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ÚVOD 

Tato diplomová práce je zaměřena na presentaci francouzských a 

frankofonních reálií ve vybraných učebnicích francouzského jazyka. Do studie byly dle 

níže uvedených kritérií zařazeny české metody Ony va!, En Franyais a francouzské 

metody Connexions a Bravo!. 

Studie by měla pomoci učitelům francouzského jazyka v základní orientaci při 

výběru učebnic se zřetelem na obsahovou stránku témat. Tato studie by měla ukázat, 

jakými tématy se ta která učebnice a metoda francouzského jazyka zabývá. V případě, 

že se v některé ze zkoumaných učebnic nebude nějaké téma vyskytovat, z výsledků 

studie by tato absence měla jasně vyplynout a v případě potřeby pak učitele i navést 

k náhradním pramenům, které se tímto tématem zabývají. 

Pro českého učitele může být tato práce zajímavá i proto, že téma reálií se 

v současné české odborné literatuře zatím vyskytuje pouze okrajově, například v 

knize Didaktika cizích jazyků35 • Více se tímto tématem zabývají zahraniční teoretici 

didaktiky; pro frankofonní země jsou jimi například Jean Pierre Cuq, Jean Llasera, 

Genevieve Zarate či Louis Porcher. 

Diplomová práce má dvě základní kapitoly, které se dále dělí na dvě 

podkapitoly. První kapitolou je teoretická část, v jejíž první podkapitole jsou 

vysvětleny základní pojmy týkající se této analýzy a reálií. Druhou podkapitolu tvoří 

obecný popis jednotlivých metod, kde je popsána práce s učebnicí a materiál, který daná 

kolekce učebnic obsahuje. 

Druhou kapitolou diplomové práce je praktická část. V jejím prvním dílu byly 

reálie v daných učebnicích zařazeny do těchto patnácti tématických okruhů, které patří 

do obecných rysů a charakteristik každé kultury: místopis a geografie; města, 

monumenty, doprava; geopolitická Francie, Francie a Evropská unie; historie Francie; 

literatura (s podtématy próza, poezie, drama, citáty a komiksy); hudba a písně; malířství 

a ostatní umění; věda a technika; společnost a zvyky; školství; životní prostřed~ 

gastronomie; osobnosti a celebrity; média a frankofonie. Tato témata uvádí ve svých 

knihách jako hlavní a stěžejní při výuce cizího jazyku a kultury s ním spjaté i většina 

teoretiků didaktiky cizích jazyků. 

Prvním cílem této kapitoly je zjistit, jakými tématy a obory se jednotlivé 

učebnice zabývaj~ na jaké téma je ten který díl metody zaměřen, případně jaká témata 

jsou v dané učebnicí opomíjena a vynechána. Dospějeme k tomu podrobnou analýzou a 
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tématickým uspořádáním reálií obsažených v každé jednotlivé učebnici do výše 

uvedených okruhů. Každá metoda je na začátku podkapitoly stručně charakterizována 

z pohledu presentace reálií. Četnost výskytu konkrétních témat v jednotlivých dílech 

dané kolekce učebnic shrnuje tabulka, která předchází rozbor jednotlivých dílů každé 

série. 

Ve druhém dílu praktické části této diplomové práce se dostáváme k druhému 

cílu studie. Tím je analytické porovnání odlišností v pojetí presentace reálií v metodách 

francouzských a v metodách českých. Dalším z cílů je zjistit, jak moc se svým 

tématických a obsahovým zaměřením liší metody určené pro mladší a starší publikum. 

Představu o uspořádání reálií v jednotlivých metodách si může čtenář udělat 

z příloh k této diplomové práci, na kterých jsou názorné ukázky prezentace reálií a 

jejich testování v učebnicích. 

Llasera uvádí, že bohatost výuky jazyků, ať už je učebnice jakákoliv, se vždy 

odvijí od presentace reálií, které jsou doplňujícími elementy k učivu gramatickému, 

lexikálnímu a fonetickému40
• Podle G. Zarate, to, co charakterizuje kuhumí schopnosti 

rodilého občana, je jeho schopnost vhodně reagovat na nenadálou situaci, za (víceméně 

nevědomého) zapojení naučených stereotypů48 • Cizincova kulturní schopnost nespočívá 

ve slepém plnění daných společenských pravidel, ale v citlivé adaptaci za použití 

znalostí o nové kultuře. A právě tyto znalosti získává žák z učebnice během studia 

jazyku, které je spojeno s pronikáním do nové kultury, s poznáváním jejích zvyků, 

historie, a obecných informací. 

"Učit se cizimu jazyku neznamená pouze nalepit na předměty etikety s novými 

jmény, ale novým způsobem analyzovat to co je předmětem jazykové interakce." 

(A. Martinet)41 

[35] HENRDICH, Josef.: Didaláika cizích jazyků, Praha: SPN, 1988, ISBN 14.279.88, str. 114. 
[40] LLASERA, Jean: "Les réalités francaises dans la classe de francais" in Guíde pédagogique pour le 
professeur de FLE, Paris: Hachette, 1971, str. 179 - 190. 
[48] ZARATE, Genevieve: Erueigner une cu/ture étrangere, Paris: Hachette, 1986, ISBN 2-01-011872-3, 
str. 99. 
[41] MARTINET, André: Elements de linguistique générale, Paris: A. Colin, 1967, ISBN 2-200-32208-9. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST: 

1.1 VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

V této studii jsou použity některé výrazy, jejichž význam se může lišit 

v závislosti na souvislostech, ve kterých jsou použity. Proto se nad těmi 

nejdůležitějšími, které se této práce přímo týkaj~ pozastavíme. 

Metoda 

Toto slovo pochází z řeckého Ji.É8o~oc; (methodos}, které označuje řízení, 

hledání, cestu za něčím. Je to postup umožňující získávání poznatků, prostředek 

poznání. V případě, kdy tímto ,,hledáním" a "cestou za něčím" je cesta za poznáním 

nového jazyka a kultury s ním spojené, se jako metoda označuje série na sebe 

navazujících učebnic, které jsou obohaceny o další výukové a doplňkové materiály. 

Nejčastěji se jedná o učebnici, CD a metodickou příručku pro učitele. Jako synonyma 

jsou užívána slova soubor, sada či kolekce učebnic. 

Civilizace a kultura 

Slovo kultura pochází z latinského slova colere - pěstovat a doslova znamená 

"to, oč je třeba pečovat". Původně se užívalo pro pěstování kulturních plodin (například 

kultura vína, chmele). Dnes se používá v různých oblastech a označuje to, co je 

odkázáno na soustavnou lidskou péči a co by bez ní zaniklo. Jeho význam závisí na 

kontextu, ve kterém je použito. Například v kontextu lingvistickém se kulturou rozumí 

kultura jazyka, čili vědomé pěstování jazyka spisovného, které je založeno na vědecké 

činnosti, které se uplatňuje ve všech oficiálních jazykových projevech a tam, kde je 

nutné používat naprosto spisovný jazyk. V sociologickém kontextu toto slovo vyjadřuje 

souhrn dovednost~ významů, symbolů, který charakterizuje určitou společnost. 

V rámci vyučování cizího jazyka, kde je kultura dané země přímo zahrnuta, se 

pojem kultura nahrazuje pojmem reálie dané země či dalším synonymem- civilizace50
• 

Civilizaci charakterizuje Le Petit Robert jako: "soubor sociálních fenoménů 

(náboženských, morálních, estetických, vědeckých, technických) společných pro 

společnost, nebo skupinu lidí" 50 
• 

Některé vybrané či vznešené oblasti lidských činností jsou od 16. století 

označovány jako tzv. "vysoká kultura". Do ní patří literatura, umění, hudba, případně i 
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věda a filosofie a další oblasti. Frankofonní kultura může být tím, co někteří autoři 

nazývají kultivovanou, nebo pěstěnou kulturou. Například frankofonní hudební 

produkce, kinematografie a samozřejmě literatura jsou čím dál tím méně považovány 

v uměleckém a intelektuálním prostředí a veřejnost~ za okrajovou tvorbu, ale naopak, 

zaujímají velmi důležitou pozici v kulturním dění. V tomto smyslu máme i dnes 

kulturní rubriku v novinách nebo Ministerstvo kultury. Proti této vybrané, elitní vysoké 

kultuře, která není pro každého a vyžaduje vzdělání a péči, stála potom ,,nízká" či 

lidová kultura, pozdější "pop culture". Podle toho se pak lidé i celé národy mohli dělit 

na více či méně kultivované, případně barbarské. 

Proti úzkému pojetí významu "kultura se ohradil například německý spisovatel 

Goethe, podle kterého v kultuře nesmí chybět ,,ani oblečení a jídelní zvyky, dějiny ani 

filosofie, umění ani věda, dětské hry ani příslov~ hospodářství ani literatura, politika ani 

soukromí, ba ani poukaz na škody, vznikající odlesněním hor'Ji0
• Právě tímto širokým 

pojetím definoval charakteristiku kultury a ztotožňují se s ním i dnešní antropologové a 

sociologové, podle kterých kultura společnosti zahrnuje tyto aspekty: 

~ veškeré dílo vytvořené člověkem a nashromážděné během předávání z generace na 

generaci 

~ vědomosti a dovednost~ které se člověk musí naučit, aby se stal platným členem 

společnosti 

~ dědictví přejaté od starších, hmotné i duchovní, věc~ o které musí člověk pečovat 

~rysy, které danou společnost unifikují a diferencují ji od jiných společností 

Podle sociologa Geerta Hofstede je kultura ,,kolektivní software" společnosti. Z 

jiného hlediska je to způsob, jak lidé žijí v souladu svých přesvědče~ jazyka, dějin i 

třeba způsobu oblékání. Sdílené hodnoty, symboly, způsoby chování a gesta vytvářejí 

společný rámec lidských jedná~ budí vzájemnou důvěru a pomáhají dobré 

komunikaci36
• Vyjádření a předávání kuhurních zvyků se děje zejména na základě 

slovního a písemného projevu. Často je pak kultura spojována s určitým jazykovým 

prostředím (česká, francouzská, německá kultura). Pro větší a méně homogenní 

nadnárodní celky se používá pojem civilizace (např. frankofonm), odkazující k 

městskému prostředí (latinské civis, civilis ). 

Podle G. Zarate, se člověk při učení cizímu jazyku dostává do kontaktu s novou 

kulturou a je konfrontován s novými situacem~ na které se cizinec musí naučit 

adaptovat se, sžít se s nimi48
• Tímto prvním kontaktem ve výuce jazyků často bývá 

právě jazyková učebnice. 
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Kulturní stereotyp a statistický průměr 

Všechny učebnice se při prezentaci a popisu francouzské kultury opírají o 

výzkumy a statistiky, které udávají průměrné hodnoty a nečastější zvyky či záliby 

průměrného občana. Tyto rysy se obecně nazývají kulturní stereotypy. Stereotyp může 

být definován jako: "soubor fyzických a mentálních znakú a chování charakteristické 

pro určitou skupinu lidí" 48
• Tento soubor je však statistickými výsledky a průměry 

oddálen od reality a zůstává realita deformovaná a to i tím, že výsledek je automaticky 

zobecňován a aplikován na všechny členy zkoumané skupiny 43
. 

V oblasti statistiky označuje obecný termín průměr nějakou veličinu, která 

jistým způsobem představuje "typickou" hodnotu sledované vlastnosti v daném souboru 

dat. Existuje několik způsobů, jak takovou hodnotu vypočítat. Samotným pojmem 

průměr ve statistickém významu se nejčastěji rozumí aritmetický průměr. I přes to, že se 

statistici snaží vybrat ze společnosti reprezentativní vzorek, může docházet k ovlivnění 

výsledku tím, že vzorek zahrnuje, nebo naopak opomíjí brát v úvahu extrémní případy. 

Může tedy docházet k určitému zobecňování, což znamená aplikaci stejného znaku 

nebo skupiny znaků na skupinu členů jedné kategorie, aniž by byly brány v potaz 

výjimky nebo odlišnosti jejích jednotlivých členů, k přiřazení znaků průměrného občana 

všem jedincům ve skupině48 • 

Výběr témat a téma tabu 

Výběr témat v učebnicích odráží dnešní celosvětovou kulturu se zaměřením na 

specifika a požadavky kultury cílové, čili té, co se jí společně s jazykem učíme. Dále na 

jejich výběr působí vlivy politické, morální, duchovní, technické a řada dalších. Složitá 

situace při seznamování se s novou kulturou může nastat také v případě odkrytí určitých 

tabu, která jsou specifická pro každou kulturu a mohou mít vliv na správné pochopení 

jednání členů kultury, kterou si žák spolu s cizím jazykem osvojuje. Nemalý vliv mají 

tabu i na tvorbu učebnic, na zařazení či případné nezařazení určitých témat do metody. 

Mají být zamlčeny všechny zmínky o hovězím a vepřovém masu v učebnicích určených 

pro hinduisty a muslimy? Je lepší nezmiňovat smrt, protože je toto téma ve Francii 

špatně snášeno, i přesto, že může hrát důležitou roli v kultuře žáka? V každé učebnici 

by měla být citlivě naznačená tabu cílové kuhury tak, aby učitel mohl během hodin 

výuky cizího jazyka tato tabu citlivě, postupně, ale otevřeně projednat a vysvětlit. 
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Reálie ve výuce jazyků 

Nesmíme zapomínat, že učit se cizímu jazyku znamená také učit se cizí kultuře. 

Pro skutečně kvalitní zvládnutí jazyka je nutné naučit se kombinovat znalosti jazykové 

se znalostmi kulturními. 

Reálie (francouzsky civilisation) jakožto součást vyučování cizího jazyku nejsou 

prvkem novým. Již od středověku k výuce latiny a později staré řečtiny patřily reálie 

spojené s těmito jazyky a byly samozřejmou náplni učiva. Obdobně tomu bylo i 

přibližně od poloviny 19. století při postupném pronikání studia moderních jazyků. 

V osmdesátých letech minulého století se pak v češtině hledal vhodný název pro to, co 

dnes popisuje slovo reálie. Byla navrhována označení jako zeměvěda a 

lingvozeměvěda. 

J. Hendrich dělí reálie na dvě skupiny. První skupinou jsou reálie, které zahrnují 

poznatky ze zeměpisu, historie, literatury, umění, z politické scény, vědy a techniky a 

dalších okruhů, které spoluutvářejí kulturu dané země. Druhou skupinu tvoří tzv. 

lingvoreálie, které úzce souvisejí s významy slov a odrážejí mimojazykové skutečnost~ 

které jsou typické pro cílovou kulturu. Zároveň také zabraňují jazykové interferenci při 

chápání významu některých slov 35
• 

Díky svému faktografickému obsahu slouží reálie především ke vzdělávacímu 

didaktickému cíli. Žák získává obecný přehled a vidí souvislosti mezi různými 

skutečnostm~ které jsou podstatou jazyka a s ním spojené kultury. Tím, že jsou s žákem 

rozebírány určité vzorce chován~ se reálie dotýkají i cíle výchovného. Při výuce reálií 

dané země dochází k propojení obsahové stránky učiva s komunikativními 

dovednostmi. Tyto faktory mají na žáka motivující vliv. 

Učitel má při prezentaci reálií nezanedbatelnou roli. Na jeho podání učiva, 

komentářích a reakcích záleží, jak bude daná látka akceptována či odmítnuta žáky. 

Poutavá a věcná prezentace doplněná o zajímavé materiály (učebnice, autentické 

materiály apod.), motivuje žáky k dalšímu poznávání a učení. Učitel se ve svém konání 

samozřejmě opírá o své vlastní zkušenosti, znalosti a poznatky s tím, že plně respektuje 

obecná didaktická pravidla (od známého k neznámému apod.). Stejně tak i žák při 

vstřebávání nových informací vychází z toho, co už zná, především ze své mateřské 

kultury. Pouze vzdělaný učitel, jehož kulturní znalosti mají pevné základy, může vést 

žáka tak, aby nabyl co nejvyšší lingvisticko-kulturní schopnost~ čímž se žák vyhne 

například případnému kulturnímu nedorozumění. Kulturní nedorozumění je téma, 

kterému v odborné literatuře prozatím nebyla věnována velká pozornost, ale jehož 

význam a důležitost nemohou být zanedbány, jelikož mohou mít neopominutelný vliv 
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na komunikaci. Může se jednat o pouhou nevědomost (například záměnu husích jater za 

obyčejnou paštiku), za kterou se, v případě uvědomění si naší neznalosti, můžeme 

jednoduše omluvit nebo můžeme těmto nedorozuměním předejít tím, že se na takovéto 

situace předem připravíme, v čemž by nám měli být učitel a učebnice nápomocní. 

Probírané učivo musí samozřejmě respektovat zásadu přiměřenosti obsahu i 

rozsahu z hlediska cíle a druhu výuky a také z hlediska žákova věku, vzdělání a 

zaměření. 

[50] Dictionnaire de didactique des langues, Paris: Hachette, 1976, ISBN: 
2.01.003.576.3, str. 136. 
[60] http://cs.wikipedia.org/wiki/Johann Wolfgang Goethe 
[36] HOFSTEDE, Geert: Cultures and Organizations: Software ofthe Mind, London: 
McGraw-Hill UK, 1991. (česky: Kultury a organizace. Software lidské mysli. Praha: 
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 1999, ISBN 80-85899-72-8). 
[ 43] PORCHER, Louis: Le .franfais langue étrangere, Paris: Hachette, 1995, ISBN 2-
240-00370-7. 
[48] ZARATE, Genevieve: Enseigner une cu/ture étrangere, Paris: Hachette, 1986, 
ISBN 2-01-011872-3, str. 63, 86. 
[49] -------------- Répresentation de l'étranger et didactique des langues, Paris: Didier, 
1993, ISBN 2-278-04311-0. 
[35] HENRDICH, Josef.: Didaktika cizích jazyků, Praha: SPN, 1988, ISBN 14.279.88, 
str. 114. 
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1.2 UČEBNICE FRANCOUZSKÉHO JAZYKA ZPRACOVANÉ 
V TÉTO DIPLOMOVÉ PRÁCI 

Tato diplomová práce se zabývá reáliemi Francie a frankofonních zemí, které se 

objevují v těchto učebnicích francouzštiny: On y va!, En Fran9ais, Connexions a 

Bravo!. Jedná se o klasické jazykové učebnice, kde jsou reálie probírány a osvojovány 

společně spolu s ostatními jazykovými dovednostmi. Do studie nebyly kvůli své 

rozsáhlosti a konkrétnímu zaměření zařazeny doplňky učebnic "Ony va!- Aimez-vous 

lire" a ,,Mini-encyclopédie des cultures" a ,,Perfectionnement" z řady ,,En Fran9ais", 

v jejichž případě se nejedná o klasické učebnice rozvíjející všechny stránky jazyka 

spojeného s danou kulturou, ale o doplňující materiály zaměřené pouze na francouzskou 

civilizaci a její reálie. 

Záměrně do této studie byly vybrány dvě české (Ony va! a En Fran9ais) a dvě 

francouzské učebnice (Connexions a Bravo!) a dvě učebnice pro mladší a dvě učebnice 

pro starší publikum. Učebnice On y va! a Connexions jsou určeny adolescentům a 

dospělým, zatím co Bravo! je zaměřeno na mladší publikum - adolescenty a 

preadolescenty. Metoda En Fran9ais svým rozsahem pokrývá publikum jak mladších, 

kterým jsou určeny první díly metody, tak starším žákům - středoškolákům, pro které 

jsou pokročilejší díly metody. Vzhledem k tomu, že je metoda posuzována jako celek, 

řadíme ji k učebnicím pro mladší publikum. 

Výběr učebnic 

Výběr učebnic, na které jsme se během studie zaměřili, byl dán těmito 

podmínkami: 

~ Vybrat dvě české a dvě francouzské metody, které budou obsahovat nejen reálie, ale 

jsou použitelné jako učebnice obecného jazyka, tudíž jsou v ní rozvíjeny všechny 

lingvistické schopnosti (z tohoto důvodu nebyly zařazeny doplňky k metodám En 

Franyais a ON Y VA!, které jsou zaměřeny pouze na reálie). 

~ Vybrat jednu českou a jednu francouzskou metodu určenou mladšímu publiku a 

jednu českou a jednu francouzskou metodu pro starší studenty. 

~ Pracovat s učebnicemi, jejichž zvládnutí odpovídá alespoň zvládnutí úrovně A2/ B 1. 

~ Co možná nejmladší datum vydání (tato podmínka je sice u českých učebnic splněná, 

i tak se jedná o učebnice z poloviny 90. let 20. století). 
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..,. Učebnice dostupné na českém trhu (Z tohoto důvodu nebyl do studie zařazen soubor 

Alter Ego, protože se ukázalo, že bohužel zatím není vzhledem ke svému nedávnému 

vydání - r. 2006 - dostupný). 

Autoři jednotlivých metod 

Učebnice ON Y V A! a En Fran~ais nespojuje pouze určení pro české publikum, 

ale také autorka Jitka Taišlová, která k tvorbě druhé výše jmenované metody přizvala 

kolegy z Francie (Jean-Louis Cluse) a ze Slovenska (Elena Baranová). Autory metody 

Connexions jsou Yves Loiseau, Régine Mérieux a Béatrice Bouvier. Paní Mérieux je 

mimo jiné autorkou těchto souborů učebnic, které vyšly u vydavatelství Didier: 

Cadences, Point par Point a také souboru Bravo!, na kterém spolupracovala s Christine 

Bergeron, Nerinou Spicacci, Dominique Berger a kolegy Bruno Girardeau, Anne-Claire 

Ponesu, kteří pracovali především na pracovních sešitech k tomuto kompletu učebnic 

francouzského jazyka. 

Jednotlivé metody 

Jednotlivé série učebnic obsahují různý učební materiál, různé doplňky a 

pomůcky a jsou zaměřené na specifické publikum. Na následujících stránkách si tyto 

materiály a jednotlivé metody přiblížíme. Pro učitele, kteří volí jednotlivé metody pro 

výuku, není nezanedbatelné, že ministerskou schvalovací doložku má metoda En 

Fran~ais a učebnice Ony va 1 - 3 (dále např. Extra 1- 3, Forum či Alex et Zoé 1 - 2). 

1.2.1 ON Y VA! 

Jedná se o čtyřdílný učebnicový komplet pro žáky a studenty, kteří hodlají po 

čtyřletém studiu z tohoto jazyka maturovat, jehož první vydání, dnes již přepracovaná, 

vyšla v polovině devadesátých let u nakladatelství Leda, Praha. Učebnice je založena 

na srovnání francouzštiny jako cizího jazyka s češtinou a sleduje dvojí cíl: položit pevný 

základ komunikativní a jazykové kompetence umožňující dorozumění v běžných 

životních situacích a současně seznámit s reáliemi francouzsky mluvících zemí (např.: 

Francie, Belgie, Švýcarsko, Kanada či některé africké země). Obsahuje texty k různým 

konverzačním tématům, gramatický výklad, cvičení a francouzsko-český a česko

francouzský slovníček. Učebnici doplňují dva pracovní sešity a kazeta. Systém výkladů 

a cvičení umožňuje do značné míry samostudium. O její kvalitě svědčí i to, že získala 

schvalovací doložku MŠMT ČR pro výuku francouzštiny na gymnáziích, středních 
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odborných školách a středních odborných učilištích. Snahou autorky bylo vytvořit 

kvalitní a zároveň poutavou pomůcku, účelně kombinující poučení se zábavnými prvky 

a sledující metodicky dobře propracované a vlastní dlouholetou praxi v učitelství 

ověřené postupy při osvojování francouzštiny českými studujícími. 

