že v komunikaci dochází

k nedorozuměním, že smysl výpovědi může ovlivnit prostředí, ve kterém výpověď vzniká.



Komunikativní metody vycházejí z kritiky metod audiovizuálních, které byly ovlivněny

strukturalismern, behaviorismem, generativní a transformační lingvistikou. Hlavním

argumentem proti těmto metodám bylo to, že vyučovaný jazyk byl vzdálen autentické

komunikaci, pro kterou jsou typická přerušení, opakování, jazyková redundance a ekonomie.

Nová metoda vycházela především z lingvistiky výpovědní, z analýzy diskurzu a pragmatiky.

Jak už je z názvu metody zřejmé, cílem vyučování bylo naučit komunikovat V cizím jazyce,

přičemž toto učení se realizuje jako komunikace. Přestože je zde jednoznačně věnováno méně

prostoru gramatickým výkladům než při výuce metodou „tradiční“ - gramaticko-
překladovou, o naprosté potlačení gramatiky nejde. Navíc jak i sám diplomant připouští, je

komunikativní přístup velmi různorodý a jeho jednotliví stoupenci nejsou V postoji ke

gramatice jednotní. Domnívám se tak, že by se komunikativní přístup neměl vydávat za

extrém, za naprostý protipól metod tradičních.

Za velmi zajímavou část třetí kapitoly považuji tu, která je věnována aktuálním

trendům V didaktice francouzštiny. R. Vít zde zasvěceně píše o jednotlivých směrech - o
heuristické výuce, jazykovém probuzení a superlearningu. Zmiňuje i sugestopedickou

metodu. Z jeho výkladu Však není jasné, zda je možné ji nějakým způsobem aplikovat ipři
výuce gramatiky.

Jednoznačně zaujetí autora práce pro zvolené téma je zřejmé hlavně ze čtvrté kapitoly,

ve které shrnuje své zkušenosti s výukou francouzštiny při pedagogické stáží na fakultě a při

výuce V jazykové škole.

Pro čtenáře - učitele francouzštiny -je
Však stěžejní kapitola pátá, srovnávající

učebnice francouzského jazyka z hlediska výkladů gramatiky. R. Vít si pro komparaci zvolil

učebnici Le Nouveau sans Frontičre a Francouzštinu pro samouky.

Součástí práce jsou také dva dotazníky, které Vít použil Ve své práci- dotazník pro
studenty jazykové ško ly Lingua Sandy a dotazník pro učitele jazykových škol. Výsledky

empirického výzkumu jsou předmětem šesté kapitoly.

Práce je napsána kultivovaným jazykem. l přes její Větší rozsah V ní najdeme jen

minimum překlepů. Velmi pečlivě jsou zpracovány i bibliografické odkazy. (Chyba je jen

V odkazu na práci Besse a Porquiera, s. 15, drobné chyby jsou V některým jménech - Liškař -
Liškar, V oddílu textové gramatiky je jméno L. Moirand, pravděpodobně jde ale o S.

Moirand.) Obvykle se také V seznamu literatury jména článků ve sbomíků nepíší kurzívou,

kurzívou je jen název časopisu či sbomíku. V jednom případě se také odlišuje název kapitoly

od názvu V obsahu.



Celkové jde však 0 práci velmi zdařilou, zpracovanou s obrovským zaujetím a velkou

pečlivostí. Radek Vít prokázal ve své práci samostatný přístup a výbornou znalost odborné

literatury. Rigorózní práci považuji za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.

Mgr. Alena Vacková, Ph.D.

V Praze dne 29. l. 2007
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