Brožura ,,Mini-encyclopédie des cultures" (Miniencyklopedie kultury), je 

čtvrtým dílem série ON Y V A! a její uživatelé v ní najdou bližší údaje k použitým 

pojmům z oblasti kultury. Vzhledem k tomu, že jde o informace základní, může být 

užitečnou pomůckou pro všechny studenty francouzštiny na úrovni začátečníků až 

středně pokročilých. Mini encyklopedie byla sestavena s cílem naučit studenty hned od 

počátku studia francouzštiny pracovat s doplňkovou informativní literaturou a 

připravovat je tak na pozdější využívání rozsáhlejších encyklopedii a slovníků. 

Brožurka je doplněna reprodukcemi známých děl a fotografiemi. Vzhledem ke svému 

specifickému zaměření není součásti této studie. 

Stejně tak i ,,Aimez-vous lire" z této řady učebnic, svoji vyhraněnou zaměřeností 

nesplňuje podnúnky, aby byla součástí této studie. Jedná se o další ze složek 4. dílu 

metody ON Y VA!, učebnice francouzštiny pro střední školy. Jde o soubor 55 

literárních textů různých žánrů, různé délky i náročnosti - výňatky z děl autorů, jejichž 

jména by se měla stát součásti všeobecného kulturního rozhledu studujících 

francouzštiny. Jsou zde zastoupeni autoři všech dob, důraz je kladen na dvacáté století. 

Aktivity vycházející z uvedených úryvků učí studenta pracovat s uměleckým textem a 

propojovat poznatky se znalostmi a pracovními postupy získanými v hodinách češtiny. 

Práci s učebnicí usnadňuje seznam autorů, tematický rejstřík, slovníček literárních 

pojmů. Zařazena je i chronologická tabulka historických událostí, vědeckých objevů a 

uměleckých směrů a osobnost~ která vhodně doplňuje tuto učebnici a studující tak 

získává všeobecný přehled. K této učebnici patři i Doplňkové informace, které slouží 

jako metodické pokyny k učebnici. 

Každý díl metody ON Y V A! obsahuje: 

• Základní učebnici 

• Pracovní sešit A a B 

• Nahrávku vybraných textů a cvičení 

• Pedagogické komentáře k souboru 
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1.2.2 EN FRAN<;AIS 

Je čtyřdílný učebnicový soubor pro výuku francouzštiny na ZŠ a víceletých 

gymnáziích (určený pro publikum od ll do 17 let), který pokrývá celkem 600- 800 

vyučovacích hodin, jehož první díly byly vydány v roce 1992 u nakladatelství SPN 

v Praze a později byl vydáván ve spolupráci Fraus - Hachette. Tento soubor byl 

vytvořen mezinárodním česko-slovensko-francouzským týmem (Taišlová, Baranová, 

Cluse). Tato metoda vede k pevnému osvojení základů mluveného i psaného jazyka. 

Charakter jednotlivých dílů se mění v souladu s fází pokročilosti a se stoupajícím 

věkem, intelektuální úrovní a lingvistickou zkušeností žáků. Zvládnutí učiva umožňuje 

ústní dorozumění v běžných situacích každodenního života, porozumění středně 

obtížným textům a písemné vyjadřování s jasně vymezeným komunikativním záměrem. 

Učivo je rovnoměrně rozloženo a přiměřeně graduje jeho obtížnost, mluvnice je 

podávána stručně a přehledně, s uplatněním poznatků plynoucích ze srovnání 

francouzského a českého jazyka a francouzské a české kultury. Jedná se tedy o učebnici 

zaměřenou konkrétně na české publikum. Slovní zásoba určená k produktivnímu 

osvojení obsahuje přibližně 2500 lexikálních jednotek. Již od prvního dílu je 

systematicky zařazován autentický materiál (fotografie, ilustrace, mapy, přehledy, 

tabulky, souvislé texty, statistiky) přibližující zajímavým způsobem reálie dané 

jazykové oblasti. První až třetí díl může být vhodnou učebnicí pro přípravu na zkoušku 

DELF. Ve čtvrtém dílu je na závěr každé lekce zařazen souvislý literární text s anotací o 

autorovi a jeho díle. 

Samostatně vyšlo ,,Perfectionnement" (Zdokonalení), jehož cílem je utřídit a 

rozšířit poznatky o Francii. Publikace rozčleněná po měsících jednoho školního roku 

(září až srpen) seznamuje s nejvýznamnějšími událostmi příslušného obdob~ svátky, 

zvyklostmi a problémy každodenního života. Přináší i bohatý výběr informací v 

oddílech Au quotidien, Savoir-faire a Savoir-vivre. Tyto oddíly doplňují hádanky a 

kvizy. Příručku lze využít k učebnicím En Fran9ais nebo samostatně a to již od středně 

pokročilé úrovně osvojení francouzštiny. Je pomocníkem pro učitele a žáky i při 

přípravě na maturitní zkoušku. Vzhledem k tomu, že v učebnici není probírána 

gramatika ani jiné součásti jazyka, není tato brožura zařazena do této studie. 

Každý díl metody En Fran9ais obsahuje: 

• Základní učebnici 
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• Pracovní sešit, převážně s autokorek:tivními cvičeními 

• Nahrávku vybraných textů a cvičení 

• Příručku pro učitele 

1.2.3 CONNEXIONS 

Connexions je pedagogický třídílný komplet, který vznikl na základě 

nejnovějších prací v rámci Evropské Unie a je určen pro dospělé a starší dospívající -

začátečníky. Každý díl pokrývá přibližně 100 až 120 výukových (tzn. 1,5-2 roky při 3 

hodinové dotaci) a je rozdělen do čtyř modulů po třech lekcích. Každá lekce je dále 

rozdělená do pěti dvoustran, což představuje pravidelnou práci s textem a s návazností v 

dalších lekcích. Po dokončení třetího dílu tohoto souboru by měl student dosahovat 

úrovně Bl/Bl plus. 

Autoři, Régine Mérieux a Yves Loiseau, spolupracovali při tvorbě učebnice 

s vyučujícími ve Francii i mimo ni. Metodologický výběr byl ovlivněn také výzkumy 

vedenými Radou Evropy, které jsou popsány v ,,Evropském jednotném vzdělávacím 

programu pro jazyky'' (edice Didier, 2001). Connexions je realistická jak obsahem, 

posloupností i nabízenými cvičeními. Její uspořádání je jasné, přehledné, srozumitelné. 

Látka je probírána a prezentována v celém rozsahu a zároveň podávána tak, aby 

byly zachovány procesy snadného osvojování. Jinak řečeno, každá jazyková složka je 

probírána do hloubky, od její prezentace až po osvojení a upevnění žáky. 

Učitel může ovlivnit délku jednotlivých hodin. Může, či nemusí použít 

doplňková nepovinná cvičení, která jsou uvedena v příručce pro učitele. V metodické 

příručce jsou kromě pokynů pro práci učitele další aktivity k využití ve výuce, klíč k 

testům v učebnici a přípravné texty na zkoušku DELF. Některé z těchto aktivit jsou 

zvukové nahrávky, což celku Connexions dodává další bohatost. Na doprovodných CD 

či audiokazetách najdeme také dialogy, písničky, rozhovory, fonetická cvičení atd. 

Dokumenty v knize jsou velmi rozmanité, ať už v tématice nebo jejich povaze. 

Většina z nich jsou autentické. Tím lépe odrážejí realitu lingvistickou i kulturní Francie 

a frankofonního světa. Tyto dokumenty byly autory vybrány s nejvyšší pečlivostí, tak, 

aby co nejlépe respektovaly skutečnou jazykovou úroveň a znalosti žáků. Jsou jimi 

např. zvukové: dialogy z filmů, písně, rozhovory etc ... nebo písemné: dopisy, novinové 
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články, e-maily a další. Učebnice je bohatě ilustrov~ což žáku i učiteli zpříjemňuje 

hodinu. 

Vizuální dokument je v každé lekci. Umožňuje práci s obrázkem a zároveň 

opakování nabitých vědomostí. Vedle zvukových a psaných dokumentů je zde obrázek 

považován za další prostředek pro předání informací. Navíc má nezanedbatelný kulturní 

význam, protože se žák dostává do přímého kontaktu s typicky francouzskými 

skutečnými dokumenty Osou jimi např. impresionistický obraz, dokumenty a fotky 

z tisku, reklamní letáky a další). 

Cíle a obsah Connexions byly defmovány na základě doporučení jednotného 

vzdělávacího programu Evropské Unie pro výuku jazyků. Pro studenty-začátečníky, 

kteří se dobře neorientují v cizojazyčné učebnic~ jsou první dva díly učebnic 

CONNEXIONS doplněny Studijní příručkou v češtině. Obsahuje výklad mluvnice v 

češtině a francouzsko-český abecední slovníček ke každé z 12 lekcí. Samostatnou část 

tvoří souhrnný francouzsko-český abecední slovníček s označením lekce výskytu, který 

vychází z původního několika jazyčného slovníčku v učebnici 

Soubor Connexions se zabývá i otázkou jazykové a kulturní plurality. 

Dozvídáme se v něm o Evropě, frankofonii, rodině, médiích, práci, humoru a dalších. 

Žáci si musí poradit s různými úkoly, například musí vytvořit leták, zorganizovat 

turistickou cestu nebo sepsat vlastní životopis. 

Na konci učebnice je šesti jazyčný slovníček (francouzština, angličtina, 

španělština, němčina, čínština a arabština). Samostatnou část tvoří souhrnný 

francouzsko-český abecední slovníček s označením lekce výskytu, který vychází z 

původního několikajazyčného slovníčku v učebnici. Pracovní sešit nabízí řadu 

písemných a mluvených aktivit a cvičení s klíčem v zadní části sešitu (80 procent těchto 

cvičení si mohou studenti dělat sami a zbytek dělají s učitelem ve třídě). 

Komplet Connexions obsahuje: 

• Učebnici pro žáky 

• Průvodce pro učitele 

• Cvičební sešit s CD 

• CD I audiokazeta pro práci ve třídě 

• Podpůrný web: www.didierconnexions.com 

• Studijní příručku v ČJ 

• Francouzsko - český slovníček 
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1.2.4 BRAVO! 

Soubor učebnic francouzského jazyka BRAVO! 1 - 3 je určen především pro 

institucionální výuku mladších adolescentů a adolescentů. Tento komplet byl vydán 

nakladatelstvím Didier v letech 1999-2000. 

Každý díl pokrývá přibližně 70 - 80 hodin výuky a žák by měl po dokončení 

třetího dílu schopen složit zkoušku DELF prvního stupně. Podobně jako ostatní 

učebnice se zaměřuje na znalosti lingvistické, komunikativní a oblast reálií a civilizace, 

tak aby byl žák schopen reagovat v běžných situacích denního života. Hlavními autory 

jsou Régien Mérieux a Cbristine Bergeron. 

Učebnice je díky své jasné, jednotné a přehledné struktuře snadno použitelná a 

přizpůsobitelná rychlosti vyučování v dané třídě. Každý díl obsahuje čtyři moduly o 

dvanácti lekcích. Obsahuje také testy, které mohou sloužit k případné autoevaluaci. 

Cenné informace z oblasti obecné kultury a reálií jsou vždy na konci lekce a popisují 

různá témata, která jsou blízká cílovému publiku, jako jsou hudba, životní prostředí, 

budoucnost. Autoři zařadili také francouzské písně a hry. Tyto stránky se velmi 

podobají stránkám časopisů pro mládež, což žáky příjemně motivuje například ke čtení 

opravdového francouzského časopisu a dalším volnočasovým aktivitám související 

s francouzskou kulturou. Ke konci každé učebnice je pak zařazeno: presentace Francie 

z různých pohledů, tabulky časování sloves a shrnutí probrané gramatiky. Tato metoda 

neobsahuje žádný slovníček. 

Úryvky z literárních děl se nacházejí především v částech lekcí nazvaných 

,,Écrits". Zde žák pracuje také s úryvky z tisku či formálními dopisy. V oddělení 

,,Découvertes" pak pracuje s různými dokumenty, interview, výzkumy, statistikami, 

články či reklamou, což umožňuje rozvoj jeho sociokulturních znalostí a zároveň 

obohacení jeho slovní zásoby. Dalšími součástmi každé lekce je úvodní rozhovor 

doprovozený komiksem, gramatická část a část ,,Échanges", zaměřená na ústní projev. 
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Komplet Bravo! obsahuje: 

• Učebnici pro žáky 

• Průvodce pro učitele 

• Cvičební sešit 

• Dvě audiokazety 

• Podpůrný web: www.didierbravo.com 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 PRESENTACE FRANCIE A FRANKOFONNÍCH ZEMÍ A 
REÁLIE V JEDNOTLIVÝCH UČEBNICÍCH FJ 

Pokud neni některé z témat uvedených v úvodu této práce u některé z metod 

nebo její části uvedeno, znamená to, že toto téma daná učebnice neřeší a nezabývá se 

jím. Čestnost výskytu témat v konkrétních dílech každé metody znázorňuje tabulka, 

která doprovází komentář ke každé jednotlivé metodě. 

2.1.1 ON YVAI 

V kompletu ON Y V A! je v rámci představeni :frankofonni civilizace kladen 

důraz především na popis měst. U některých doprovodných fotografií chybí popisky 

s označenim místa či památky. V rámci literatury dominují v prvnich dvou dílech básně. 

V díle třetím jsou nejen úryvky z prózy, ale navíc je ve stručnosti představen i autor 

díla. Hudba- jedno z nejbližších témat cílové skupiny- je zde zařazena pouze ve formě 

písní lidových. O malířství se pojednává v díle druhém. Věda a technika je zastoupena 

presentací pařížského La Villette a výčtem jmen vědců. Zvyky ve společnosti jsou 

v knize popsány většinou formou výsledků statistik, což může občas vést ke zkreslení 

informací. Osobnosti současného světa nejsou zmíněny žádné, autorka se opírá spíše o 

osobnosti historické. Jelikož jsou v knize dobře popsány stolovací a stravovací návyky 

Francouzů, může si žák odnést ucelenou představu o tom, co ho u prostřeného stolu ve 

Francii může čekat. Média jsou rozebrána již v prvnim dílu, bohužel se jedná o 

statistiky, jejichž výpovědní hodnota je časově omezená. Školní systém je probrán 

detailně, zřejmě proto, že je často součástí maturitnich otázek. Frankofonie je popsána 

především v rámci Evropy, ale přehledně, jasně a detailně. 

Již prvni díl této série je poměrně bohatý na informace o francouzských reáliích 

a tato bohatost se postupně ještě zvyšuje. 
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Rozbor jednotlivých dílů série učebnic ON Y V A! 

ONYVA! 1 

Místopis, geografie 

V učebnici ON Y V A! 1 se autorka J. Taišlová zaměřila na geografii Francie. Na 

deskách knihy si žák může prohlídnout plán Paříže se zakreslenými nejslavnějšími 

monumenty. Geografická poloha Francie v rámci celé Evropy je znázorněna na 

obrázku, který doprovází dialog. Žák se dovídá i informace o reliéfu Francie a jejím 

klima. V tomto dílu souboru On y va! je uveden seznam osmi největších měst Francie, 

kde se dovídáme, že Paříž má přibližně dva miliony obyvatel. Dále je zde uveden počet 

obyvatel Francie (57 milionů), nejvyšší pohoří, moře, oceán a řeky. 

Města, monumenty, doprava 

V oblasti měst se autorka zabývá pouze Paříží a jejími monumenty. Vysvětluje 

historické rozdělení Paříže na pravý a levý břeh a sama rozděluje Paříž na historickou 

(kam zařazuje památky, jako jsou Louvre, Eiffelova věž či Champs Élysées). Článek 

doplňují fotografie katedrály Notre- Dame de Paris. V učebnici jsou uvedeny i další 

informace, které se týkají pařížských památek; například, že na Náměstí Svornosti se 

nachází obelisk z Luxoru, který je vysoký 23m a starý přes 3300 let, nebo že bulvár 

Champs- Élysées je dlouhý 2km a široký 71m. V pracovním sešitu je nákres katedrály 

Sacré - Coeur, bez popisku. 

V rámci ,,moderní" Paříže jmenuje autorka nákupní centrum Les Halles, centrum 

G. Pompidou, moderní čtvrť La Défense či pyramidou v areálu Louvru. Až na jedinou 

výjimku jde spíše o výčet pamětihodností bez bližšího popisu. Tou výjimkou je La 

Villette. Čtenář se dovídá zajímavosti o jednotlivých částech tohoto městečka 

technických vymožeností a novinek (La cité des Sciences, Le Géode, L 'Arginaute, park 

de la Villette). Informace jsou detailní, je zde uvedena otevírací doba a zmínka o 

placeném parkovišti v areálu. 

Z oblasti doprava se z reklamního letáku dovídáme ceny (ve Francích) a trasu, 

kudy jezdí slavné Bateaux Mouches. 
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Literatura 

Próza: Z bohaté francouzské prózy je zmíněn pouze román G. Pereca - La 

Disparition, kde spisovatel nepoužil ani jednou nejčastější samohlásku francouzského 

jazyka -písmeno E. 

Poezie: V poezii byla autorka štědřejší. O básnících samotných se sice nedovíme 

víc, než jméno, zato nás však obohacuje o pět krásných básní: 

~Jacques Prévert: Page ďécriture (sbírkaParoles) 

~ Maurice Careme: Petit Poeme 

Hudba/ písně 

~ Jean- Louis Cluse: Un bouquet pour toi 

~ J. Brusse: Au revoir Paris 

~ a báseň J' ai vu, kde autor není uveden 

Stejně jako i v následujících dílech série ON Y V A! jsou i zde všechny písně 

doplněny o notový záznam k hudebnímu doprovodu. Jedna se o písně: 

~ Sur le pont ď Avignon 

~ Frere Jacques 

~ Alphabet 

~ Trois jeunes tambours 

Společnost, zvyky 

Do této kategorie spadá velmi zajímavý článek (dle Francoscopie) o oblíbenosti 

slov. Francouzi dali na první místo (stejně jako by zřejmě učinili i jiné evropské národy) 

slova vyjadřující harmonii, jako "mír" či "přátelství". Naopak slova jako "válka, lhát, 

úzkost" ... zůstala na konci žebříčku oblíbenosti. 

V pracovním sešitu je článek o organizaci Lékaři bez hranic. 

Školství 

V tomto díle učebnice ON Y V A! je zmíněna pouze Sorbonna, která je 

představena jakožto jedna z nejstarších univerzit světa. 

Osobnosti, celebrity 

Autorka v učebnici zmiňuje velká jména Francie, především z oblasti literatury a 

věd: Fontaine, Balzac, Ampere, Pasteur, ale více nám tyto osobnosti nepřibližuje. 
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Média 

V každé francouzské domácnosti nalememe alespoň jeden radiopřijímač. 

Nejposlouchanějšími rádii jsou France Inter, RTL, Europe 1. Nejsledovanějšími 

televizními programy jsou: soukromý TF1, veřejné France 1 a France 2 a dále Canal 

plus, Arte a hudební kanál M6. Skoro v každé domácnosti mají alespoň jeden televizor, 

z toho je 90 procent přijímačů barevných. Průměrně stráví Francouz před obrazovkou 

více než 2 hodiny denně. 

Francouzi mají rádi kino, ale více jak polovina do něj nikdy nechodí. K rozvoji 

došlo po r. 1975 s multikiny, které nabízí (za vyšší cenu) soukromější sály a širší 

program. 

Frankofonie 

Ke konci prvního dílu učebnice je ucelený semam všech frankofonních oblastí 

světa. Jsou to první zmínky o frankofonii v rámci série ON Y V A! 

ONYVA! 2 

Místopis, geografie 

Stejně jako v prvním dílu této řady učebnic francouzštiny, je i na deskách dílu 

druhého mapa Paříže, ale zatímco v předchozím dílu se jednalo o mapu obecnou, nyní 

je to mapa MHD. Druhou mapou v knize je mapa národních přírodních parků a 

rezervací a třet~ tentokrát slepá mapa, je v pracovním sešitu 2A. V Pracovním sešitu 2B 

je slepá mapa Francie, mapa Francie s vyznačenými největšími městy a cyklistický plán 

Paříže. 

Města, monumenty, doprava 

Autorka vybrala ze stovky pařížských muzeí šest, se kterými nás blíže 

semamuje a uvádí, kde se nacházejí, jaké výstavy je v nich možno shlédnout, jaké je 

jejich zaměření. 

Dále je Paříž představena jako hlavní město oděvního průmyslu a módy, kde se 

každoročně na jaře a na podzim konají velké módní přehlídky, kde se schází celý svět 

módy, a kde svoji tvorbu presentují mimo jiné i francouzští návrháři haut couture: Dior, 

Chanel, Lacroix, Yves-Saint Lament nebo méně tradiční Jean - Paul Gaultier, Claude 

Montana či Anne - Marie Beretta. 
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K Paříži se váže i poslechové cvičení: "Jak se dopravovat po Paříži?", kde se 

nám dostává spousta užitečných rad a informací, jak nejpohodlněji cestovat pařížským 

metrem, autobusy, R.E.R., či taxi. 

Při poslechu se také dozvíme, kam se obrátit v případě, že budeme v Paříži 

potřebovat sehnat nějaké turistické informace. Největší pobočka je na Champs -

Élysées (ON Y VA! uvádí i přesné otevírací hodiny této pobočky). Další informace jsou 

na většině nádraží. 

Pokud se budete v Paříži ubytovávat v hotelu, může se vám hodit znalost členění 

hotelů ve Francii- podle počtu hvězdiček. ****je označení pro luxusní hotel, jejichž 

opakem jsou sítě hotelů, jako jsou Formule 1 nebo Etap Hotel, které se nacházejí na 

periferii velkých měst a poblíž dálnic. 

Jediným monumentem, uvedeným ve druhé řadě této série, je obrázek obelisku 

v pracovním sešitu 2A. 

Geopolitická Francie, Francie a Evropská unie 

Francie je členěna do 22 regionů, 96 departmentů (ty jsou označeny čísly 1 - 96) 

a 36 tisíc komun. Dále jsou v učebnici On y va! 2 vyjmenovány D.O.M. a T.O.M. a je 

zde vysvětlen rozdíl mezi nimi. 

Literatura 

Próza: Jediným zástupcem prózy je autor Komisaře Maigreta - Georges 

Simenon (1903 - 1989, narozen v Liege, ale žil v Paříži). Díky svému talentu, byl 

schopen román napsat za týden. Napsal necelé čtyři stovky románů, 155 novel a 25 

autobiografických děl. Často publikoval pod pseudonymy a mnoho z jeho tvorby bylo 

zfilmováno. 

Poezie: Žák se seznamuje s těmito autory a jejich tvorbou: 

..,.. Jacques Prévert: Le Cancre a Pour faire le portrait ďun oiseau 

(sb. Paroles) 

..,.. Paul Fort: Le soleil couchant a La ronde autour de monde (sb. 

Ballades :fran~aises) 

..,.. a nepojmenovaná báseň od E. Guillevica 

Citáty: Je zde uveden citát od Jeana Anouilha: ,,Kdyby všichni věděli, co o nich 

všichni říkají, nikdo by nemluvil s nikým." (překlad I. Smolková) 
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Hudba/ písně 

I v tomto dílu učebního celku jsou všechny uvedené písně doplněny o notový 

záznam. Jedná se především o lidovou tvorbu: 

...,. Colchiques 

...,. Sur le pont de Nantes 

...,. En pasant par la Lorraine 

...,. Chevaliers de la tahle ronde 

...,. Vive la rose 

Ke konci knihy je stejně podaná i Marseillaisa. 

Zmíněny jsou osobnosti klasické hudby (Bizet, Debussy), jejichž díla má žák 

dohledat, a skladatel Hector Berlioz (žák Antonína Rejchy), který žil v Paříži, ale měl 

několik koncertů v Praze a byl jí okouzlen. 

Malířství a ostatní umění 

V prvním článku o malířství se dovídáme o počátcích impresionalismu. Claudie 

Monet nazval jeden ze svých obrazů ,,Imprese - Vycházející slunce". U kritiků dostál 

tento obraz výsměchu, ale pojem ,,imprese" se přenesl do běžné mluvy. Toto dílo bylo 

součástí výstavy mladých umělců, kteří vyšli ze svých ateliérů a vyobrazovali stále se 

proměňující přírodu. Vystavená díla způsobila v uměleckých kruzích skandál a zároveň 

si jich (nejen) umělecké kruhy váží dodnes. 

Ve druhém článku týkajícího se malířství se pojednává o zajímavém propojení 

Českých zemí a Francie. Např. náš malíř Antonín Slavíček byl velkým obdivovatelem 

francouzských impresionistů, jiným příkladem o tomto propojení dvou zemí je usídlení 

se řady malířů s českým původem ve Francii Mezi nimi jsou umělci jako Toyen, 

Alfons Mucha, František Kupka, Josef Šíma nebo Jindřich Štýrský. 

Věda a technika 

Autorka předkládá dva výčty jmen. V prvním jsou uvedení světoznámí 

francouzští vědci: Barrande, Pasteur, Pasca~ Ampere, Papin, bratři Mongolfierovi a 

další jména vědců. Ve druhém výčtu najdeme také jména vědců, tentokrát se však jedná 

o francouzské badatele oceněné Nobelovou cenou: např. rodina Curie, fyzikové G. 

Charpak neboL. Niel a další. 
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Společnost, zvyky 

Prvním tématem souvisejícím s francouzskou společností, kterého se autorka 

v učebnici dotýká, je rodina. Ve Francii zůstává zachováno tradiční pojetí rodiny, kde je 

většina manželství spojena svazkem křesťanským, ovšem stále častější jsou volné 

svazky, kde spolu lidé žijí neoddáni. Každých deset let se porodnost sníží přibližně o 

deset procent. Rodina je pro Francouze především místem uvolnění a oddychu, jejíž 

členové se scházejí zejména u jídla a u sledování televize. Polovina rodin má nějakého 

domácího mazlíčka, nejčastěji se jedná o psy, ptactvo a kočky. 

Druhým tématem jsou slevy, které se ve Francii konají dvakrát ročně - na konci 

zimy a na začátku léta. Francouzi (a zvláště Francouzsky) při nákupech ušetří až 50 

procent původní ceny. 

Posledním velice praktickým tématem je psaní formálních a neformálních 

dopisů ve Francii, které se řídí jasně danými pravidly korespondence. S tímto tématem 

také souvisí zmínka na audionahrávce, kde je řečeno, že známka z Francie do Čech stojí 

na pohled 2F 70 a na dopis 3F 80. 

Školství 

Na straně 28 je detailně popsán školní systém ve Francii, doplněn názornou 

tabulkou (viz příloha). 

Životní prostředí 

V této oblasti se autorka zabývá národními parky a přírodními rezervacemi 

Francie. Prvním národním parkem byl park ve V anoise (Savojsko), další jsou například 

v Pyrenejích, Port - Cros či Cévennes. Jak bylo uvedeno výše, článek je doplněn i 

mapou znázorňující tyto parky. 

Gastronomie 

Stolování je pro Francouze důležitým rituálem, který je dnes ovšem narušen 

chodem moderní doby. Francouz snídá mezi 7. a 8. hodinou ranní sladkou snídani (káva 

s mlékem či kakao, croissant, opečená bageta s marmeládou), školáci kolem ll. 

posvačí, oběd čeká většinu Francouzů v jídelně nebo v restauraci (většinou je o čtyřech 

chodech: salát či kousek uzeniny jako předkrm, hlavní chod, sýr a ovoce či sladký 

dezert). Kolem 16. či 17. hodiny je druhá svačina (čaj s oplatkou či sendvičem) a kolem 

20. hodiny se všichni sejdou u rodinné večeře. 
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Dále se dozvídáme, jak připravit některé francouzské pokrmy, a jak správně 

prostřít stůl. Tato posledně jmenovaná činnost se nijak zásadně neliší od českého 

způsobu prostírám. V pracovním sešitu 2B je vyobrazeno menu francouzské restaurace, 

čímž je nám nastíněn francouzský jídelníček. 

Pokud jste pozvaní ke známým na večeři, pak je vhodné donést víno, dezert 

nebo květiny (pozor, chryzantémám se vyhněte, ty vhodné nejsou). 

Média 

V pracovním sešitu 2B JSOU fotky obálek největších a nejznámějších 

francouzských časopisů. 

Frankofonie 

V učebnici je uveden seznam zámořských regionů a území Francie, ale hlavním 

tématem v oblasti frankofonie, je v tomto dílu Belgie. 

V rozhovoru na začátku desáté lekce aktéři hovoří o jazykové různorodosti 

Belgie, při čemž naráží i na otázku odlišnosti francouzské a belgické francouzštiny a na 

specifika belgické francouzštiny, která si tento jazyk uchovává i přes velký vliv médií 

v lexikální oblasti. Některé odlišnosti jsou později uvedeny, např.: Pokud v Bruselu 

někdo řekne: "Je suis chemin", znamená to, že odchází (Je m'en vais) nebo "zwanze" 

znamená vtip, žert (une plaisanterie). Díky médiím se Valonská francouzština zbavila 

mnohých regionalismů, stále si však uchovává některé zvláštnosti, jako např. "Je ne sais 

pas dormir" na místo ,,Je ne peux pas dormir" (nemohu spát) nebo výraz "athénée, 

který označuje střední školu. 

Detailní informace o geopolitickém uspořádám Belgie jsou uvedeny na několika 

stránkách ke konci učebnice. Dovídáme se zde, jaká je celková rozloha země, populace, 

délka hranic s jednotlivými sousedními státy, vláda země, barvy státní vlajky, hymna, 

platidlo (uveden belgický Frank), jazyky, kterými se v Belgii mluví, hlavní město a 

počet frankofonních obyvatel v něm, průměrná teplota a výčet mnoha měst, 

administrativní členění Belgie (deset provincií, které se dále dělí), národní svátky a jiné 

informace. Vše doplňuje mapa Belgie. Dále je znovu pohovořeno a jazykovém členění 

Belgie (východ země mluví německy) . V Belgii najdeme 65km pobřeží s krásnými 

plážemi a známými přístavy. Touto zemí protékají dvě velké řeky: La Mense a 

L 'Escaut. Belgie je presentována jako křižovatka germánského a latinského světa, jako 

země umělců a vědců. 
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ONYVA!3 

Místopis, geografie 

Na pevných deskách je mapa Lucemburska, druhou mapou této knihy je mapa 

frankofonního světa v pracovním sešitu 3B. 

Města, monumenty, doprava 

K dopravě jsou uvedeny pouze dopravní značky, které jsou pro české publikum, 

jemuž je učebnice určena, více méně známé. 

Z monumentů jsou v knize fotografie Gare de Lyon, Dijon, Pont du Gard, 

Joqueses Glissades v Quebeku a La Défense. V učebnici je například strana s devíti 

černobílými fotografiemi a žák má určit, zda se jedná o Prahu nebo Paříž. (Tento úkol 

může být poněkud obtížný pro mimopražského žáka, který nikdy Paříž nenavštívil.) 

V rámci kapitoly o historii se dovídáme, že Paříž má osm milionů obyvatel, a že přes 

bulvár Champs - Élysées denně projde na 400 tisíc lidí. A v kapitole z literatury nám 

představuje spisovatel N. Dodille Paříž, jako město vášně a vášnivých polibků, zároveň 

však říká, že jí Praha překonává, co se týče frekvence polibků i míst, kde se lidé líbají. 

Geopolitická Francie, Francie a Evropská unie 

V pracovním sešitě jsou přehledné informace o Evropské Unii, bohužel ne 

všechny jsou stále platné, protože jsou z roku 1999. 

Historie Francie 

Poprvé v této sérii učebnic je pojednáváno o historii Francie a to hned dvakrát. 

V pracovním sešitu jsou vypsaná data jednotlivých Francouzských Republik (I.- V.) a 

v učebnici, na stránkách 140 a 141 (viz příloha), se pak ve zkratce dovídáme historii 

Paříže, kde je zmíněna universita Sorbonna a některé Pařížské monumenty, a historii 

Francie, zahrnující nedůležitější data a jména politického života od r. 52 před Kristem 

až po druhou světovou válku. Na jediné dvoustraně se tak dostáváme k širokému 

spektru zajímavých informací. 

Literatura 

V pracovním sešitu 3B jsou vyjmenovány literární ocenění udílené ve Francii, 

např.: cena Akademie Goncourt, Th. Renaudota, cena Fémina, Interallié a další. 
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Próza je hlavním literárním žánrem, uváděným v této učebnici. Každý zmíněný 

autor je zde představen a zařazen do literárního směru, ke kterému patřil či patří. Vše je 

doplněno úryvkem z jeho tvorby. Autorka vybrala tyto autory: Jean de La Bruyere, N. 

de Chamfort, Fr. Rabelais, Alphonse Daudet, Ch. Baudelaire, B. Clavel, který byl r. 

1971 zvolen do Akademie Goncourt, Jean Jacques Rousseau a Norbert Dodille, který 

nám v úryvku z díla Les Carnets nabízí originální porovnání Prahy a Paříže (viz výše). 

Poezie: Pracovní sešit nabízí také úryvek z básně Les virus od A. Daudeta, ze 

sbírky Lettres de mon moulin. V učebnici je krátce představen básník G. Apollinaire a 

jeho básně ze sbírky Alkoholy. Básně od Th. Gautiera, Cloďaria, G. De Nervala aP. 

Reverdyho jsou nahrány na kazetě k této učebnici. 

Citáty: Jsou zde uvedeny citáty velkých mužů francouzské literatury na téma 

ženy, jedná se o tyto autory: Rousseau, de Musset, Balzac a další. 

Hudba/ písně 

Z písní, které jsou i v tomto ch1e učebnic ON Y V A! doplněny notovým 

záznamem autorka vybrala: 

.... Vent :frais 

.... Au marché du Calais 

.... Cantonnier 

.... Pierre était servante 

Malířství a ostatní umění 

Malířská díla doprovází kapitolu o historii Francie. Jedná se o tato díla: 

.... M. Mérian: Gravure de l'Hotel de Ville de Paris en 1645 

.... La prise de la Bastile 

.... B. Brun: Louis XIV, obraz vystavený v muzeu ve Versailles 

Společnost, zvyky 

Autorka podrobně popisuje denní režim Francouze. Ten vstává mezi 7. a 8. 

hodinou ranní, 17 minut snídá, pak se vydá do práce. Většina obchodů otevírá v 9h. 

Francouz obědvá v kantýně nebo restauraci a to kolem 13. hodiny. Ve 22h se více jak 

polovina dospělých Francouzů dívá na televizi, 2645 lidí se vydá do Národního divadla 

a 7776 jich jde do některého z divadel pařížských. Ve 22:30 je 39% Francouzů 

v posteli, ve 23:30 už 78% a o půlnoci spí 87% francouzských občanů. 
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Denně konzuhuje budoucnost u některého z deseti tisíc astrologů přes 27 tisíc 

Francouzů. Průměrná cena jedné konzultace se odvíjí od renomé astrologa a pohybuje 

se od 150 do 1500 Franků. Každý den obdrží telefonické hodiny L'Horloge parlante 

220 tisíc hovorů, prodá se 443 613 párů pánských bot (což je nejprodávanější produkt 

ve Francii), průměrný Francouz utratí 32F za zdravotnické produkty a narodí se 2010 

dětí. 

Gastronomie 

Od Anthelma Briliant - Savarina se dozvídáme rady a návody k vybranému 

stolování a správnému hostitelství z díla ,,Psychologie du gout" (Psychologie chutí) 

z přelomu 18. a 19. století. Také se dozvídáme, že 9,5 milionů Francouzů obědvá 

v závodních kantýnách či menzách a 8,2 milionu v komerčních restauracích. 

Osobnosti, celebrity 

O osobnostech Francie se autorka zmiňuje v rámci kapitoly o historii. Jednou ze 

zmíněných osobností je baron Haussman - pokrokový pařížský prefekt, který nechal 

přestavět hlavní město Francie do dnešní podoby. V Paříži se architektonicky podepsal i 

Napoleon Bonaparte (1761 - 1821), který nechal vystavět např. Vítězný oblouk či 

Kostel Svaté Madelaine. Henri IV. nechal postavit pont Neuf, Louis XIV. Louvre a 

Chlodvík z Paříže učinil hlavní město státu. 

Frankofonie 

V předchozích dílech metody ON Y V A! měl žák možnost seznámit se 

s reáliemi Francie a Belgie, nyní ho čeká vhled do reálií dalších frankofonních zemí: 

Lucemburska, Monaka a Švýcarska. 

O Lucembursku se dozvídáme veškeré geopolitické informace, které jsou 

podány velice detailně a přehledně. Lucembursko je presentováno ve čtyřech oblastech, 

které jsou doplněny fotografiemi. Jsou to: obecné informace o zem~ klima, město 

Lucemburk a vybrané folklorické slavnosti. Informace o Monaku nalezneme ve dvou 

částech: První jsou obecné informace, druhou pak kultura, kam je zahrnuta i stručná 

historie Monaka. U Švýcarska jsou uvedeny geopolitické informace, náboženské 

vyznání obyvatel, mapa státu a formou dopisů jsou zde popsány švýcarská města, život 

a zvyky jejich obyvatel. 
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Tabulka 1: Výskyt jednotlivých témat v souboru ON Y VA! 1 - 3: 

~ 
ONYVA! 1 ONYVA! 2 

a 

Místopis, XX 

geografie 

Města, XX 

monumenty, 

doprava 

Geopolitická -
Francie; 

Francie a 

Evropská unie t 

Historie -
Francie 

Literatura XX 

Hudba/ písně X 

Malířství a -
ostatní umění 

Věda a -

technika 

Společnost, X 
zvyky 

Skolství -
Životní -
prostředí 

Gastronomie -
Osobnosti, X 

celebrity 

Média XX 

Frankofonie X 

Vysvětlivky: 

-nevyskytuje se 

X vyskytuje se v malé míře, či okrajově 

XX vyskytuje se 

XXX vyskytuje se velké mfře 

X 

XX 

XX 

-

XX 

XX 

XX 

X 

XX 

XX 

X 

XX 

-

X 

XXX 

ONYVA!3 

X 

XX 

X 

XX 

XXX 

XX 

X 

-

XX 

-
-

X 

X 

-
XXX 
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2.1.2 EN FRANCAIS 

V metodě En Fr~ais je patrný vývoj presentace reálií podle úrovně zvládnutí 

jazyka žáky a ovlivnění výběru témat v závislosti na nejčastějších tématech maturitní 

zkoušky z francouzského jazyka - jako například klasická francouzská literatura -

detailně rozebraná v posledním dílu metody, přehled historie, školství. Zatímco 

v prvních dílech převažují lidové písně a básně, v dílech, které jsou určené pro 

pokročilejší studenty, se autoři zaměřují na prózu a její autory a také na obecné jevy 

z francouzsky hovořící společnost~ jako jsou sport, nákupy, média, cestování a jiné. 

Z oblasti místopisu a geopolitické situace si žák odnáší bohaté informace o správním 

členění nejen Francie, ale i ostatních frankofonních zemí a získává základní přehled o 

frankofonní společnosti. Všechny díly této metody jsou bohaté na fotografie různých 

památek a monumentů a jsou zde představeny některé konkrétní regiony Francie. Autoři 

se v zásadě věnují všem tématům zkoumaným v této diplomové práci. 

Metoda En Fram;ais pozitivně překvapuje některými detailními a zajímavými 

informacemi, které jsou přehledně uspořádány, zvláště v dílech určených pro 

pokročilejší žáky. Její nevýhodou je převážně černobílá grafika, která v dnešní 

konkurenci na trhu s učebnicemi může mít zásadní vliv na atraktivitu této metody, a 

dále některé informace, které časem ztrácí svoji výpovědní hodnotu. Cenným doplňkem 

je ,,Peďectionnement" (Zdokonalem') - doplněk k metodě, zaměřený výhradně na reálie 

a na francouzskou kulturu, který, vzhledem ke svému konkrétnímu zaměření, není 

součástí této studie. 
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Rozbor jednotlivých dílů série učebnic 

EN FRANť;AIS 1 

Místopis, geografie 

Místopis je v prvním dílu série učebnic En Franyais uveden spíše sekundárně, 

v rámci probírání jiné látky. I tak se žákovi do rukou dostává mapa EU, mapa Francie, 

kde jsou zakreslena největší francouzská města, a mapa Evropy s hlavními městy států. 

Města, monumenty, doprava 

O konkrétních městech zde informace nenalezneme. Monumenty a zajímavá 

místa Francie jsou zde pouze na fotografiích. Jedná se například o foto Avignonského 

mostu, Ei:ffelovy věže, zámku ve Chenonceaux a fotku z pláže na pobřeží u Biaritzu. 

Téma "doprava" je také zastoupeno ve fotografiích (T.G.V., nádraží, metro 

v Paříži, tramvaj, autobus), které dnes již nejsou úplně aktuální. V rámci článku "Kam 

na prázdniny" autoři nabízí fotografii letiště Orly a velké dopravní lodě. 

Literatura 

Literatura je zde zastoupena níže uvedenými básněmi. V učebnici jsou fotografie 

obalů některých velkých francouzských literárních děl (např. Maupassant: Pierot čiJ. 

Verne: Voyage au centre de la terre a les Indes noires). 

Poezie: V učebnici se nacházejí tyto básně: 

....,. La Semaine du paresseux 

....,. Un bouquet pour to i 

....,. Comptine 

....,. Ou vont-ils 

Hudba/ písně 

Toto téma v knize není nijak teoreticky rozebíráno, ale jsou zde slova k lidovým 

písním a to i s notovým zápisem. Jedná se o tyto písně: 

....,. Sur le pont ď Avignon 

....,. Frere Jacques 

..... Alphabet 

....,. Qu 'est - ce que tu fais 

....,. Tombe, tombe, tombe la pluie 
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Média 

~ En pasant sur Ia Lorraine (str. 136, viz příloha) 

~ Compagnons de Ia Majorlaine 

I média jsou zastoupena ve fotografii. Jsou zde obálky nejznámějších časopisů 

pro dospělé, jako např.: Elle, Marie Claire, některých deníků- Le Monde, Le Figaro, 

France Soir a časopisů pro děti a mládež: Pif, C'est facile, Jeune nebo Ensemble. 

Frankofonie 

Hned na začátku této učebnice je mapa frankofonního světa. 

EN FRANCAIS II 

Místopis, geografie 

Hned na začátku učebnice se nám dostává do rukou pět různě zaměřených map. 

První z nich je mapa Francie a Korsiky se zakreslenými největšími městy, druhá mapa 

se znázorněnými a popsanými řekami, moři a dvaceti šesti největšími městy. Na další 

mapě jsou zakreslená pohoří a řeky, následující mapa znázorňuje administrativní 

členění Francie (D.O.M. a T.O.M. chybí) a poslední z této úvodní geografické série je 

plán Paříže s označenými hlavními monumenty. 

Města, monumenty, doprava 

Ani v druhém dílu této učebnice nás autoři neseznamují s konkrétním městem. 

Zajímavá místa jsou prezentována na fotografiích, jsou to např.: Alpy v zimě i v létě 

nebo fotografie pařížských památek: Eiffelova věž, Sacré Coeur, La Cote ď Azur, 

Bateau Mouche či opera. 

Ohledně dopravy, se dozvídáme, že cestování po Francii není jednoduchá 

záležitost, že Francouzi cestují převážně vlakem, musí často přestupovat a cesta zabere 

hodně času. Na cestování z Toulonu do Bretaně si musíme vyhradit celý jeden den. 

Naštěstí po francouzských kolejích jezdí T.G.V. a existuje systém slev, což nám 

cestování usnadní, urychlí a zpříjemní. 
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Literatura 

Ve vyčerpávajících tabulkách se dovídáme, že každý Francouz přečte alespoň 

jednu knihu za měsíc. Dále je téma literatury nastíněno fotografií ze Salon du livre. 

Próza: V rámci prózy jsou zmíněni spisovatelé M. Pagnet a Kundera. Žáci si 

ovšem mají další informace o těchto autorech zjistit sami. 

Poezie: I v tomto dílu řady En fran~ais nám autoři předkládají řadu básní od 

velkých prozaiků: 

.,... Déjeuner du matin aLe Cancre ze sbírky Les Parole - Jacques Prévert 

.,... L 'avion - Allain Serres 

.,... báseň Feu rouge, feu vert se sbírky La Nouvelle Guirlande de Julie od A. 

Monja 

.,... Je te donne pour la fete od Maxe Jacoba 

.,..nebo Le ciel déménage od M. Careme se sbírky La Mat de Cocagne 

Hudba/ písně 

Písně "Arlequin dans sa boutique" a "J'ai perdu le do de ma clarinette" 

(doplněné notami k hudebnímu doprovodu), oproti prvnímu dílu, kde byly pouze písně 

a noty, nejsou jediným zástupcem oboru hudby. Toto téma je doplněno zajímavým 

článkem o historii francouzské písně a to od středověkých trubadurů, přes Marseillaisu, 

šansoniéry ( Edith Piaf, Yves Montand, či Jacques Brel) až po zpěváky a hudební 

interprety konce minulého století (Les negresses Verte, La Mano Negra, Rita 

Mitsouko ). Zmíněna je i hudba z Antil a Afriky, její představitelé (např. Mory Kanté) a 

Festival africké hudby v Paříži. 

Společnost, zvyky 

Podle článku v této učebnici jezdí většina Francouzů na prázdniny v srpnu. 

Dovolenou tráví u moře či oceánu ve Francii. Francouzi slaví například Velikonoce, 

první květen a další svátky. 

Jak se dovídáme z tohoto dílu série En Fran9ais, má každá francouzská rodina 

průměrně alespoň jeden automobil, 25 procent domácností má auta dvě. Řídit automobil 

je ve Francii možné od osmnácti let, čehož většina mladých využívá a vozem jezdí. 

Dále se dovídáme, jaké jsou povolené rychlosti jízdy ve Francii, nebo že v Paříži se 

těžko parkuje, a proto je výhodně mít menší auto, například Renault 5. Produkce 

francouzských automobilek Renault, Peugeot a Cotroěn z roku 1990 je uvedena 

v přehledné tabulce. 
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Francouzi tráví hodně času u televize, ale díky moderním technologiím, se 

věnují i hudbě, a to zejména při poslechu rocku, jazzu a klasické hudby. 

Kino je dnes nahrazeno televizí, i přesto osmnáct procent dotazovaných chodí do 

kina alespoň jedenkrát měsíčně, a čtyři procenta dokonce navštěvují kino každý týden. 

Zato polovina francouzského národu nikdy nabyla v divadle. Možná proto, že na 

víkendy se většina odebere na chalupy, kde se věnují nejoblíbenějšímu koníčku všech 

Francouzů- kutění. 

Autoři se okrajově zabývají tématem sídlišť a panelových domů. V jednom 

článku vypráví dívka, která se přestěhovala na sídliště, jak místo na malebné tržiště dnes 

chodí nakupovat do moderního supermarketu. 

Tématu nakupování, obchodů a značek je věnován poměrně velký prostor. Jsou 

zde představeny firmy a značky francouzské "haut couture" jako jsou Christian Dior, 

Yves Saint- Laurent, Christian Lacroix, obchodní domy Galerie Lafayette, Printemps, 

Samaritaine, a hypermarkety Euromarché, Carrefour. Navíc je zde vysvětlen rozdíl mezi 

hypermarketem a obchodním domem, což se nám dnes může zdát zbytečně, ale v roce 

1992 bylo toto vysvětlení zřejmě nezbytné. 

Dále je zde představena FNAC (i s fotografií), jako místo, kde se dá sehnat 

nejrůznější literatura a hudební nahrávky. Zmíněny jsou také automobilky Peugeot, 

Renault a Citroěn. 

Jako jedna ze světlých výjimek se tato kniha zabývá i tématem sport. Aktéři 

v rozhovorech diskutují o horolezectví, terénních kolech a plavání. Dále je uvedena 

historie a současnost Olympijských her, jejich cíle a prostor je věnován i jejich 

zakladateli P. de Coubertainovi. 

Tradičně nejoblíbenějšími sporty ve Francii jsou fotbal, na jihu rugby a jízda na 

kole. Přehledné tabulky nám nabízejí dva pohledy porovnání aktivity ve sportu. Prvním 

je porovnání mezi muži a ženami, ze kterého plyne, že v roce 1987/1988 se aktivně 

sportu věnovalo 53,4 procenta mužů a 42,5 procenta žen, a že nejvíce se Francouzi 

věnují lyžování (16,5 procenta). Druhým srovnáním je účast ve sportu v roce 1967 a 

1987. Sportujících během dvaceti let přibylo přibližně o jednu pětinu. 

Školství 

V učebnici En fran9ais II se dovídáme, že školu mají žáci od sedmi do sedmnácti 

hodin, středy mají volné, za to však musí do školy v sobotu dopoledne. V této učebnici 

jsou rozebrány školní prázdniny a nastíněn jejich program a činnosti, kterým se 
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Francouzi o prázdninách věnují. Školní systém je popsán v grafu na str. 96 (viz příloha), 

a to od mateřské školky po maturitu. 

Zajímavá je poznámka, že čeští studenti studují na lyceech v Dijonu a Nimes, zatímco 

slovenští studenti jsou koncentrováni v Bordeaux. Autoři zařadili i jednu fotografii 

z demonstrace studentů za reformu školství. 

Gastronomie 

V oblasti gastronomie autoři vyvrací mýt, o zálibě Francouzů v pojídání 

hlemýžďů a žabích stehýnek, dále uvádějí, že Francouzi mají v oblibě dělat společná 

jídla a to u jakékoliv příležitosti. 87 procent jich nejméně jedenkrát měsíčně hostí 

známé či příbuzné u sebe doma. 25 procent pak alespoň jedenkrát za měsíc zajde do 

restaurace. V menších městech se během dne Francouzi stravují v malých restauracích, 

kde se dá koupit sendvič či jiné rychlé občerstvení. Síť restaurací McDonald' s mají 

v oblibě především mladší generace. Článek je doplněn fotkami rodinné večeře, 

známého pařížského restaurantu La Tour ďargent, malého restaurantu a čajovny. 

Ve stručnosti se dovídáme, jak vypadá vánoční večeře: krůta nebo husa, ústřice, 

husí játra a dort zvaný "buche de Noel". 

Osobnosti, celebrity 

Autoři nám představují vítěze Olympijských her: J.-C. Killyho (Grenoble 1968), 

I. a P. Duchensayse (Albertville, 1992, krasobruslem), F. Guye (Albertville, 1992, 

skoky na lyžích) a jejich zakladatele Pierre de Coubertaina. V oblasti oděvního 

průmyslu je zmíněn Francouz Jean Paul Gaultier, jakožto jeden z představitelů světové 

módy. 

Média 

I v doméně ,,média" dávají autoři přednost fotografiím obálek časopisů 

(Télérama a RockFolk), rozšířený o ukázku televizního programu. Tyto dokumenty jsou 

doplněny zajímavými statistikami ohledně sledování médií. 82 procent Francouzů se 

dívá ne televizi každý den nebo skoro každý den, 42 procent čte denně noviny, 79 

procent čte pravidelně nějaký časopis a 75 procent poslouchá denně rádio. 
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Frankofonie 

Frankofonie je zde zastoupena pouze prostřednictvím hudebních interpretů 

pocházejících z Belgie (J. Brel), Guadeloupu (Jocelyne Béroard) a Afriky (např. 

Angélique Kidjo z Béninu). 

EN FRANCAIS III 

Místopis, geografie 

Na dvoustraně je vyobrazena mapa departmentů a regionů. V knize najdeme i 

mapu národních přírodních parků. 

Města, monumenty, doprava 

Autoři nám představují některé regiony. Prvním z nich je Bretaň - region 

rybolovu, palačinek, menhirů v Carnacu, náboženských slavností, který má svůj vlastní 

jazyk. Dalším z představovaných regionů jsou Languedoc - Rousillon známý především 

pro své vinice a galskou historii (např. Nimes). Dále je představena La Bourgogne, kde 

se narodila spisovatelka Colette, kde byl poražen Vercingétorix, region plný 

historických památek (bazilika Vézelay). Posledním z probíraných regionů je L'Ile de 

France, region pařížský, který má i s aglomerací Paříže deset milionů obyvatel, region, 

ve kterém je spousta moderních sídlišť, ale kam patří například i zámek ve Versailles 

nebo bazilika Svatého Denise. 

V rámci kapitoly o středověké historii jsou zmíněny i středověké monumenty na 

území Francie, například biblické reliéfy v kostelech nebo gotické katedrály Notre -

Dame v Paříži, Chartres, Amiens či Remis. Dále v učebnici najdeme fotografie baziliky 

v Créteil nebo renesančního paláce v Chambord. 

Geopolitická Francie, Francie a Evropská unie 

Již na začátku knihy se čtenář dovídá o správním uspořádání Francie. Názomě je 

zobrazeno členění na 22 regionů, které se dělí na jednotlivé departmenty, které jsou 

označeny čísly 1 - 96. Dále jsou stručně v několika větách, ale velice výstižně popsány 

některé regiony. 

Ve článku ,,Dýchejte" se pojednává o životním prostředí v Evropě. Každý 

Evropan vyprodukuje ročně na 300kg odpadu. Jako příkladné státy správné péče o 

životní prostředí jsou uvedeny Švýcarsko a Dánsko. V malém ekologickém slovníčku 

jsou vysvětleny pojmy jako například biozemědělství, ozon či recykláž. 
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Historie Francie 

Historie je v učebnici En Fran~ais rozebrána ve čtyřech částech, kde se pokaždé 

dovídáme o nejzásadnějších událostech a nejdůležitějších osobnostech daného období. 

V části první se dovídáme o středověku (zvolení H. Capeta králem, o stoleté 

válce, Janě z Arku a uvedeny jsou i některé monumenty vystavěné v této době. 

Druhá část je zaměřena na renesanci a příchod Františka 1., kdy dochází 

k výstavbě honosných paláců a jsou konány velké zámořské plavby a objevy. Ke konci 

šestnáctého století pak dochází k náboženským nepokojům, zmíněna jsou důležitá data: 

1572 Bartolomějská noc a 1598 Edikt Nantský. 

Další část pojednává o vládě krále slunce Ludvíka 16. na přelomu 17. a 18. 

stolet~ o rozvoji humanitních studií a umě~ o výstavbě zámku ve Versailles, nebo 

zrušení Ediktu Nantského a ztrátě náboženské svobody. Dále se seznamujeme se 

stoletím osvícenců - Voltaira a Diderota - (století osmnácté), kdy je francouzština 

jazykem mezinárodním, ale které bylo také stoletím velkých změn ve francouzské 

společnosti. Ludvík 16. se snaží během nepokojů uprchnout ze země, 1789 - pád 

Bastily a starého režimu, deklarace Lidských a občanských práv, 1792 ustanovení první 

republiky a poprava Ludvíka 16. 

Poslední část historie Francie v učebnici En Fran~ais se zabývá osobou 

Napoleona Bonaparte a jeho taženími po celé Evropě a v Rusku, velkými koloniálními 

taženími do Asie a Afriky a první světovou válkou, kdy Francie, Velká Británie, Itálie a 

U.S.A. vytvořili novou Evropu. 

Literatura 

Drama: Autoři do učebnice zařadili ukázku z díla Bourgeois gentilhomme od 

Moliera. 

Poezie: Do třetího dílu učebnice En Fran~ais autoři zařadili tyto básně: 

..,.. J. Charpantreau: Le petit poeme 

..,.. P. Coran: La vitre bleue a Timbre (sb. Jaffabales) 

..,.. M. Achard: Si tu les grands du monde 

..,.. Doris: Le vent (Poemes ďadolescents) 

..,.. G. Triollet: ll pleut 

..,.. E. Wilwerth: lis font dujogging (Luttes et Luths) 

..,.. B. Cendras: Iles (sb. Feuilles de route) 
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Hudba/ písně 

Tentokrát se žáci mohou naučit písně Le départ du conscrit, Malbrouck, Aupres 

de ma blonde a Jo li tambour. Všechny písně jsou doplněny hudebním doprovodem. 

Věda a technika 

Pýchou francouzského strojírenského průmyslu se v devadesátých letech stávají 

T.G.V. (vysokorychlostní vlak), které dosažitelnou rychlostí 515,3km/h trhalo rekordy, 

a letadla AIRBUS, na jejichž projektování a výrobě se podíleli čtyři evropské státy: 

Německo, Velká Británie, Španělsko a francouzský Aérospatial sídlící v Toulouse. 

V mezinárodní spolupráci vynikali francouzští zaměstnanci svojí dynamičností a 

uměním řešit nečekané problémy. 

V jiném článku o vědě a technice nám autoři dávají informace o předchůdci 

internetu Minitel 2, který je zřejmě většině českých žáků neznámý. Dále se autoři 

zabávají poštou a také se obdivují moderním vymoženostem telefonování, jako jsou 

přesměrování hovoru či telefonická konference. 

Společnost, zvyky 

Ve článku ,,Být ve své kůži, nebo na talíři?" se dovídáme, že gastronomické 

návyky Francouzů se mění, že jedna čtvrtina nahradila jedno klasické jídlo denně (oběd, 

večeře) sendvičem. Výdaje za stravu dnes tvoří menší část rodinného rozpočtu, než 

tomu bylo v letech minulých. Lidé žijící dnes jsou vyšší, než jejich předci. Celkový 

energetický výdej se snížil, hladina cholesterolu v krvi se naopak zvyšuje. Zajímavá je 

tabulka vyjadřující, kolik kilogramů jakých potravin sní průměrný Francouz ročně: 

např. 91kg čerstvé zeleniny, 68,6kg brambor, 65,0kg chleba, 22,3kg drůbeže, 10,4kg 

cukru, 5,5kg mražené zeleniny. 

90 procent Francouzů hodnotí svůj zdravotní stav jako uspokojivý, 79 procent se 

obává závažných onemocnění a 26 procent má nějaký zdravotní handicap. 

Pro 48% Francouzů je sport způsobem, jak se vymanit šedosti všedních dnů. 

Školství 

Ve článku o lyceistech a anketách s nimi, se více dovídáme o náladě, jaká panuje 

na francouzských středních školách. Většina lyceistů je ráno cestou do školy vcelku 

spokojená, těší se na kamarády i na učivo a atmosféra ve škole se jim líbí. Pouze devět 

procent dotázaných vnímá své učitele jako sympatické, 36 procent učitelé dokonce 
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štvou a vadí jim i časová náročnost školy, která jim brání v opravdovém životě. A 

z čeho mají mladí strach? AIDS, nezaměstnanost, válka, rasismus. 

Osobnosti, celebrity 

Jmenujme alespoň některé osobnosti uvedené v knize En Fran9ais a jejich 

významné činy: J. Cartier připlouvá r. 1534 k území dnešní Kanady, r. 1608 Champlain 

zakládá Québec, r. 1825 Niepce objevuje fotografii a r. 1863 objevuje L. Pasteur 

vakcínu, r. 1909 Blé jako první přelétá kanál La Manche. 

V kapitole o francouzské historii se pak autoři zmiňují o Napoleonu Bonaparte 

(1709 - 1821) a dalších osobnostech. 

EN FRAN<;AIS 4 

Místopis, geografie 

I v posledním dílu této série jsou na prvních stranách učebnice mapy. Tentokrát 

se jedná o mapy znázorňující oblasti, kde se mluví francouzsky (frankofonní oblasti 

v Africe, Kanadě, Švýcarsku, Itáli~ Belgi~ Lucemburska) a o mapu celého světa, kde 

jsou zakresleny D.O.M. a T.O.M. 

Města, monumenty, doprava 

Z moderních monumentů se žák seznamuje s La Villette, centrum technických 

vymožeností, kin a vědeckých výstav. 

Geopolitická Francie, Francie a Evropská unie 

Dozvídáme se o tom, jak se formovala nová Evropa během let 1957 - 1996. 

Autoři zařadili i článek o ,,Evropské patnáctce", ve kterém jsou některé informace již 

neplatné. Hezky je popsáno fungování Evropské Unie. 

Historie Francie 

Na straně 52 nám tabulka nabízí přehled jednotlivých francouzských Republik a 

hlavních historicky důležitých událostí mezi roky 1939 - 1993 i s výčtem hlavních 

představitelů politické scény té doby: Ch. de Gaulle, G. Pompidou, J. Chirac. 
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Literatura 

V tomto díle řady učebnic En Fran~ais se žák semamuje především s tvorbou 

frankofonních prozaiků. U každého úryvku z díla, je pak autor krátce a výstižně 

představen. Je zde rozhovor s Marguerite Duras o jejím románu Milenec a je zde 

zmíněna cena za literaturu Goncourt. Literární ocenění jsou více rozebrána a popsána 

dále. Ve Francii se každoročně udílejí tyto literární ceny: již zmíněná cena Goncourt, 

Fémina, Théoparaste Renaudot, Médicis, Interallié a cena literární kritiky. U kažného 

ocenění je popsáno, pro jaké spisovatele je určena, kdo ho udílí a od kdy. Na příklad: 

Cenu Goncourt předává Akademie Goncourt, od roku 1904 pro dt1o, ve kterém se 

nejvíce uplatňuje představivost. 

Vyčerpávající tabulka uvádí zvyky mladých francouzů od osmi do šestnácti let 

ohledně četby. Vyplývá z ní, že 40 procent dotázaných ve věku 8 - 16 let rádo čte, 

naopak čtení nemá v oblibě 17 procent. Děti rády čtou knihy vtipné, dobrodružné a 

nebo dokumenty. Dvě třetiny dospělé francouzské populace nečtou knihy vůbec. 

Jedna třetina kreslených komiksů se prodá v Paříži a v Angoulemu mají dokonce 

muzeum komiksů. 

Próza: Autoři nám nabízejí ukázky z těchto děl: 

..,. J. Gion: L 'homme qui plantait des Arbes 

..,. E. Zola: Au Bonheur des Dames 

..,. G. Perec: Je suis né (sbírka. La librairie du :XXe siecle) 

..,. M. Duras: Hiroshima mon amour (vyd. Gallimard) a 

představení žánru "Nový román" 

..,. M. Tournier: Des clefs et des serrures (vyd. Édition du chene) 

..,. Sociolog A. Clair a spisovatel B. Hama L 'aventure ď Albarka 

(vyd. NEA-EDICEF) 

..,. J.- M. Le Clézio: Désert (vyd. Gallimard) 

..,. J. Tardieu: Le professeur Froeppel, un mot pour un autre (vyd. 

Gallimard) 

..,. J.- P. Sartre: Les Mots 

..,. J. Cocteau: Orphée (vyd. Stock) 

..,. V. Jamek (Čech píšící francouzsky, v roce 1989 oceněn cenou 

Médicis): Traité des courtes merveilles (vyd. Grasset) 
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Hudba/ písně 

Dovídáme se základní informace o Festivalu frankofonní hudby v La Rochelle, 

kde se často interpreti dostávají velmi blízko k publiku, např. hrají v ulicích. Festival 

mívá až 30 000 návštěvníků. 

Malfřství a ostatní umění 

V oblasti umění nám autoři nabízejí spoustu zajímavých informací různého typu 

a směru: definici impresionismu v moderním malířství, přehled různých festivalů ve 

Francii, více se pak zabývají světoznámým festivalem v Avignonu, který se koná 

každoročně už od roku 1947. Jeho zakladatelem je Jean Vilar a během jednoho ročníku 

se představí na 150 divadel, 150 filmů 15 výstav. 

Zajímavé jsou i články o Maurici Béjartovi zakladateli školy Mudra - školy gest, 

tance, zpěvu a divadla, a o fotografu Édouardu Boubatovi, což je jeden z největších 

francouzských fotografii 20. století. 

V abecedním seznamu na konci učebnice jsou mezi jinými uvedeny umělecké 

směry a jejich představitelé společně s osobnostmi francouzského kulturního dění 

především 20. století (impresionismus, Monet, Gaugin). 

Věda a technika 

Autoři představují počítače a navigační systémy a přístroje v autech, satelit 

Ariane vysílaný z Guayany na oběžnou dráhu. Tyto články z Master Junior z roku 1992 

jsou obecně použitelné, ale velkou nevýhodou je brzká ztráta výpovědní a informační 

hodnoty, například se zde uvádí, že Eurotunel pod kanálem La Manche "bude již brzy 

uveden do provozu". 

V pracovním sešitě je uveden vynález bratří Mongolfierových - horkovzdušný 

balón (1783). 

Společnost, zvyky 

Ve článku ,,Francie, země přijetí" je pojednáno o solidaritě ve Francii. Je zde 

uvedeno, že Francie nikdy nepoznala vlnu emigrace, naopak vlny imigrace zná dobře. 

Své dveře cizincům otevírala z více důvodů: snižování porodnosti nebo např. chybějící 

pracovní síla. Ale kvůli zvyšování nezaměstnanosti a ekonomické krizi zůstaly dnes 

tyto dveře cizincům už jen pootevřené, ročně jimi projde na 30 tisíc cizinců (k r. 1992). 

Tento článek je doplněn tabulkou o počtu cizinců ve Francii. Vede Alžírsko, 

Portugalsko a Maroko. 
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Další dva články k tématu solidarita se zabývají problematikou lidí bez domova. Za 

hlavní příčinu nárůstu počtu osob bez střechy nad hlavou jsou považovány ekonomická 

krize a nezaměstnanost. Jako důkaz solidarity jsou uvedeny Rastaurants du Coeur. 

Dále se dozvídáme informace o mezinárodních lékařských dobrovolnických 

organizacích, založených Francouzi: Lékaři bez hranic, Lékaři světa či Mezinárodní 

lékařská pomoc. 

Dalším tématem jsou jazyky, kterými se ve Francii hovoří. Jsou jimi např.: 

bretonština, katalánština nebo okcitánština. 

Autoři nám nabízejí výsledky ankety u mladých lidí z roku 1993 s názvem: 

"Chcete jít do politiky?". 21 procent dotázaných by chtělo, jako hlavní důvody uvedli 

zájem o společnost, a chuť realizovat své vlastní nápady. Většina ovšem do politiky 

nechce. Nemají rádi polický život, politické prostředí vidí jako neupřímné a zaměstnání 

v politice se jim nejeví jako jistota. 

Školstvi 

Z oblasti škol a školství, které bylo podrobně probráno už v předchozích dílech, 

se dozvídáme, že pokud se někdo chce stát kuchařem, pak k tomu potřebuje mít B.E.P. 

(Brevet ď études professionelles) nebo maturitu z oboru restauratérství. 

Životní prostředí 

Téma životní prostředí je úvodním tématem v této učebnici, hovořící například o 

spotřebě vody. Vše je podloženo názory dvou mladých ekologů. V jiné kapitole se 

hovoří o ekologické havárii, která se stala r. 1978. Tenkrát u Bretaně vytekla z tankeru 

ropa a zamořila pobřeží Bretaně. Následky se odrazily v neblahých vlivech na místní 

faunu, flóru, ale i cestovní ruch. Připomenut je Den Země (22. dubna), který se poprvé 

slavil r. 1990. 

Osobnosti, celebrity 

Mnoho osobností ze světa literatury bylo představeno zároveň s úryvky z jejich 

děl. Kniha je doplněna o abecední seznam osobností a literárních směrů na konci 

učebnice. Mezi nimi se dočteme více o takových velikánech, jako byli či jsou: Balzac, 

Vian, Napoleon 1., Matisse, Pompidou, Verlaine nebo Tintin (např. str. 174, viz 

příloha). 
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Média 

V tomto díle jsou rozebrány návyky Francouzů v rámci médií: jak často čtou 

tiskoviny, kolik času tráví u televize, jaký vztah mají k poslechu rádia či jestli chodí do 

kina. 

43 procent Francouzů denně čte deníky, televizní program či jiný časopis si 

pravidelně přečte 84 procent. Ve Francii vychází 1200 různých časopisů jednou za 

měsíc a 120 časopisů vychází denně. 13 procent mužů čte pravidelně časopisy pro ženy. 

Dále je čtenáři nabízen seznam časopisů z různých oblastí zájmu. Také je zde 

představena A.F.P. (L'Agence France Presse), tisková agentura, která má 99 poboček 

ve Francii, 1 O po celém světě a shromažďuje informace z více jak sto padesáti zemí. 

Ve Francii působí šest základních televizních stanic (TF1, France 2, France 3, 

Canal plus, Arte a M6), dále soukromé, státní, placené, kulturní, hudební, a spousta 

kabelových televizí. Kabelová televize je však dostupná pouze ve velkých městech. 

V tabulkách poslouchanosti a oblíbenosti rádií vede R1L s 18,2 procenty 

posluchačů a 160 odposlouchaných minut denně. Dále Francouzi v roce 1993 

poslouchali hlavně Evropu 1 a France Inter. U France lnfo zůstávali pouze 79 minut 

denně, což je o polovinu kratší čas než u R1L. 

Úpadek návštěvnosti kin, který začal ve čtyřicátých letech 20. století, stále 

pokračuje. I když populace se po druhé světové válce zvětšila, rok od roku návštěvníků 

kina ubývalo. Po roce 1975 přišla nová multikina s řadou vymožeností. V roce 1982 se 

návštěvnost zvýšila, ale jednalo se pouze o nárůst dočasný. 

Frankofonie 

Kromě již výše zmíněných map frankofonního světa a Festivalu frankofonní 

hudby, je v knize zmíněno i dnešní postavení francouzštiny ve světě, která je stále 

jazykem OSN (čtyřicet ze 138 delegátů se vyjadřuje ve francouzštině). Francouzština je 

rozšířena na vícero kontinentech a váže se na ní vyspělé školství a kultura na vysoké 

úrovni. Jeden článek ukazuje, že se francouzsky domluvíme nejenom v Metropoli, ale i 

v Belgii, Québeku, Švýcarsku, na Réunionu a v Antilách. Celkový počet frankofonních 

lidí je však stále daleko za celkovými počty lidí anglofonních a hispanofonních a navíc 

většina ze všech frankofonních lidí (105 889 000) žije v Evropě. Dále jsou ve zkratce 

představeny některé frankofonní země: Švýcarsko, Belgie a Québek. 

Dozvídáme se, že ve Švýcarsku mluví francouzsky 19 procent obyvatel (70 

procent mluví německy), jejichž převážná většina žije v některém ze čtyř stoprocentně 

frankofonních kantonů. Dalšími presentovanými frankofonními oblastmi jsou Valonsko 
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v jižní části Belgie (Brusel je bilingvní město, mluví se zde francouzsky a holandsky) a 

Québek, kde je francouzština jediným oficiálním jazykem, kde je 80 procent lidí 

frankofonní a jeho hlavní město Montreal je druhé největší frankofonní město na světě. 

Frankofonie je navíc podporována i rádiem R.F .I. (Radio France Intemational), 

které šíří informace o dění ve Francii do celého světa a jedenkrát za týden vysílá zprávy 

ze světa frankofonního. 

Jako představitel frankofonie je zde uveden spisovatel Boubou 

Hama.V pracovním sešitu je článek o Akádech, žijících v Kanadě. 
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Tabulka 2: Výskyt jednotlivých témat v metodě En Fran9ais 1 - 4: 

~ 
EN FRAN(:AIS EN FRAN(:AIS 

a 1 

Místopis, X 

geografie 

Města, X 

monumenty, 

doprava 

Geopolitická -
Francie; 

Francie a 

Evropská unie 

Historie -

Francie 

Literatura XX 

Hudba/ písně XX 

Malířství a -
ostatní umění 

Věda a -
technika 

Společnost, -
zvyky 

Skob tví -
Zivotni -

prostředí 

Gastronomie -
Osobnosti, -
celebrity 

Média X 

Frankofonie X 

Vysvětlivky: 

- - nevyskytuje se 

X vyskytuje se v malé míře, či okrajově 

XX vyskytuje se 

XXX vyskytuje se velké mfře 

2 

XX 

XX 

-

-

XX 

XXX 

-

-

XXX 

XX 

-

XX 

XX 

X 

X 

EN FRAN(:AIS 

3 

XX 

XX 

XX 

XXX 

XX 

XX 

-

XX 

XX 

XX 

-

-

X 

-
-

EN FRAN(:AIS 

4 

XX 

X 

X 

XXX 

XXX 

X 

XX 

XX 

XXX 

XX 

XX 

-
XX 

XXX 

XXX 
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2.1.3 CONNEXIONS 

Tato série učebnic francouzštiny je určena pro starší adolescenty a dospělé. Jako 

její hlavní výhodu bych uvedla dostupnost na českém trhu a v knihovnách. Další 

výhodou je relativně nedávné datum vydání (r. 2006), s čímž souvisí i aktualita 

informací a statistik, u kterých jsou pečlivě citovány zdroje (nejčastěji Insee - · Institut 

National de la Statistique et des Etudes Economiques). Další výhodou její moderní 

grafické provedení (barevné obrázky i fotografie), čímž se pro žáky stává mnohem 

atraktivnější. 

Reálie jsou zde přímo v textu, nenásilně zařazeny do učiva, tak aby souvisely 

s hlavním tématem kapitoly či ho alespoň doplňovaly. Obsahově jsou zaměřené hlavně 

na reálný život a praktické situace. 

K atraktivnosti témat geografie přispívají barevné mapy na vnitřních stranách 

desek všech třech řad učebnic. Dovídáme se více o městech jako Lilie, Štrasburk, 

Montpellier a jiné. Informace jsou podané stručně a výstižně. Historie je probírána 

pouze letmo, se zaměřením na 19. a 20. století, ve třetím dílu série. V této metodě 

nalézáme nejen informace o frankofonních zemích, ale i zajímavosti z celé Evropské 

Unie a to i v pracovních sešitech. Jsou zde představeny obhbené francouzské komiksy a 

někteří spisovatelé (Duras, Proust), básnická díla autoři nezařadili. Z oblasti hudba jsou 

nám představeni hlavní interpreti francouzské hudební scény z 20. století a žáci mají i 

možnost naučit se některé písně. Jsme seznamováni s moderním i klasickým malířstvím 

a i francouzskou kinematografií. Překvapujícím faktem je, že se nedovídáme žádné 

zásadní informace o tématech věda a technika, jak tomu je v ostatních učebnicích. 

Hlavní náplní výuky reálií podle této knihy je téma společnost, což klade značné nároky 

na znalosti učitele a jeho povědomí o současném dění ve Francii. Dovídáme se 

informace o sportech a společenských hrách praktikovaných ve Francň, o tom, jak tráví 

Francouzi svůj volný čas, jakými způsoby se zdraví. Často je používána reklama, řeší se 

zde i problém bydlení či zásady vhodného společenského chování. Velký prostor je 

věnován otázkám rasismu, xenofobie a předsudků, zatímco například oblast školství je 

zastoupena jedinou fotografií University Sorbonna. Téma životní prostředí je podáno 

velmi zajímavě, z pohledu dnešních mladých lidí. Gastronomií se autoři zabývají 

převážně v dílu prvním, zatímco v následujících dílech se zabývají osobnostmi. O 

médiích a jejich oblíbenosti ve Francii autoři nepojednávají. 
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Reálie, které jsou po žácích vyžadovány při skládání maturitní zkoušky v České 

Republice Gako jsou témata historie Francie, frankofonní literatura a jiné), jsou zde 

rozebírány minimálně. O francouzské společnosti a jejích zvycích se dozvídáme 

zajímavé a obohacující informace, využitelné v běžné komunikaci a v denním životě. 
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CONNEXIONS 1 

Místopis, geografie 

Na pevných deskách knihy je barevná mapa Francie se zakreslenými a 

popsanými pohořími, městy a vodními plochami. V učebnici jsou u mapy Francie 

vyobrazeny i D.O.M., bohužel ale chybí mapa celého světa, aby si žák opravdu 

uvědomil, kde se tyto ostrovy a souostroví nacházejí. To je malinko napraveno na 

vnitřní straně zadních desek, kde jsou i některé T.O.M. a je u nich i malá mapka světa 

s jejich umístěním. I v této knize je mapa Francie využita v lekc~ kde se probírá 

předpověď počasí. 

Města, monumenty, doprava 

V knize jsou popsána některá zajímavá města a místa. Dovídáme se o Baskicku, 

o jeho speciálním horském vlaku, který funguje již od r. 1934, ze kterého se nám nabízí 

nádherný výhled do Pyrenejí. Navíc je možné projížďku vlakem spojit s vycházkou po 

horách. V jednom z rozhovorů aktéři popisují ostrov Berder v Bretani. Ze široké palety 

barevných fotografií jmenujme např. Avignonský most, Eiffelovu věž, Le Mont- Saint 

- Michel, Zámek v Chambord a v Angers či Mont- Blanc nebo La Tour des Anglais. 

Z měst je nám blíže představen Štrasburk, v jehož centru se můžeme kochat krásnými 

středověkými domy a uličkami. 

Geopolitická Francie, Francie a Evropská unie 

V pracovním sešitu je slepá mapa Evropské Unie (před vstupem nových 

členských států). Na straně 26 v učebnici je mapa celého evropského kontinentu 

doplněna o hezké fotky z některých evropských měst (Lisabon, Vídeň). V jednom 

dialogu hovoří aktéři o prázdninách v Chorvatsku a ve Švýcarsku. Již zmíněný 

Štrasburk je nejen krásným městem, ale i sídlem Rady a Parlamentu Evropské Unie či 

Mezinárodního tribunálu pro lidská práva. 

Ve článku: "Co Evropané jedí?" je na Evropskou Unii nahlédnuto z nevšedního 

úhlu pohledu, podle stravovacích návyků jednotlivých států. Například typické jídlo 

v Portugalsku je ryba, Angličané si pochutnávají na "fish and chips, Němci rádi pivo a 

více jak polovina jich nesnídá. Zato 97% Portugalců se bez snídaně neobejde. 
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Literatura 

Komiksy: Autoři nám představují komiks "Titeuť', jehož autorem je Zep, který 

původně chtěl pouze vyprávět zoufale komické příběhy, které se mu přihodily během 

dne a ve škole. Tento komiks si oblíbily celé generace čtenářů. 

Hudba/ písně 

K dispozici máme dvě písně. Tou první je "Simone a la neige" a druhá se 

jmenuje "Ou que tu ailles". Jejich text je v učebnici a obě jsou nahrány na doprovodném 

CD. 

Malířství a ostatní umění 

Autoři se jen letmo dotýkají tématu francouzské kinematografie. Reklamní leták 

nás láká do kina na film Pianista, který získal Zlatou palmu na 55. festivalu v Cannes. 

Společnost, zvyky 

Již v první lekci se seznamujeme se všemi možnostmi pozdravů ve Francii. Od 

pouhého pozdravu, přes podání ruky, až po polibky na tváře. V učebnici je například 

nakresleno, jak ukazujeme jednotlivá čísla na rukou, což se možná zdá zbytečné, ale 

vzhledem k tomu, že jsou kultury (například asijské), kde se ukazování číslic na prstech 

liší od toho našeho, považuji za vhodné zařadit do učebnic tento způsob neverbální 

komunikace. Dále jsou v učebnici vyobrazené symboly, které jsou nejčastěji používány 

během elektronické a SMS komunikace, jako :-( , :-) . :-D, ke kterým žák přiřazuje 

obrázek, na kterém lidé vyjadřují určité emoce. 

Ani v této sérii učebnic nejsou vynechány statistiky a průměry: lidé vyměňují 

návštěvu kina za návštěvu knihovny. V roce 2000 vypověděla jedna pětina Francouzů, 

že za posledních dvanáct měsíců nenavštívila žádnou kulturní akci, ale za to polovina 

byla buďto v kině, nebo přečetla alespoň jednu knihu. Pouze 29% Francouzů zašlo na 

koncert či do divadla. Kulturní život mladých je většinou bohatší, například do kina se 

za uplynulých dvanáct měsíců dostalo celých 89%. U mladších také nejsou tolik 

diferenciovány pohlavní rozdíly v kulturních zájmech. Průměrně nejraděj i Francouzi 

čtou, chodí do kina nebo na koncert. 

Podrobná statistika na téma "Jaký jste čtenář" vypovídá o obhbenosti četby u 

frankofonní populace (výzkum byl prováděn z velké části ve Francii, ale i v Belgii, 

Lucembursku, Švýcarsku, Kanadě a v dalších zemích). Nejvíce (40%) respondentů 
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odpovědělo, že čte průměrně dvě až tři knihy za měsíc a to hlavně romány. Četba je pro 

ně únikem z reality do světa snů. 

V učebnici Connexions je zajímavě podané téma "sport", které je rozděleno 

podle typičnosti pro určitý region. Jako nejznámější regionální sporty jsou uváděny: 

baskický pelot, vysoké kuželky v Bordelais či palet ve Vendée nebo lakros, který se do 

celého světa rozšířil z Québeku. Francouzi si ale oblíbili i společenské hry, většinou 

přejaté z jiných zemí, jako Scrabble, či Monopoly, a videohry, kterým se věnuje 55% 

mladé generace. 

Zajímavý je i článek o tom, jak si dnešní mladí lidé představují svět za 50 let. 

Největší pokrok očekávají ve sféře komunikace a medicíny. Přáli by si, aby se posunul 

vývoj zejména v oblasti zdraví, hygieny a životního prostředí (např. 23% dotázaných si 

myslí, že v následujících padesáti letech bude mít lidstvo k dispozici automobil, který 

nebude znečišťovat životní prostředí). 

V této učebnici je také článek zaměřený na porovnání minulosti a přítomnosti, 

kde autoři uvádějí konkrétní rozdíly mezi dnešní francouzskou společností a společností 

před dvaceti lety. Např.: dříve potřeboval vlak na cestu Paříž- Marseille 8h, dnes mu 

stačí pouhé 3h nebo rozdíl v hudebních nosičích (staré velké vinylové disky a dnešní 

malá CD s ohromnou pamětí). 

Novým zvykem v Paříži je spolu bydlení, které má své socioekonomické výhody. 

Ve zkratce se dovídáme, jaké svátky se ve Francii slaví, toto téma je doplněno 

výstižnými barevnými fotografiemi. 

Školství 

Konkrétních informací o školství se nám nedostává, jediným zástupcem tohoto 

tématuje fotografie Sorbonny. 

Životní prostředí 

Ze článku, který popisuje představy mladých lidí o budoucnosti, vyplývá, že se o 

toto téma zajímají především lidé kolem 25 let, kteří očekávají zásadní pokrok 

především ve výzkumu ohledně životního prostředí. Druhý článek je zaměřen na třídění 

odpadů. 

Gastronomie 

Typické francouzské jídlo je steak se smaženými hranolky. Francouzi pijí hlavně 

víno, ale dají si i pivo a na oběd v restauraci potřebují minimálně dvě hodiny. Snídani si 
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denně dopřává 87% Francouzů. I v této knize je uvedeno menu, tentokrát ne restaurace, 

ale baru. Stejně tak jako sport, i jídelníček se liší region od regionu. Jih Francie 

preferuje k vaření olivový olej, zatímco na severu raději používají máslo. V Marseille je 

typickým pokrmem ryba, ve Štrasburku šukrut s párečky. Normandie je kraj jablek, ale 

v Provence raději meruňky. Ani víno není typickým nápojem pro úplně celou Francii -

bretonci pijí mošt a na severu se pije spíše pivo. Co ale spojuje celou Francii, to je sýr. 

Osobnosti, celebrity 

Žádná konkrétní osobnost nám představena není, pouze prostřednictvím 

fotografií se setkáváme s Audrey Tatou, Hergé, Frandolem a dalšími. 

Média 

Z médií nám autoři nabízejí pouze jeden list z novin Le Monde. 

Frankofonie 

Autoři nám nabízejí mapu světa s barevnými fotografiemi z exotických míst 

francouzských zámořských území a regionů. Jsou zde tři články o frankofonii, jejichž 

autoři pochází z U.S.A., Kanady a Senegalu, které ukazují tři různé názory na toto téma. 

Článek je doplněn ukázkou francouzštiny používané v různých zemích a jejími 

modifikacem~ např. pokud vám v Kamerunu někdo řekne: ,,ll ne faut pas motamoter", 

znamená to, že se nemusíte danou věc učit nazpaměť. 

CONNEXIONS 2 

Místopis, geografie 

Na vnitřní straně desek druhého dílu řady učebnic CONNEXIONS se nám nabízí 

pohled na mapu Francie rozdělenou do regionů a departmentů, doplněnou o mapu 

zámořských departmentů a teritorií. Na zadních deskách je zobrazena mapa 

frankofonního světa. 

Města, monumenty, doprava 

V knize jsou presentovány některá zajímavá města, místa a památky z celého 

frankofonního světa. Autoři uvádí základní údaje o městech Avignon a Dijon, jako jsou 

vzdálenost od Paříže, počet obyvatel a studentů, průměrné teploty, srážky, monumenty. 

Celý článek doplňují fotografie těchto měst. Na další straně jsou reklamní letáky na 
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další zajímavá místa (zámky na Loiře) a v pracovním sešitu jsou představeny Lilie a 

Montpellier. Dále v knize najdeme fotografie z Auvergne, a zámořských ostrovů Tahiti 

a Guadeloupe. 

Vzhledem k tomu, že kniha je plná barevných fotografií, nechybí ani obrázky 

moderních dopravních prostředků, mezi nimiž jsou i kabinová a sedačková lanovka. Ze 

článku věnovaného dopravě plyne, že pouze 27% Francouzů využívá veřejnou dopravu, 

čemuž odpovídá více jak zčtyřnásobení objemu automobilové dopravy od r. 1960, 

přičemž většina cest nepřesáhne vzdálenost čtyř kilometrů. 

Literatura 

Próza: V prvních zmínkách o literatuře autoři spojili kapitolu o cestování 

s knihou J. Verna "Cesta kolem světa za 80 dní", kde se z dialogu dozvídáme některé 

zajímavosti z putování Ph. Fogga. Druhým náhledem do francouzské literatury je 

úryvek z knihy ,,Poisson ď or" od J. M. G. Le Clézia. Literární tečkou je pak kniha od 

N. de Rothschildové: ,,Le bonheur de séduire, l'art de séduire", o které se mluví i 

v pracovním sešitě. 

Hudba/ písně 

V knize jsou slova k písni "Y a une fille qui habite chez moi" od Bénabara, jejíž 

nahrávku nalezneme na CD ke knize. Fotografie, které doprovázejí článek o hudbě, nám 

představují skupinu Rita Mitsouko a Mickey 3D. Statistiky vypovídají o tom, že 

Francouzi v roce 2003 utratili za hudební nosiče 1,2 miliard euro, z čehož 62% bylo od 

frankofonních autorů, z nichž jsou jmenováni Johny Hallyday, Patrick Bruel či 

Indochine, z mladší generace Tété či Keren Ann a z kategorie všeobecně známých 

interpretů Oufl La puce či Bisso na Bisso. Dále článek pojednává o rozmanitosti žánrů 

frankofonní hudby i hudebních nástrojů v ní používaných. 

Malířství a ostatní umění 

Moderní umění je zde představeno, jako sféra, která může vyvolávat velice 

rozdílné názory. Jako příklady jsou uvedeny obrazy: "Tirets jaunes, jaune vert, jaune 

orange" od Fr. Morelleta a "Tutti Frutti" od R Malavala. Primátor města Paříže nás ve 

svém článku seznamuje se situací muzeí v Paříži, z nichž jsou některá zpřístupněna pro 

veřejnost zdarma, za tím účelem, aby se k umění dostalo více lidí. Dále jsou zde 

uvedeny konkrétní výstavy v pařížských muzeích. Je zde vyobrazeno dílo A. Moneta: 

,,Imprese- vycházející slunce" z r. 1873. 
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Společnost, zvyky 

Ve volném čase se největší počet Francouzů (58%) věnuje četbě knih, následuje 

návštěva kina, muzeí a monumentů a 29% chodí rádo do divadla (insee, 2003). Mladší 

generace preferuje kino, starší zase literaturu. 

Zajímavý článek pojednává o společenském chování na počátku 21. století, kdy 

se sice některé zvyky změnily (např., že i žena může v restauraci zaplatit), ale stále se 

dbá na galantnost, ohleduplnost a znalost bontonu, která jsou vyžadovány i v pracovním 

kontaktu a jsou znakem dobrého vychování. 

Změny ve společnosti reflektuje i obrázek starý 100 let, na kterém mají žáci 

jmenovat rozdíly dnešních a dřívějších zvyků a svým způsobem o nich pojednává i 

článek o ,,módě za každou cenu" z časopisu Elle. 

Výrazným fenoménem dnešní společnosti je reklama. Každý týden jsme 

vystaveni více jak 1000 komerčních spotů. Jedna společnost instalovala na 3000 reklam 

na WC po celém Hexagonu. K tomuto tématu se váže i dvojstrana o konzumní 

společnosti nazvaná Vždy více! Pro mimoevropského žáka může být zajímavá fotka 

platidla Evropské Unie. 

Mírně se autoři dotýkají otázky rasismu, xenofobie a odlišnosti, když předkládají 

kreslený komiks a reklamu na toto téma. Jsou zde zmíněny i některé mezinárodní 

organizace hájící lidská práva, jako Amnesty International či UNICEF. 

Článek o tom, jak se cítí mladí lidé ve francouzské společnosti je založen na 

výzkumu agentury SOFRES. Udává se v něm, že 90% mladých od 18 do 20 let se ve 

Francii cítí dobře. 37% pochybuje o rovnoprávnosti v této zemi a 72 procent by si přálo, 

aby se firmy angažovaly i ve společnosti a ne pouze v ekonomickém světě. 

Z tabulek, na straně 105, můžeme hodnotit obhbenost některých slov: jako 

nejpozitivnější slovo označilo 82% dospělé populace slovo ,,rodina", naopak "profit" 

získal pouze 8%. Z další tabulky vidíme, že více jak polovina Francouzů vidí jako velký 

problém špatné zacházení s dětmi, a že většina by se chtěla podílet na práci 

v dobrovolnických organizacích, ale v reálu jich tam pracují pouhá 1 - 2 procenta. 

V knize je také fotografie stávkujících proti výstavbě letiště či článek o motivaci 

zaměstnanců pomocí sportovních aktivit. 

Dalším tématem je bydlen~ jsou zde uvedeny orientační ceny bytů a domů ke 

koupi či pronájmu v různých regionech. Z tabulky vyplývá, že nejvíce ceněné reality 

jsou, hned po Paříži, v Chamomix, kde při koupi bytu zaplatíte 4396€ za metr čtvereční. 

Článek doprovází popis tradičních venkovských domů, které jsou typické pro dané 

regiony. 
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V pracovním sešitu je v krátkém článku presentována Asociace cyklistů. 

Životní prostředí 

V krátkém článku se hovoří o dni bez aut, který je organizován dvakrát ročně. 

Gastronomie 

Autoři zabrousí k tématu stolování prostřednictvím fotografie, na které je 

vyobrazen správně prostřený jídelní stůl, který se vcelku neliší od prostřeného stolu 

českého. 

Osobnosti, celebrity 

V učebnici Connexions 2 se seznamujeme s osobnostmi dvou domén: umění a 

politika. Z umění jsou to Pierre Buraglio (jeden z nejvýznamnějších současných umělců 

ve Francii) a malíř, novinář a sochař Plantu. Z politické sféry je představena Martine 

Aubry, ministryně, která bojovala o slavný zákon ,,35 hodin pracovní doby". 

V pracovním se dovídáme o badateli St. Lévim. 

Frankofonie 

Půvab frankofonie je vyzdvihán především v již zmiňovaném článku o hudbě, 

kdy je kladen důraz na pestrost, kterou díky frankofonním interpretům tato hudba 

získala. Představu o zmiňovaných hudebních nástrojích si žák může vytvořit díky 

fotografii afrických bubnů. 

CONNEXIONS 3 

Místopis, geografie 

Stejně jako v předchozím dílu této série, i zde je na vnitřní straně desek mapa 

Francie, jejích departmentů a regionů, ale na zadních deskách je mapa světa v níž jsou 

barevně odlišené jednotlivé světadíly. Dvě zajímavé mapy najdeme na dvoustraně ll O a 

111, kde je na první mapě velikost státu závislá na počtu obyvatel, tudíž opticky 

převažuje Čína a Indie a na druhé mapě jsou barevně odstupňovány státy podle velikosti 

hrubého národního produktu- Francie, označená červeně, se řadí k zemím, kde je HDP 

celosvětově nejvyšší společně s U.S.A., Austrálií, Německem a dalšími státy. 
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Geopolitická Francie, Francie a Evropská unie 

Téma Francie a Evropská Unie je zde podáno zábavnou formou. Autoři vybrali 

některé vtipy, které si říkají Francouzi o Švýcarech, Švýcaři o Francouzech, Irové o 

Angličanech. V článku je řečeno, že smích lidi spojuje, ať už je důvod našeho veselí 

jakýkoliv, třeba i naši Evropští sousedé. 

Evropská Unie je hlavním tématem sedmé kapitoly. Je zde názorná časová osa 

vývoje EU, citovány jsou některé důležité Evropské dokumenty. Informace z roku 2005 

jsou sice čerstvé, ale bohužel už ne úplně pravdivé. Také se zde uvádí, že export Francie 

do EU tvoří 65% z jeho celého objemu francouzského exportu. 

Historie Francie 

Autoři se ve zkratce pozastavují v 19. století (kdy většina obyvatel Paříže 

pracovala jako dělníci a horníci) a ,,Belle époque". Jedním z jejich znaků je i klobouk, 

který dříve nosili kapitáni na lodích. Je zde také zmínka o demonstraci strany Národní 

fronta z r. 1936 a krátké vysvětlení jejího vlivu na pracovní podmínky tehdejších 

zaměstnanců. 

Literatura 

V Connexions 3 se setkáváme s literárním provedením, které je Francouzům tak blízké 

- s komiksy. Konkrétně se jedná o Astérixe a Obélixe, Bidochonovi, Le canard 

enchainé a komiksem od Claire Brétécher. 

Próza: V oblasti prózy se setkáváme s ,,Milencem" od M. Duras, jehož text 

je doprovozen obrázky ze stejnojmenného filmu, dále je zde dotazník, na 

který odpovídal M. Proust a literární téma završují dva úryvky z knihy 

"Vánoční hvězda" od M. Piquemala a M. Matje. 

Hudba/ písně 

Z nabídky hudební produkce se nám dostávají nahrávky a texty písní od Rita 

Mitsouko a J. Brela. 

Malířství a ostatní umění 

V knize je věnovaný velký prostor malířským dílům, o malířství samotném a 

jeho proudech se však dozvídáme jen minimum. Je zde uvedeno, že umělci z Belle 

époque se scházeli na Montmartru, kde bylo možné potkat takové osobnost~ jakými 

byly Renoir, Matisse či Picasso. V této souvislosti jsou zde vyobrazena díla: Renoir: Le 
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Baldu Moulin de la Balette z roku 1876 a autoportrét Pabla Picassa, od kterého je zde i 

obrázek Don Quijote et Sancho Panza. Dále v knize objevujeme fotografii od Lizzie 

Sadin, kreslený neokomentovaný komiks a několik obrázků od Quina a krásně barevný 

obraz od F. Légera. 

V krátkém úryvku na CD se seznamujeme i s francouzskou filmovou tvorbou, 

např.: "Un Air de Famille", krátkometrážní film od A. Gagnola a J. - L. Felicioli. 

Reklamní leták nás láká na film J. Odoutana ,,Barbecue - Pejo. 

Autoři neopomněli ani divadelní tvorbu. Hra "L 'Homme de la Mancha" je 

v učebnici okomentován pěti diváky. Na hru "Au petit bonheur la chance" si můžeme 

udělat zálusk díky uvedenému reklamnímu letáku. 

Společnost, zvyky 

Autoři se znovu zabývají tématem bydlení, které je znovu otevřeno a to v rámci 

článku (podle Télérama, 2005) o mladých lidech, kteř~ na rozdíl od svých vrstevníků, 

nechtějí opustit teplo domova. 

Vrací se i téma diskriminace, kde se pro tentokrát autoři zaměřili na oblast 

"předsudky ve společnosti". Také článek z časopisu Sciences Humaines z r. 2004 

vypovídá o diskriminaci a překážkách, které potkávají ženy na trhu práce, jako jsou 

vyšší nezaměstnanost nebo nižší příjmy. I přes tyto potíže je Francie jedna 

z Evropských zemí, kde je procento zaměstnaných žen aktivního věku velmi vysoké. 

Téma práce je doplněno poslechovými cvičeními. Zároveň je v učebnici rozebíráno 

téma zadluženosti občanů a státu, kde je uvedeno že 53,9% výdělku každého Francouze 

půjde v r. 2004 na podporu a financování francouzské administrativy, což odpovídá 

odpracovaným hodinám jednoho občana v období od 1. 1. do 15. 7. toho roku. 

80% Francouzů podporovalo kandidaturu Paříže na organizátorství 

Olympijských her v r. 2012. Článek z Les Clés de 1' Actualité Junior (2005) upozorňuje 

na to, že zbylých 20% má jasné a odůvodněné argumenty, proč se postavit proti této 

kandidatuře. 

Životní prostředí 

S tématem životního prostředí souvisí s článkem o nadměrné spotřebě, kdy 

zákazník není zcela informován o možnostech, jak neplýtvat přírodními zdroji. 
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Osobnosti, celebrity 

SpisovateJka A. Gavalda se nám odkrývá skrze svůj názor na současnou 

filmovou a kinematografickou tvorbu. Marcel Proust odpovídá na otázky v krátkém 

dotazníku a svým článkem se představuje i Kofi Annan. 

Frankofonie 

V rámci frankofonie je nám v nahrávce z radia France Inter představen režisér J. 

Odoutan, původem z afrického Beninu, s jehož dílem se žák v učebnici také seznamuje. 

K tématu frank:ofonie se pojí i rozsáhlý článek, ve kterém Kofi Annan hovoří na 

toto téma a popisuje cíle OSN. 
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Tabulka 3: Výskyt jednotlivých témat v metodě Connexions 1 - 3: 

~ 
CONNEXIONS CONNEXIONS 

a 1 

Místopis, XX 

geografie 

Města, XX 

monumenty, 

doprava 

Geopolitická XX 

Francie; 

Francie a 

Evropská unie 

Historie -
Francie 

Literatura X 

Hudba/ písně X 

Malířství a X 

ostatní umění 

Věda a -

technika 

Společnost, XXX 
zvyky 

Skolství -
Zivotní X 

prostředí 

Gastronomie XXX 

Osobnosti, X 

celebrity 

Média -
Frankofonie XXX 

v • 

Vysvethvky: 

- -nevyskytuje se 

X vyskytuje se v malé míře, či okrajově 

XX vyskytuje se 

XXX vyskytuje se velké míře 

2 

XX 

XXX 

-

-

XX 

XXX 

XX 

-

XXX 

-
X 

X 

XX 

-

X 

CONNEXIONS 

3 

XX 

-

XX 

XX 

XX 

X 

XXX 

-

XXX 

-
X 

-
X 

-
XX 
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2.1.4 BRAVOl 

V souboru učebnic BRAVO! jsou reálie a fakta týkající se frankofonní kultury 

uvedena vždy jasně a výstižně na označených dvojstranách. Kniha je na reálie bohatá a 

nabízí nám i několik testů z frankofonní civilizace. Například v učebnici najdeme test 

z francouzských reálií v rámci opakování kapitoly, kde žák jmenuje francouzské herce, 

sportovce, zpěváky, města, značky automobilů a země, kde se mluví francouzsky. Testy 

některé doplňující informace z oblasti francouzských reálií jsou uvedeny i v pracovních 

sešitech (např. str. 105, díl2., viz příloha). 

Ani v této metodě nechybí statistiky z různých odvětví. Výhodou učebnice jsou 

přesně uvedené zdroje informací u valné většiny statistik. 

Učebnice se o něco méně než ostatní soubory věnuje frankofonní a francouzské 

literatuře a místopisu a spíše než městům se věnuje zajímavým místům, jako jsou 

zábavní parky apod. Témata, kterým se metoda BRAVO! věnuje, jsou aktuální a odvíjí 

se od zájmů dnešní mládeže. Navíc jsou tato témata podaná velmi příjemnou formou, 

v přiměřeném množství, postupně, vstřebatelně, názorně a zajímavě. Hlavními tématy 

jsou hudba, životní prostředí, pokrok a věda, školství a zámořská Francie. Dozvídáme 

se i základní informace z oblasti historie Francie. Z osobností autoři vybrali hlavně 

současné celebrity, kdy může být trochu matoucí, že se hlavně v prvním dílu souboru, 

vyskytuje spousta známých jmen a postav z amerického show businessu. Z oblasti 

Frankofonie se autoři zaměřili hlavně na zámořská území Francie. 

Zajímavá je shoda v tématu s českou učebnicí ON Y V A! 3, kdy obě učebnice 

uvádí přesnou hodinu, kdy Francouzi obědvají a chodí spát a jejich počet (v % ). 

Zajímavá jsou také porovnání zvyků jednotlivých státu Evropské Unie v různých 

oblastech. 

Autoři se v zásadě věnovali všem tématům zkoumaných touto studií. 
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Rozbor jednotlivých dílů série učebnic BRAVO! 

BRAVO! 1 

Místopis, geografie 

Na kreslené mapě v první lekci jsou znázorněny a popsány francouzské řeky, 

pohoří a větší města. 

Města, monumenty, doprava 

Pro žáky jsou určitě zajímavé články o zábavních parcích. Prvním zmíněným je 

park Astérix, který je situován severně od Paříže, u letiště Roissy, a ke kterému je 

přístup jak autem, tak R.E.R i T.G.V. První kniha příběhů galských vojáků Astérixe a 

Obélixe vyšla v roce 1961. Park byl otevřen v roce 1989 a je stále obnovován a 

doplňován o nové atrakce. Tento park se těší velké oblíbenosti a samozřejmě i 

návštěvnosti. Druhým zmíněným zábavním parkem je pařížský Disneyland, který je 

nejnavštěvovanější turistickou atrakcí v Evropě ( 60 milionu návštěvníků za 6 let). 

Tento díl učebnice je plný barevných fotografií ze zajímavých míst Francie. 

Například Futuroscope v Poitiers, zámek Chenonceau, či le pont du Gard. Dále jsou zde 

fotografie z frankofonních oblastí (Réunion a Polynésie) a také některých měst (Lilie, 

Marseille, Lyon). 

Geopolitická Francie, Francie a Evropská unie 

Žák má v jedné z kapitol za úkol přiřadit k obrázkům s typickými věcmi a 

činnostmi názvy regionů. Například k obrázku zámku přiřadí Pays de Loire, k vlajce 

Evropské Unie Alsasko, k lyžařovi Alpy atd. 

Až ke konci tohoto dílu souboru Bravo! se žák dovídá, kolik obyvatel má 

Hexagon a Paříž, jaká je nejvyšší hora a jaká jsou největší města, členění na regiony a 

základní informace o D.O.M. a T.O.M. 

V učebnici BRAVO! 1 je představena Evropská Unie (ještě jako Evropská 

"patnáctka"). Hovoří se zde také o spřátelených městech v Uni~ euru a o výměnných 

studentských pobytech v rámci EU. K tomuto tématu se váže také článek o oblíbenosti 

značek mladými Evropany, kde se v první příčce shodla Francie se Španělskem 

(nejoblíbenější je v obou zemích americká značka Coca- Cola). 
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Historie Francie 

Jedna strana této učebnice je věnována historii, nejdúležitějším datům (např. r. 

1871, 3. Republika), heslům (renesance) a osobnostem (Vercingétorix, František 1., 

Ludvík 14., Napoleon 1., Ch. de Gaulle) od Galie až po přítomnost. 

Jsou zde také uvedeny symboly Francie, a to jak ty tradiční (vlajka, kohout, 

Marseillaisa, busta Marianne, deklarace lidských a občanských práv), tak i ty moderní 

(Eiffelova věž, TGV, stadion Saint - Denis v Paříži) 

Literatura 

Poezie: Jediným zástupcem literatury je v tomto díle série učebnic BRAVO! 

báseň Joyeux Anniversaire od Toma Novembra. 

Hudba/ písně 

Tématu hudby je v této učebnici věnovaná celá dvojstrana, kde jsou uvedeny 

zvyky Francouzů, co se týče poslechu hudby a je zde představen Svátek hudby, který se 

od roku 1982 koná každoročně 21. června. Přehledně jsou zde rozebrány základní rysy 

hiphopové kultury: breakdance, typické sportovní oblečem, rap a grafity. 

Žák se dovídá o některých francouzských hudebních interpretech ze současnosti 

(MC Solaar, Vanessa Paradis- viz celebrity). 

Autoři vybrali tyto písně, jejichž nahrávky jsou i na doprovodné kazetě: 

...,. Rapalphabet, Bruno Husar 

...,. La salsa 

...,. Joe le taxi, Vanessa Paradis 

Společnost, zvyky 

Z obrázku, kde se zdraví dvě francouzské dívky, žák poznává jeden z možných 

způsobů zdravem- polibky na obě tváře. 

I v této učebnici najdeme výsledky výzkumů a statistik (Crédoc, 1994). Prvním 

je soubor nazvaný "Generace v číslech", kde se dovídáme informace o mládeži ve věku 

devět až čtrnáct let. Například, že dívky jsou obecně v mírné početní převaze, 47% dětí 

tohoto věku má více než jednoho sourozence, 41% má sourozence právě jednoho a 12% 

jsou jedináčci. ll% dětí žije pouze s jedním rodičem. 

Druhým souborem výsledků statistik je ,,Život s rodiči v číslech": 61% dívek a 

45% chlapců se podílí na domácích prácích. 69% se nemůže dívat na televizi, kdy chce, 
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70% nemá s rodiči jednotný názor na budoucnost, ale 94% si své rodiče chválí za 

pravidelné naslouchám jejich problémům. 

Třetím souborem je ,,Život bez rodičů v číslech", který se týká dětí od devíti do 

jedenácti let. Z výsledků plyne, že 39% těchto dětí má svůj klíč od bytu, 66% občas 

chodí samo na nákup a 40% smí přespávat u kamaráda či kamarádky. 

Metoda neopomíná ani téma televize. Průměrně stráví Francouz před televizí 3h 

a jednu minutu denně, ale výzkumy posledních let svědčí o sestupné tendenci, například 

za poslední rok se průměr ve Francň snížil o devět minut denně. 

Z hudebního průmyslu mají Francouzi nejraději šansóny, kromě mladší 

generace, která preferuje rock. Za posledních dvacet let došlo k velkému vývoji této 

sféry: 25% Francouzů poslouchá denně CD či kazetu a 90% nějakou kazetu nebo CD 

vlastní. 

Z ankety ohledně sportovních aktivit, vyplývá, že nejobh'benějšími sporty a 

sporty, kterým se věnuji mladí mezi osmi a devatenácti lety jsou: fotbal, basketbal, 

plavání, tenis a lyžování. 

Podle článku o oblíbenosti křestníchjmenjsou ve Francii nejčastější dívčí jména 

Laura, Manon a Camille a chlapecká Kevin, Nicolas a Alexandre. V žebříčku 

nejoblíbenějších značek figurují na prvních místech americké značky (Coca - Cola, 

Hollywood, Nike, Lewis, Adidas, McDonalďs). Francouzská Orangina vybojovala 

místo osmé, podle autorů se umístila hlavně díky masivní reklamní kampani. 

To, jak Francouzi tráví dovolenou, popisuje článek v učebnici " Francouzští 

turisté odjíždějí... do Francie". Jsou i tací, kteří na dovolenou nejezdí (24%). Valná 

většina, jak napovídá název článku, tráví dovolenou ve Francii. Letními destinacemi 

jsou hlavně Středozemí a Bretaň, venkov a během posledních let se rozmáhá záliba 

v horských túrách. 19% mladých se snaží vyhnout rodinné dovolené, ti starší jedou 

raději do zahraničí. Obecně Francouzi preferuji cestování autem, dovolenou u moře a 

dovolenou s přáteli. 8% dětí tráví letní prázdniny samo doma. 

V pracovním sešitu jsou krátce rozebrány svátky, které se slaví ve Francii a 

jejich průběh. 

Gastronomie 

Hned na první stránce učebnice vyhledává žák věci, které jsou typické pro 

Francii. Z oblasti gastronomie jsou zde vyobrazeny bageta, Dijónská hořčice a 

minerální voda Perrier. Je zde i recept a návod na přípravu kokosového koláče a 
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narozeninového koktejlu. Autoři uvádí článek o historii zmrzliny a její přípravě. 

Průměrně sní Francouz šest litrů této 2000 let staré pochoutky ročně. 

Osobnosti, celebrity 

V učebnici jsou fotografie těchto francouzských celebrit: Sophie Marceau, 

Jacques Chirac (o těchto dvou se dozvídáme pouze to, že jsou Francouzi), tenisty 

Cédrica Piolina, herečky Juliette Binoche, mistra světa v cyklotrialu Marca Vinca. 

Hudební sféru zastupují Patricia Kaas a více je představen i zpěvák, hudebník, herec, 

spisovatel a malíř Tom Novembre. 

Větší prostor je věnován představení zpěvačky a herečky Vanessy Paradis a 

představiteli francouzské hip hopové scény MC Solaar. 

Frankofonie 

Frankofonie je zde presentována pouze mapou frankofonního světa, kde je 

vyznačen počet frankofonních lidí v daných oblastech, fotografií z koncertu Youssou 

N'Dour a Axelle Red a belgickým Tintinem. 

BRAVO! 2 

Místopis, geografie 

V pracovním sešitu je černobílá mapa znázorňující největší francouzská města a 

pohoří. Dvě kreslené mapy Francie nalezneme v učebnici. Na první jsou zakreslena 

největší města a na druhé mapě jsou zakreslena pohoří, města a monumenty Francie. 

Města, monumenty, doprava 

Z audionahrávky se dovídáme základní informace o Ardeche. V pracovním 

sešitu je článek o Clairefontaine, tréninkovém středisku francouzské fotbalové 

reprezentace, kde také trénují děti z Národního fotbalového institutu. 

Na straně nadepsané ,,Francie a její zajímavosti" nalezneme fotografie Muzea 

Dicy, pařížských katakomb, moderního obytného domu v Nimes a další. 

Geopolitická Francie, Francie a Evropská unie 

Politický systém je podrobně a názorně popsán v tomto druhém dílu tohoto 

souboru BRAVO! Francie je demokratická republika, kde mají volební právo občané od 

osmnácti let. Parlament je složen z vlády (557 členů volených na pět let) a Senátu (321 
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senátorů). Prezident Republiky jmenuje premiéra vlády a rozhoduje mimo jiné i o 

armádě. 

O Evropské Unii se dozvídáme například ze článku v pracovním sešitu, kde 

můžeme porovnat týdenní režim školy v Evropských zemích. Například se dozvídáme, 

že Lucemburští žáci mají nejkratší prázdniny ze čtyř porovnávaných států (Německo, 

Itálie, zmíněné Lucembursko a samozřejmě Francie). 

Dále můžeme porovnat různé země, co se týče spotřeby čokolády na jednotlivce 

za rok. Vede Švýcarsko s 9,4kg, které následuje Rakousko (8,9kg). Francie je na deváté 

pozici. 

Literatura 

Próza: Autoři uvádí stručný obsah knihy "Le mystere chateau hanté" od 

Thomase Breziny. Zmíněni jsou zde i Hugovi Bídníci. 

Drama: Je zde pojednáno o hře Notre-Dame de Paris od V. Huga, kterou vidělo 

na 600 tisíc diváků. Toto představení bylo během šesti měsíců odehráno sto padesátkrát. 

Dále je zmíněn muzikál Starmanie, který byl během dvaceti let (1977 - 1998) 

zpracován osmi různými režiséry, a byl představen ve Francii, Německu, Rusku a 

Kanadě. 

Hudba! písně 

Ve druhém dílu série Bravo! se autoři zaměřili na hudební styl rar a jeho 

představitele (Cheb Mami, Khadel a další). Tento styl původem z Alžírska byl znovu 

oživen ve Francii na konci 20. století a masivně si svojí vitálností a tématy získal 

přistěhovalce z Maghrebu. 

Autoři představují zpěváky Zazie a Florenta Pagny (viz Celebrity) a jejich 

tvorbu . 

..,.. Tout le monde 

..,.. Savoir aimer (Lionel Florenc/ Pascal Obsipo, Pilotis) 

Mallřství a ostatní umění 

Film: Autoři zmiňují filmové zprácování některých děl V. Huga, jako např. 

Bídníci, La folie des grandeurs, Quasimodo či Le Bossu de Notre Dame. Posledně 

jmenovaný film zaznamenal enormní návštěvnost. Ve francouzských kinech ho shlédlo 

na sedm milionů diváků. 
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Věda a technika 

O novinkách, na které se můžou těšit příznivci videoher, pojednává článek na 

straně 27. Díky konkurenčnímu boji mezi firmami zabývajícími se videohrami jde jejich 

vývoj velmi rychle kupředu. Hry mají lepší grafiku i ovládání a širokou nabídku témat, 

ze které si musí vybrat každý. 

Společnost, zvyky 

Autoři se v tomto dílu souboru Bravo! zabývají například různými typy 

pozdravů a jejich rozlišnostmi v různých kulturách. Uvádí zde polibky na tváře a podání 

ruky. Dále je rozebrán denní režim Francouzů; přes polovinu dne věnují Francouzi 

spánku, jídlu a toaletě. Průměrně spí sedm a půl hodiny denně (ve 22h spí 39% 

Francouzů, ve 23h spí už 78%). Dozvídáme se také, že 17 minut snídají, 33 minut 

obědvají (a to ve 13h) a 38 minut večeří. Pracující muži jsou denně v práci 8h50 minut, 

ženy o hodinu méně. Ženy ale stráví domácími pracemi další čtyři a půl hodiny, oproti 

2h50 pro muže. Průměrná délka volného času je 3h30 minut denně, z čehož 40% zabere 

televize. 20% mladých se denně věnuje sportu. 

Podle výzkumu z Les Clés de 1' actualité, uveřejněném v pracovním sešitu, je 

nejoblíbenější volnočasovou aktivitou francouzských adolescentů poslouchání hudby, 

které věnují až čtyři hodiny denně. Na dalších místech v žebříčku oblíbenosti způsobů 

trávení volného času, se umístili přátelé, sport, televize, četba a na šesté pozici se 

umístily videohry, které jsou oblíbenou zábavou zejména mladší generace. Ve Francii je 

hraje 78% chlapců a 52% dívek. Jsou také častým tématem jejich konverzace. Rodiče 

jsou nakloněni spíše počítačovým hrám, což vyhovuje chlapcům. Dívky používají 

počítač hlavně na komunikaci s přáteli. 

Z jiných statistik v učebnici vyplívá, že 49% Francouzů bylo za poslední rok 

v kině, 33% navštívilo muzeum, ll% bylo v zábavním parku. Valná většina nebyla 

nikdy v opeře ani na džezovém koncertu (81%) a 43% nenavštívilo žádné muzeum. 

V učebnici je rozebráno i téma prázdnin a dovolených. 39% Francouzů chce 

trávit dovolenou v zahranič~ ale celých 44% z nich vyjelo do ciziny méně než pětkrát. 

Jako hlavní důvody, proč se do zahraničí vydávaj~ Francouzi uvádějí kontakt s místním 

obyvatelstvem, krajinu a klima destinace. Pro 13% je hlavním důvodem jídlo v cílové 

zemi. Většina Francouzů si na zahraniční dovolenou nezapomene vzít fotoaparát, 

mezinárodní platební kartu, mapu a turistického průvodce. 2% si s sebou zabalí 

francouzské potraviny. Během prázdnin průměrný Francouz zkonzumuje 2,31itru 

zmrzliny, 400g smažených brambůrek, 10,51 piva a 1/3 tuby opalovacího krému. 
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Dnešním Francouzům a jejich zvykům je v učebnici Bravo! 2 věnovaná celá 

dvojstrana 108/109 (viz příloha). Zatímco před čtyřiceti lety používalo parfém 10% žen, 

dnes je toto číslo sedmkrát větší. Nejčastějším domácím zvířetem jsou červené rybičky, 

dále psi a kočky. 

Dovídáme se i o zajímavých událostech ze sportovního a kulturního života, jako 

jsou Festival v Cannes nebo Mistrovství světa ve Fotbalu 1998. 

Podle průzkumu agentury Sofres z roku 1996, o který se opírá statistika 

obhbenosti sportů ve Francii v učebnici, se nejvíce Francouzů věnuje procházkám 

(41,5%). Na druhém místě se umístilo plavání (30%), dále horská turistika a cyklistika. 

18,5% dotazovaných uvedlo, že se žádné sportovní aktivitě nevěnuje. 

Ze sportovních aktivit je rozebrán beach volejbal, jsou zde uvedeny dokonce 

základní hrací způsoby, jako bagr, odbíjení prsty, podání a podobně. 

Ze svátků slavených ve Francii se autoři věnují 14. únoru, svátku zamilovaných, 

a 14. červenc~ kdy celá Francie, za doprovodu ohňostrojů a vojenských přehlídek, 

vzpomíná na pád Bastily. 

Školství 

Ve francouzském školství působí na jeden milion učitelů, na základních a 

středních školách je 10,5 milionů žáků a dva miliony studentů jsou na VŠ. 18% žáků 

chodí na soukromé školy. 

Ve článku v pracovním sešitu autoři porovnávají týdenní režim škol v Německu, 

Itálii, Lucembursku a Francii. Ve Francii trvá vyučovací hodina 55 minut. Děti obvykle 

končí výuku mezi 16:30 a 17h. Středa je volná, zato v sobotu dopoledne musí 

francouzské děti do školy. Prázdniny trvají patnáct týdnů. 

O školách je zde pojednáno také v souvislosti s připojením na internet. 

Nejčastěji mají přístup na internet ve škole lyceisté, žáci z odborných škol už méně a 

nejméně pak děti ze základních ško~ ale počet připojených škol rok od roku stoupá. 

Stoupá také průměrná váha aktovky, kterou s sebou do školy žáci nos~ 

v závislosti na věku žáka. Zatímco nejmladší školáci nosí max. 2kg, patnáctiletí mají na 

zádech až 1 Okg. 

Škola je ve Francii povinná pro děti od šesti do šestnácti let, ale většina z nich 

navštěvuje už školu mateřskou. Po střední škole můžou pokračovat na školy vysoké a 

vyšší odborné. 
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Gastronomie 

Autoři uvádějí zajímavou statistiku z oblasti gastronomie s názvem: ,,Proč máme 

rádi exotickou kuchyň?". Francouzi jako hlavní důvody uvedli rychlost, praktičnost a 

změnu od klasické stravy. Jako nejoblíbenější jídlo Francouzi uvedli steak s hranolky 

(71 %) a kuskus. Za rok sní Francouz průměrně 4,6kg čokolády (vedou Švýcaři s 9,4kg). 

Osobnosti, celebrity 

Zazie, narozená r. 1964, není pouze zpěvačka, tato bývalá modelka píše také 

texty k písním a to nejen sobě, ale například i pro P. Obsipa, J. Hallydaye, ale i pro 

herce a zpěváka Florenta Pagny, který je Victoires de la Musique považován za 

nejlepšího mužského hudebního interpreta. Z oblasti hudby jsou nám ve zkratce 

představeni zpěváci Khaled, Faudel a Cheb Mami. 

V rozhovoru je představen také Didier Deschampes, dlouhodobý representant 

francouzského fotbalového týmu. Dalšími sportovci, kterým autoři věnovali prostor 

v učebnici Bravo! 2, jsou brankář monackého fotbalového týmu Fabien Bathez, tenistka 

světové třídy Amélie Mauresmo, džudista Davis Douillet, mistr Francie v těžké váze a 

třetí nejrychlejší žena světa, původem z Guadeloupu, Christine Arron, držitelka 

světových rekordů ve sprinterských disciplinách. 

Zástupcem literatury je zde spisovatel, básník a autor divadelních her Victor 

Hugo (1802- 1885), jehož jméno dnes nese řada škol a institucí. 

Média 

Podle výzkumu z roku 1999, o který se opírá článek v pracovním sešitu, se 

většina Francouzů dívá na televizi alespoň dvě hodiny denně a během víkendu i déle. 

76% dotázaných má za to, že je ve vysílání příliš mnoho reklam. 

Frankofonie 

Hned na prvních stránkách učebnice je článek o frankofonii a mapa 

frankofonního světa, na které je francouzština v různých oblastech rozdělena na jazyk 

v oblasti mateřský, oficiální a hodně užívaný. Ze článku se dozvídáme, že je na světě 

120 milionů frankofonních lidí ve 37 zemích, na pěti kontinentech. Jsou zde 

vyjmenované evropské frankofonní země, D.O.M. a T.O.M. 
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BRAVO! 3 

Místopis, geografie 

Obecná mapa Francie a kreslená mapa Paříže jsou jediné dvě mapy, které nám 

učebnice francouzštiny Bravo! 3 nabízí. 

Města, monumenty, doprava 

V učebnici jsou barevné fotografie z různých míst celého frankofonního světa 

(St-Pierre de Miquelon, Réunion, Tahiti, Martinique) a Paříže (Louvre, Eiffelova věž, 

Vítězný oblouk, katedrála Notre- Dame). 

Zajímavým způsobem jsou zde pojaty pařížské kavárny. Podle autorů to totiž 

jsou specifické monumenty, které jsou místem, kde turista může nahlédnout do reálné 

kultury města. Kavárny jsou zde rozděleny na čtyři kategorie: První jsou "instituce", 

například Aux deux Magots, kam chodili slavní umělci. Druhou kategorii tvoří ,,známá 

bistra" v latinské čtvrt~ třetí jsou uvedeny ty "opravdu pařížské", jako Les Viennois a 

poslední kategorií jsou kavárny tématické (kafé "psycho" - určené lidem se zájmem o 

psychologii a další). 

V jednom z dialogů jsou zmíněny slavné menhiry v Carnacu, normandská Mont 

Saint - Michelle, region Auvergne a některé francouzské ostrovy. Z regionů se autoři 

věnují hlavně Bretani, jejíž pobřeží a přístavy inspirovaly k tvorbě některé slavné malíře 

a dále věnují pozornost některým turisticky zajímavým místům, jako jsou například 

pobřeží Armonique v Antilách a další. 

K tématu doprava se váže článek "Cestování utváří mládež", který pojednává o 

vymoženostech vlakové dopravy, jako je restaurační vůz ve vlacích TGV, slevová karta 

"Carte 12-25" pro mládež či služba na vyzvedávání zavazadel. Dále je zde uveden 

článek o mezinárodním vlaku TGV Thalys, který jezdí ve Francii, Belgii, Německu a 

Nizozemí a má se v budoucnu stát náhradou letadel, jejichž provoz je limitován nepřízní 

počasí. Toto téma je rozšířeno článkem ,,Bezpečnost na silnicích", kde je například 

uvedeno, že oběťmi dopravních nehod jsou hlavně mladí lidé, nebo že 90% nehod se 

děje ve městech. 

Geopolitická Francie, Francie a Evropská unie 

O zámořských územích Francie se žák dovídá již v první lekci, kde jsou tato 

vyjmenována a je popsánjejich statut. 
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Autoři nám nabízejí zajímavé porovnání zvyků vybraných Evropských zemí 

(Španělsko, Belgie, Německo, Itálie, Řecko) v těchto oblastech: první kontakt dvou lidí, 

oblíbená konverzační témata národu, národní sport, stolování a typické jídlo a také 

velmi zajímavý pohled v rubrikách co mají a nemají na Francouzích výše jmenované 

národy rády. Obdivovaná je většinou francouzská gastronomie, kultura a ženy, naopak 

mezi neoblíbené patří: francouzská povýšenost, uzavřenost a malá spontánnost. 

Literatura 

Autoři nám nabízejí výsledky statistik ohledně oblíbenosti četby a knih (podle 

Mon Quotidien, 1997), ze kterých vyplívá, že 69% dotazovaných zbožňuje čtení knih 

(vede žánr science fiction), nebo že 48% Francouzů chodí do knihovny 

Próza: V učebnici jsou úryvky z těchto děl: 

~ La Tour de la Terreur, R L. Stine, nakl. Bayard, sbírka Chair de Poule 

~Hugo le Terrible, Maryse Condé, nakl. Sépia 

~ Le petit Nicolas et les copains, Sempé a Goscinny, nakl. Gallimard 

~ Vendredi ou la vie sauvage, Michel Tournier 

~ La quatrieme orange, Régine Détambel 

~ Un cirque passe, Patrick Modiano, nakl. Gallimard 

Komiksy: Je zde uveden komiks od Claire Bréchéter, Agrippine a několik 

obrázků od Fl. Cestaca. 

Hudba/ písně 

Ve třetím dílu souboru Bravo! je uvedena pouze píseň ,,La tribu de Dana" od 

interpreta Manau. Autoři se ale detailně (a zajímavým způsobem) zaobírají různými 

hudebními styly a žánry, které nám také představují. 

Autoři nám dále také představují tradiční folklórní hudbu Bretaně, která nese 

stopy a prvky hudby irské a skotské. Je zde presentována nejslavnější bretaňská hudební 

skupina Tri Mann, Dan Ar Braz et L 'Héritage des Celtes a písničkář Denez Prignet. 

Dále je zde profil skupin Louis Attaque (kteří prodali dva miliony kusů jejich 

prvního alba), kapely Zebda z Toulouse, která mísí rock, reggae a francouzskou hudbu a 

poslední kapelou jsou průkopnící stylu "french touch" - ležérní a slavní Air. 
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Malířství a ostatní umění 

Jmenováni jsou zde průkopnici impresionismu, jako např. Paul Gaugin, který byl 

u zrodu symbolismu, a který navštěvoval školu v Pont - Aven, stejně jako například 

Monet, Renoir, Matisse či Vuillard. 

Film: Žáci pracují s letáky k filmům: (Est) Ouest, L'inconnu dans la mason, La 

Buche, Jeane d'Arc, Vénus Beauté. 

Věda a technika 

Dovídáme se o muzeu historie námořni signalizace v Auvergne, kde je velký 

prostor věnován období, které předznamenalo dobu osvícenců. Dalším tématem jsou 

mobilní telefony, které dnes neslouží pouze k telefonování, ale můžeme přes ně např. 

pracovat s elektronickou poštou či posílat obrázky a fotky. Mobilní telefon je navíc 

striktně osobní věc, který má každý nastavený na míru podle svých přání a požadavků. 

France Telecom nabízí například nastavení telefonické konference. 

Učebnice pojednává i o pokroku v biomedicínských oborech, v elektronickém 

obchodování (amazon.com je jedním z největších internetových obchodů), či vybavení 

domácnosti, jako např. lednice, která sama přes internet objedná chybějící potraviny. 

Jako nejdůležitější přístroj, který byl vynalezen či sestrojen během 20. století, uvedly 

mladší generace v průzkumu osobní počítač a starší generace pračku. 

Společnost, zvyky 

V učebnici Bravo! 3 je jedna dvojstrana věnována pouze mladým lidem (str. 74 

- 75, viz příloha). Dovídáme, že mladí od dvanácti do dvaceti let tvoří 12,5% 

francouzské populace. Průměrné kapesné bylo v roce 1999 (kdy byl průzkum pro 

časopis L 'Evénement prováděn) 200F měsíčně. 49% si přivydělávalo hlídáním dětí a 

prací během léta. Když mohou, nejraději mladí utrácejí za oblečení, kino a hudbu. 93% 

se zajímá o denní aktuality. Nejlepší způsob, jak trávit prázdniny je pro ně tábor, kde 

mohou být mezi svými vrstevníky. Mezi nejčastější zájmy patří poslech hudby, chození 

do kina a na diskotéky. I televize zaujímá důležité místo v životě mladých; 63% 

středoškoláků preferuje televizi před knihami. Hlavní starostí mladých jsou láska a 

zdraví. První polibek čeká Francouze ve čtrnácti letech. Trápí je problém epidemie 

AIDS, znečištění životního prostředí a nezaměstnanost. 

Jemně se autoři dotýkají tématu soužití generace rodičů a jejich dětí, kde uvádějí 

konkrétní problémy mladých a jejich řešení. V dalším článku je časová osa 

nejdůležitějších událostí 20. století a rozlišné nahlížení na něj, z pohledu generace 

mladých, rodičů a prarodičů. Například v oblasti událostí století je to pro mládež 
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Mistrovství světa ve fotbale v r. 1998, pro generaci rodičů je to pak den, kdy člověk 

vstoupil na měsíc a pro prarodiče Druhá světová válka. 

Autoři představují paragliding - sport, který spojuje sportovní umění a kontakt 

s přírodou. 

Společenských zvyků se týká článek, kde nám autoři dávají návod, jak zacházet 

s mobilem ve společnost~ např.: Nemluvit na veřejnosti do telefonu příliš hlasitě, 

nehovořit s třetí osobou, pokud máme někoho na telefonu či vypínat mobil v restauraci, 

kině, muzeu... Také článek s radami, jak vybrat vhodný dárek k narozeninám 

kamaráda, může usnadnit společenský život. 

Učebnice Bravo! 3 nás také informuje o různých sportovních a společenských 

akcí, které jsou každoročně konány, jako např.: Rallye Paříž - Dakar (leden), Jaro 

v Bourges (duben), tenisový turnaj Roland Garros (květen - červen), Slavnosti kina 

(červen), Francofolies v La Rochelle (červenec), srpnový sraz motorkářů v Auvergne 

(největší v Evropě) či Festival třech kontinentů v Nantes (listopad) a další. 

Školství 

Škola je zde představena jako místo, kde se mimo jiné, utvářejí přátelství na celý 

život. Většinou jsou děti v jednom okruhu přátel na prvním stupni, který se s přechodem 

na druhý stupeň změní. 

Životní prostředí 

Prvním zástupcem tématu životní prostředí je článek o národních parcích, 

kterých je ve Francii 38. Jmenovány jsou: přírodní park Annorique, regionální sopečný 

park v Auvergne, regionální přírodní park na Martiniku (typický svojí specifickou 

flórou) a přírodní park v regionu Haut- Jura. 

Druhým zástupcem je pak článek o deseti mladých, kteří byli vybráni na cestu 

kolem světa na plachetnici. Mladí reportéři mají zjišťovat, jak se lidé starají o přírodu a 

denně zveřejňují reportáže a postřehy z této cesty na internetových stránkách projektu. 

V návodech, jak respektovat přírodu, se dovídáme základní pravidla 

ekologického chování, důvody znečištění ovzduší ve městech či způsoby a důvody 

třídění odpadů. Také jsou zde rozebrány možnosti, jakými lze dosáhnout menšího 

znečišťování přírody a konkrétní výhody, nevýhody a zkušenosti odjinud. Například 

jednou z možností, jak šetřit přírodu, je spolujízda. Auta na francouzské dálnici A14, 

která vezou alespoň 3 lidi, mají nižší poplatky za mýtné. Podobný systém funguje i 
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v Kalifornii, U.S.A. Nevýhodou je, že je potřeba vyplnit spoustu formulářů, což některé 

lidi odrazuje. 

Další články se zaměřují na recyklování odpadů, a různé zákazy, které s ekologií 

souvisí. Například je zakázáno mít auto na veřejném prostoru nebo krmit holuby. 

Osobnosti, celebrity 

Z výzkumu plyne, že pro nejmladší generaci, je nejvýznamnější osobností 20. 

století fotbalista Zinédine Zidane a princezna Diana, pro střední generace prezident 

Charles de Gaulle a Gandhi, a pro nejstarší pak Adolf Hitler a (stejně jako pro střední 

generaci) také Ch. de Gaulle .. 

Média 

Triky reklamních společností Gako jsou provokace, napětí či fikce) Jsou 

nastíněny v lekci deset. 

Frankofonie 

Stejně jako v předchozím dílu učebnice Bravo! se i v díle třetím setkáváme 

s tématem frankofonie hned v první lekci. Tentokrát se autoři věnují presentaci D.O.M., 

T.O.M. a územními společenstvími, které jsou typické zemědělstvím a rybolovem, 

exotičností a plážemi, které ročně lákají spousty turistů. 
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Tabulka 4: Výskyt jednotlivých témat v metodě Bravo 1 - 3: 

~ 
BRAVO! 

1 a 

Místopis, X 

geografie 

Města, XX 

monumenty, 

doprava 

Geopolitická XX 

Francie; 

Francie a 

Evropská unie 

Historie XX 

Francie 

Literatura X 

Hudba/ písně XXX 

Malířství a -
ostatní umění 

Věda a -
technika 

Společnost, XXX 
zvyky 

Skolství -

Zivotní -

prostředí 

Gastronomie X 

Osobnosti, XX 

celebrity 

Média -
Frankofonie X 

• o 

Vysvethvky: 

- - nevyskytuje se 

X vyskytuje se v malé míře, či okrajově 

XX vyskytuje se 

XXX vyskytuje se velké míře 

BRAVO! 

2 

XX 

XX 

XXX 

-

XX 

X 

X 

XX 

XXX 

XXX 

-

XX 

XXX 

X 

XX 

BRAVO! 

3 

X 

XXX 

XX 

-

XXX 

XXX 

XX 

XX 

XXX 

X 

XXX 

-
XXX 

X 

XX 
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2.2 POROVNÁNÍ FRANCOUZSKÝCH A ČESKÝCH METOD 

Pro potřeby této práce jsme rozdělili metody na české, kdy je alespoň jeden 

z autorů Čech, tedy ON Y V A! a En Fran~ais, a metody francouzské (Connexions a 

Bravo!), kde nikdo z autorů Čech není. 

Z tabulky (uvedené níže), ve které je znázorněna četnost výskytu jednotlivých 

témat, jasně plyne, kterými tématy se jaká metoda zabývá, případně, která témata jsou 

opomíjena, či probírána pouze okrajově. U každého tématu je označení, které odpovídá 

průměrnému výskytu daného tématu v metodě. 

Při porovnání metod, podle výsledků předcházející analýzy, docházíme 

k následujícím poznatkům: 

Místopis, geografie 

Toto téma je rozebráno ve všech studovaných učebnicích. V českých i 

francouzských metodách se vyskytuje přibližně stejnou měrou. Rozdíl však panuje mezi 

knihami určenými pro různé věkové kategorie. Učebnice zaměřené na mladší publikum 

se tímto tématem zabývají pouze okrajově. Vzhledem k zaměřenosti tématu (ve valné 

většině se jedná o různé mapy) zde nemají autoři knih velké možnosti, jak oslovit žáka 

formou tématu. I přes to je pro žáka i učitele příjemnější práce s mapami barevnými, 

které nabízejí francouzské metody. 

Města, monumenty, doprava 

Tomuto tématu, se věnují všechny zkoumané učebnice přibližně stejnou měrou a 

zásadně se netiší ani ve své formě, tedy popis města a jeho historických památek, 

případně rady k dopravě ve městě či ve Francii. V českých učebnicích často chybí 

popisky k nakresleným či vyfotografovaným monumentům. 

Geopolitická Francie; Francie a Evropská unie 

České učebnice se zaměřují spíše na členění Francie, její regiony a popis 

zajímavostí, které se tam nacházejí, případně popis typických zvyků v daném regionu. 

Ve Francouzských metodách pak najdeme podobný popis regionů doplněný o barevné 

fotografie a různá porovnání členských států Evropské Unie, ale i fungování EU či 

vysvětlení fungování francouzského politického systému. 
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Historie Francie 

Toto téma je nejlépe rozebráno v učebnicích českých. Ty výstižně popisují 

historii Francie, ale zároveň předkládají pouze nejdůležitější informace. Francouzské 

metody se dějinám věnují pouze okrajově, například jsou zaměřeny pouze na určitou 

historickou událost, konkrétní století nebo se historií zaobírají v rámci jiného tématu, 

například v rámci umění. 

Literatura 

Literatura není opomíjena žádnou ze zkoumaných metod. Většinou se jedná o 

úryvky z děl různých frankofonních prozaiků nebo o krátké básně. V českých metodách 

je ve stručnosti představen i autor díla. U všech metod je také patrný postupný nárůst 

zařazování literatury do učebních materiálů s nabývajícími znalostmi žáků či studentů. 

Hudba/ písně 

Stejně tak jako téma literatura, i téma hudba a písně se vyskytuje ve všech 

zkoumaných metodách. Rozdíl mezi francouzskými a českými učebnicemi je ale 

zásadní. Zatímco české učebnice nás zaplavují konkrétními lidovými písněmi (které 

jsou většinou stejné v obou českých metodách) a jejich hudebním doprovodem, 

zahraniční metody se zaměřují na moderní či regionální hudební styly, jejich 

představitele a interprety. 

MaHřství a ostatní umění 

Malířství a ostatní umění jsou v českých metodách probírány okrajově, 

dovídáme se základní informace o některých uměleckých směrech. Ve francouzských 

učebnicích se s uměním setkáváme o něco častěji, ale stále pouze zřídka. Většinou se 

jedná o představení díla z výtvarného umění. Jsou zde presentovány také některé filmy 

a muzikály. Výjimečně je pak představen umělecký směr či konkrétní umělec. 

Věda a technika 

Věda a technika, pokrok, moderní technologie, počítače a vynálezy - těmito 

tématy se zabývají především učebnice určené starším žákům. U českých učenic se toto 

téma vyskytuje okrajově a u francouzských jsou, vzhledem k jejich rozmanitosti, značné 

rozdíly. 
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Společnost, zvyky 

Tomuto tématu jednoznačně vévodí zahraniční metody, ale i v českých 

učebnicích je článků na téma společnost a její zvyky dostatek. Zásadní rozdíl je 

v konkrétním výběru témat. Zatímco autoři českých učebnic se zaměřují a opírají se 

především o výsledky statistik, zahraniční autoři učebnic se snaží poznatek 

z francouzské společnosti opřít o konkrétní zážitek či žákovu vlastní zkušenost. Ve 

francouzských metodách se témata zaměřená na společnost, sport a sociální problémy 

vyskytují již od prvních dílů metody, tedy i v učebnicích pro začátečníky, zatímco 

v českých metodách jsou tato témata určena až s pokročilejším žákům. 

Ve všech metodách jsou uvedeny články o sledovanosti televize, sportu, 

volnočasových aktivitách a svátkách, které se ve Francii dodržují, o nákupech a módě. 

České metody se znatelně více věnují módě, jmenují některé francouzské oděvní značky 

a velká jména oděvního průmyslu. Metody francouzské jsou obohaceny o témata, jako 

jsou soužití generací, dovolená, způsoby pozdravů, zásady společenského chování či 

např. náhled mladých lidí na budoucnost. Zajímavé jsou shody v některých uvedených 

tématech a statistikách a to nejenom mezi metodami českými (např. národní parky jsou 

zmíněny v obou českých metodách), ale i mezi českými a metodou Bravo! (konkrétně 

se jedná o údaje a statistiky na téma: "v kolik hodin chodí Francouzi spát"). Autoři 

českých metod dokáží pozitivně překvapit obdivuhodnou přesností některých 

uváděných údajů. Například, že nejprodávanějším produktem ve Francii jsou pánské 

boty, kterých se denně prodá 443 613 párů. 

Školství 

Francouzské učebnice nebyly jednotné ani ve výskytu témat z okruhu školství a 

otázek s ním spojených. Zatímco Bravo! školství přibližuje nenásilnou a jednoduchou 

formou, Connexions se tímto okruhem nezabývá. V českých učebnicích převládá forma 

tabulek a výsledků statistik, zatímco autoři francouzských metod se snaží přiblížit 

celkově oblast školství a školu, jako instituci. Tomuto tématu je věnován prostor hlavně 

v učebnicích pro mladší žáky. 

Životní prostředf 

Články zaměřené na ekologii, ochranu a aktuální stav životního prostředí, se 

vyskytují ve všech metodách, ale většinou je probráno pouze letmo. Autoři se většinou 

zmiňují o třídění odpadů, dni bez aut a přírodních rezervacích. V metodách, se kterými 
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začínají žáci pracovat v mladším věku, se toto téma neobjevuje a začíná být aktuální až 

v dílech pro starší žáky, kde se toto téma vyskytuje regulérně. 

Gastronomie 

I když gastronomie je jednou z hlavních pých a chloub Francie, v učebnicích 

francouzského jazyka se s ní setkáváme spíše okrajově. Autoři si jak v českých, tak ve 

francouzských učebnicích vystačí s vyobrazením jídelního menu, receptem a obrázkem 

bagety, které jsou v lepším případě doplněné informacemi o stravovacích návycích 

Francouzů. I u tohoto okruhu překvapují některé informace svojí přesností. Například 

přesně daná průměrná délka snídaně (ve Francii se snídá 17 minut) nebo průměrná 

spotřeba zmrzliny během období prázdnin na jednoho obyvatele. 

Osobnosti, celebrity 

Prezentace osobností jsou jednoznačně doménou francouzských metod. Ty 

představují spoustu celebrit ze světa show-businessu, sportu, hudby, kultury a politiky. 

Navíc jsou představováni lidé, kteří jsou obecné veřejnosti, a tak i žákům většinou 

známí, a tudíž i blízcí. Také forma je většinou v zahraničních metodách žáku bližší; 

často jsou známé osobnosti představovány skrze rozhovor. Na druhou stranu, se do 

frankofonních osobností občas "připlete" i někdo z jiné (nefrankofonní) země, což může 

být pro žáka matoucí. České metody většinou nabízí výčet jmen (vědců, umělců apod.), 

ke kterým uvádí pouze základní informace, jako jsou obor, kterému se daná osoba 

věnuje/ věnovala a data narození/úmrtí. České učebnice se také častěji zmiňují o 

francouzských módních návrhářích. 

Média 

Médiím se věnují převážně učebnice české. Toto téma je prezentováno formou 

statistik a tabulek. Všechny metody věnují pozornost televizi, která patří mezi hlavní 

volnočasové aktivity. Dovídáme se o sledovanosti jednotlivých kanálů, o 

pouslouchanosti rádií, o hlavních francouzských časopisech a novinách. 

Frankofonie 

Téma frankofonie nechybí v žádné z analyzovaných učebnic, ale, možná kvůli 

rozsáhlosti tohoto tématu, se zásadně liší pojetí českých a zahraničních autorů. České 

učebnice jsou jednoznačně zaměřeny na evropské frankofonní země a evropské 

frankofonní oblasti. Ve francouzských učebnicích je Francie představena jako země 
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vícero kontinentů, a jazyk vzdělanců, kterým a hovoří lidé v Evropě, severní a jižní 

Americe, Africe a Asii. V žádné učebnici není opomenuta role francouzštiny v 

mezinárodních organizacích a ve světě diplomacie. 
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Tabulka 5: Shrnující tabulka výskytu témat v rámci JEDNOTLIVÝCH METOD: 

~ 
ONYVA! EN FRANc;AIS 

a 

Místopis, X 

geografie 

Města, XX 

monumenty, 

doprava 

Geopolitická X 

Francie; 

Francie a 

Evropská unie 

Historie X 

Francie 

Literatura XX 

Hudba/ písně XX 

Malířství a X 

ostatní umění 

Věda a X 

technika 

Společnost, XX 
zvyky 

Skolství X 

Zivotní X 

prostředí 

Gastronomie X 

Osobnosti, X 

celebrity 

Média X 

Frankofonie XXX 
v • Vysvethvky: 

- nevyskytuje se 

X vyskytuje se v malé míře, či okrajově 

XX vyskytuje se 

XXX vyskytuje se velké mfře 

XX 

XX 

X 

XX 

XX 

XX 

X 

X 

XX 

XX 

X 

X 

X 

X 

X 

CONNEXIONS BRAVO! 

XX X 

XX XX 

XX XX 

X X 

XX XX 

XX XX 

XX X 

- XX 

XXX XXX 

- XX 

X X 

XX X 

X XXX 

- X 

XX XX 
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Obsah učebnic 

Témata v učebnicích francouzštiny psaných pro české publikum, které jsou 

zkoumané v této diplomové práci, tedy ON Y V A! a En Fram;ais, kopírují do značné 

míry témata maturitních otázek v České Republice. Jedná se tedy především o fakta 

z oblasti historie, místopisu a literatury. Učebnice českých autorů jsou bohaté na 

statistické údaje - některé jsou dokonce identické v obou českých metodách, zřejmě 

jsou čerpány ze stejných zdrojů (které často nejsou uvedeny). Statistické informace a 

žhavé novinky ve vědě jsou sice zajímavé, ale bohužel rychle ztrácí svoji výpovědní 

hodnotu (příkladem mohou být údaje o Evropské U ni~ kdy ani v jedné z knih již nejsou 

údaje platné, nebo informace o brzkém otevření kanálu La Manche). Možná proto se 

autoři metod ON Y V A! a En Fran9ais věnují převážně klasické ,,nestárnoucí" 

literatuře, histora písním a básním. Také informace o frankofonním světě jsou zde 

detailně rozebrány a autoři se zaměřili zejména na geografické členění, mírné jazykové 

odlišnosti, na evropskou frankofonii a Québek. 

Francouzské učebnice věnují pouze okrajově pozornost dějinám Francie a 

francouzské klasické literatuře, kterým se pod vlivem osnov rozsáhle věnují učebnice 

české. Jako hlavní témata vybrali autoři národní kulturu, zvyky, stereotypy Uako 

například pozdravy, o kterých se v českých učebnicích nepojednává) a problémy 

francouzské a evropské společnosti, jako jsou diskriminace, problém nezaměstnanosti či 

migrace. Dále jsou zde rozebrána témata národní odlišnosti a různorodosti, z geografie 

je pojednáno o zajímavých místech frankofonního světa a s ním spojené osobnost~ jeho 

představitelé a organizace (OSN, Kofi Annan, apod.) Celkové ladění témat ve 

francouzských učebnicích je tedy spíše kulturně sociální, založené na ukázkových 

vzorcích chování a jednání, které navozují reálné situace a témata běžného života, které 

nutí žáka zamýšlet se nad aktuálním děním ve Francii, Evropě a celém světě, zatímco 

české metody se opírají a historická fakta a osobnost~ které tvoří základ znalostí 

k maturitní zkoušce. Učitel tak stojí před volbou mezi holými fakty a zajímavým~ v 

běžném životě uplatnitelnými informacemi. Testy znalostí z reálií se objevují v českých 

i francouzských metodách. 

Forma 

Staršímu datu tvorby a vydání českých učebnic odpovídá i jejich forma a 

grafika, což ovlivňuje a omezuje možnosti zajímavé presentace reálií a kulturních faktů, 

kterou nabízejí učebnice zahraniční. Zatímco české učebnice jsou dvoj, maximálně 

trojbarevné, metody francouzské jsou tištěny na kvalitnějším papíru a barevně. 
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Reálie frankofonních zemí jsou uváděny ve všech metodách a mají pevné místo 

v každé kapitole. Ve francouzských učebnicích jsou zařazeny do učiva nenásilným 

způsobem a jsou vázány na hlavní téma kapitoly. V jasně označených odstavcích jsou 

pak uvedeny zásadní nebo doplňkové informace k danému tématu. V českých 

učebnicích je téma frankofonní kultury většinou vytrženo z kontextu kapitoly a 

s probíranou látkou většinou více méně nesouvisí. Z jiného pohledu se takto podané 

informace stávají přehlednými a ucelenými, zatímco ve francouzských metodách, kde 

se informace o francouzské kultuře občas mísí s ostatními informacemi, je musíme 

vyhledat. 

Dostupnost 

Všechny metody, na které je tato studie zaměřená, jsou na českém trhu dostupné 

v klasických i specializovaných knihkupectvích, v knihovnách či v internetových 

obchodech. Moderní grafické provedení se samozřejmě odráží i na ceně knih, kdy pro 

potřeby českého školství vycházejí levněji knihy české. Výhodou zahraničních 

materiálů je to, že doprovodná CD jsou většinou součástí učebnice pro žáky nebo 

pracovního sešitu, zatímco u českých knih jsou nahrávky prodávány samostatně. 

Nejlevněji vychází soubor En Fran~ais, kdy se pořizovací náklady pro žáka za učebnici 

a pracovní sešity pohybují kolem 450Kč, naopak nejdražší je soubor Connexions. 

Pokud si učitel kupuje jednu řadu kompletu Connexions, pak v knihkupectví zaplatí 

přibližně 4600Kč (Učebnice 409Kč, Pracovní sešit + CD audio 209Kč, Studijní příručka 

99Kč, CD pro práci ve třídě 749Kč, videokazeta 2650Kč a Metodická příručka, 559Kč). 

V níže uvedené tabulce 6 jsou uvedeny orientační ceny jednotlivých učebnic 

(první díl) a pracovního sešitu (případně všech pracovních sešitů k danému dílu) a 

doplňkové materiály (slovníček apod.). Součtem těchto položek je cena, jakou zaplatí 

žák při pořizování učebnice a pracovnfho sešitu, případně obou pracovních sešitů. 

Není to tedy cena, jakou by zaplatil učitel. Učitelovi náklady jsou samozřejmě vyšší, 

jelikož kupuje i nahrávky, popř. příručku pro učitele). 
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Tabulka 6: Porovnání cen učebnic 

~ 
Učebnice, 1. díl Pracovní sešit/y Doplňkové CENA celkem/ 

materiály k 1. dílu Kč 

Onyva! 210 398 - 608 

En Fran~is 219 238 - 457 

Connexions 409 209 (i s CD) 99 717 

Bravo! -

Uvedené ceny podle btW://www.ucebntce.com/UserFlles/Doc/ss katalog 2007.pdfa www.rnegabooks.cz 

V případě českých knih může při výuce dojít k tomu, že část žáků, která si 

opatřila učebnici sama, pracuje se starším nepřepracovaným vydáním, zatímco jiní 

pracují s přepracovanou edicí, což může komplikovat práci v hodině. Sám vydavatel 

doporučuje nahradit čtvrtý díl souboru En Fran~ais učebnicemi Forum 2 či Extra 3 

(www.fraus.cz). 
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ZÁVĚR 

V prvé řadě je třeba uvést, že se podařilo zodpovědět všechny otázky a cíle, 

které byly položeny v úvodu. Cesta hledání těchto odpovědí byla sice dlouhá a občas 

bylo potřeba překonat nemalé překážky, ale zároveň to byla cesta zajímavá, obohacující 

a plná poučení a zajímavých zjištění. 

Prvním úkolem této práce bylo zjistit, jakými tématy se jednotlivé metody 

zabývají, případně která témata opomíjejí či úplně vynechávají. Pokud si v tabulce, 

která shrnuje výskyt reálií v metodách, označíme jeden křížek za jeden bod, pak 

maximum dosažitelných bodů je 45 (15 hodnocených oblastí po třech bodech; body 

jsou označením intenzity výskytu, to znamená: čím více bodů, tím je častější výskyt 

reálií). Podle výsledků, ke kterým jsem ve studii došla, se nejvíce zabývá reáliemi 

metoda Bravo!, která dosáhla celkem 26 bodů. Metody Connexions a Ony va! nasbíraly 

shodně 22 bodů. Je tedy zřejmé, že tyto metody se zabývají reáliemi přibližně ve stejné 

míře a zároveň méně, než metoda Bravo!. Metoda En Fran9ais získala 21 bodů. Jak je 

vidět z tabulky, žádné téma v této metodě není rozebráno podrobně, čímž tato metoda 

ztrácí pomyslné body. V souhrnu tedy české učebnice věnují reáliím meší prostor, než 

učebnice francouzské. Na druhou stranu je En Fran9ais jedinou metodou, kde je 

pozornost věnována rovnoměrně všem tématům. Ostatní metody jsou jednoznačně 

vyhraněné na určitou oblast reálií. V On y va! je hlavním tématem frankofonie a její 

detailní geopolitický rozbor, Connexions je metoda jednoznačně zaměřená na 

společnost, stejně jako metoda Bravo!, která se navíc zabývá i osobnostmi 

frankofonního světa. 

Stejně jako En Fran9ais, i Connexions má určitou výjimku. Je to jediná metoda, 

která se nezabývá všemi zkoumanými okruhy. Tématům věda a technika, školství a 

média nebyla v této metodě věnována žádná pozornost, tyto okruhy se v metodě se 

nevyskytují a metoda, a tudíž i žáci s ní pracující, jsou o tato témata ochuzeni. Absence 

těchto témat je ovšem bohatě vynahrazena detailním rozborem jiných témat hlavně se 

sociální sféry. 

Druhým úkolem bylo zjistit, jak se liší pojetí presentace reálií českých a 

francouzských metod. Samotná presentace je rozdílná v tom, že reálie ve francouzských 

metodách jsou zařazeny přímo do jazykového učiva a týkají se hlavního tématu kapitoly 

či lekce. V českých metodách je učivo často odtrženo od kontextu lekce, zato je však 

presentováno přehledně, jasně a detailně. 
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Silné stránky francouzských učebnic jsou po tématické stránce oblasti 

společenské, kulturní a oblasti umění, kde se žák mimo jiné seznamuje s osobnostmi 

frankofonního světa. I témata, která se řadí pod hlavičku okruhu "Geopolitická Francie; 

Francie a Evropská unie", jsou ve francouzských metodách rozebírána poměrně 

frekventovaně a detailně. Také francouzské kuchyni a gastronomii věnují zahraniční 

metody více prostoru. 

České učebnice vynikají v těchto oblastech: literatura, historie, školství, média a 

evropská frankofonie. Shoda s tématy maturitních otázek na středních školách je 

zřejmá. 

Formální stránku, tzn. Grafiku a výtvarnou úpravu, mají propracovanější metody 

zahraniční. Najdeme v nich spoustu barevných fotografií, jsou tištěné na kvalitním 

papíru a jejich úprava se podobá spíše k populárnímu časopisu, než učebnici, čímž se 

metoda nenápadně stává bližší svému publiku. 

Třetím úkolem byla identifikace rozdílů, mezi metodami pro mladší a pro starší 

publikum. V učebnicích pro mladší žáky jsou témata pestřejší, což znamená, že si žák 

odnáší širší rozhled z většiny okruhů reálií. Zajímavé je, že tyto učebnice se častěji 

věnují oblasti školství, zřejmě i proto, že se předpokládá, že ten, kdo s takovou učebnicí 

pracuje, do školy chodí, a tudíž je mu toto téma blízké. Ostatní témata jsou probírána 

přibližně ve stejném rozsahu, jako v učebnicích pro dospělé. 

Vybrat jedinou metodu, která by se zabývala reáliemi dokonalým způsobem, 

není možné. Každá metoda má svá plus a svá mínus. Je pak na každém učiteli, aby 

vybral takovou knihu, se kterou se bude dobře pracovat jemu i jeho žákům. 

Závěrem bych učitelům francouzštiny, kteří chtějí najít vhodnou učebnici pro 

své žáky a nechtějí při tom zanedbat ani francouzskou kulturu, doporučila, aby se 

snažili pracovat s co možná nejnovějšími materiály, a aby používali metodu, která bude 

pro žáky/studenty finančně dostupná, metodu, kde jsou probíraná témata podaná 

zajímavým způsobem. Dále bych doporučila dobře zvolit učebnici i po tématické 

stránce. Pevně věřím, že právě v tomto ohledu bude tato diplomová práce nápomocna. 

Pokud se chce učitel v hodině francouzštiny věnovat reáliím více, než mu umožňuje 

učebnice jazyku, je možné využít některou z učebnic, které jsou zaměřené pouze na 

reálie frankofonních zemí, kterých je na trhu dostatek. Nejdůležitější je zvolit metodu, 

která bude žákovi i učiteli dobrým průvodcem na cestě poznání francouzštiny, Francie, 

frankofonie a její zajímavé kultury. 
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RÉSUMÉ 

Dans ce mémoire de diplome, qui est nommé «La civilisation fran~aise dans 

les manuels de Ia langue fran~aise », je me concentre sur le sujet de la civilisation 

franyaise dans les méthodes choisies. ll s'agit des méthodes On y va !, En Fran9ais, 

Conexions et Bravo ! Ces méthodes sont divisées en deux groupes. Dans le premier 

groupe, il y a deux méthodes, dont les auteurs sont tcheques et dans le deuxieme groupe 

il y a deux méthodes, dont les auteurs sont :franyais et/ ou internationaux. Ces méthodes 

ont été choisies aussi d 'apres un autre critere ; ce critere est le public auquella méthode 

s' adresse. Ce sont Connexions et En Franyais pour le public de grands adultes et 

adolescents et pour les adolescents et les pré - adolescents ce sont Bravo ! et On y va ! . 

Les livres optionnels des méthodes (comme Le Perfectionnement d'En Fra.TI.9ais) ne sont 

pas compris dans cette méthode a cause de leur focalisation limitée a la civilisation 

franyaise. 

Je me suis posée trois buts principaux pour lesquels je veux répondre dans ce 

travail de diplome : 

• ldentifier les principaux sujets et themes liés a la civilisation :franyaise ; analyser ceux 

qui se trouvent ou ne se trouvent pas dans les manuels de la langue :franyaise. 

• Analyser des différences entre la présentation des sujets de la civilisation dans les 

méthodes franyaises et dans les méthodes tcheques. 

• Trouver des différences entre les méthodes adressées au jeune public et les méthodes 

adressées au public adulte. 

Le 1 e chapitre est le chapitre théorique. Dans sa premiere partie, je décris et 

explique des notions qui sont liées a Ia théorie de Ia civilisation dans 1' enseignement 

des langues, comme : La méthode, la culture, Ia civilisation et le stéréotype culturel et le 

moyen statistique, le choix de sujets et des sujets tabous o u 1' enseignement des langue s 

et la civilisation. Dans la deuxieme partie de ce chapitre, je présente les méthodes : 

Ony va! est une méthode tcheque de l'auteur J. Taišlová, qui est parue pour 1a 

1 e fois en 1996 a Prague. Cette méthode de trois niveaux s' adresse aux étudiants qui 

veulent passer le baccalauréat de :franyais. Pour chaque niveau, la collection comprend : 

un livre ď éleve, deux cahiers ď exercices, un guide pédagogique et des cassettes audio. 

L 'autre manuel tcheque étudiée dans ce mémoire de diplome est En Fran~ais, le 

manuel de quatre niveaux, adressé aux éleves et étudiants de ll a 17 ans. Ce méthode 

est aussi une oeuvre de Mme Taišlová, mais cette fois, elle a coopéré avec Mme 
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Baranová et M. Cluse. La premiere édition est parue a Prague chez SPN en 1991. 

Chaque niveau comprend : un livre d 'éleve, deux cahiers d 'exercices, un guide 

pédagogique et des cassettes audio. 

La 3e méthode sur laquelle se concentre cette étude est Connexions. Cetle 

méthode récente de trois niveaux est parue en 2004 chez Didier a Paris et est adressée 

aux grands adolescent et adultes. Les auteurs sont Régien Mérieux et Yves Loiseau. La 

méthode comprend un livre ď éleve, un cahier ď exercices illustré avec CD audio inclus, 

un guide pédagogique, trois CD audio ou cassettes audio pour Ia classe. 

La deuxieme méthode :franyaise est Ia méthode de Ia maison ď édition Didier 

Bravo! adressée aux adolescents et pré - adolescents. R. Mérieux a aussi coopéré a 

cette méthode. La collection Bravo ! comprend : un livre ď éleve, un cahier ď exercices, 

un guide pédagogique et deux cassettes audio. 

Le 2eme chapitre est le chapitre pratique. Ce chapitre est aussi composé de 

deux parties. Dans Ia premiere partie, on trouve des réponses a Ia premiere question de 

cette étude (notée plus haut). Toutes les parties de chaque collections sont analysées et 

les sujets sont classés dans 15 domaines thématiques, qui sont: Ia géographie; les 

villes, les monuments et les transports ; La France géopolitique, La France et l'UE ; 

1 'histoire de La France ; Ia littérature ; la musique ; les beaux arts ; Ia science ; Ia société 

et ses stéréotypes; les écoles ; 1' environnement ; Ia gastronomie ; les célébrités ; les 

médias; Ia francophonie. Orace a cette étude analytique, on peut bien distinguer quels 

sujets sont (ou ne sont pas) alors abordés dans quel manuel. En généra~ toutes les 

méthodes abordent tous les sujets, avec une exception ; on ne trouve pas de sujets sur Ia 

science, 1' école et les médias dans la méthode Connexions. 

La comparaison des méthodes tcheques et des méthodes :franyaises est le contenu 

du 2eme but. Les méthodes tcheques sont spécialisées sur les sujets de Ia littérature, de 

l'histoire, de 1' école qui corréspondent avec les sujets du baccalauréat de Ia langue 

franyaise en République Tcheque. Ils présentent beaucoup ďécrivains :franyais et 

francophones, et détaillent le systeme scolaire en France etc. Les méthodes des auteurs 

internationaux abordent plutot les sujets de Ia société et parlent des célébrités du monde 

francophone. L 'absence de certains sujests dans Ia méthode Connexions est compensée 

par 1a présence riche des sujets sociologiques. Les faits de Ia civilisation dans les 

manuels tcheques sont souvent coupés du contexte du chapitre. Dans les manuels 

:franyais, ils sont integrés dans le chapitre et ne sont pas séparés. 
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En ce qui se concerne le 3e but de ce travail, les manuels pour les pré -

adolescents sont plus riches et abordent plus de sujets, mais ceux pour adults donnent 

plus de précisions sur le sujet. 

En sonune, je conseille a tous les enseignants cherchant un bon manuel, de 

mettre accent sur Ia richesse des sujets qui y sont abordés. C 'est aussi sur le domaine, 

que cette étude peut etre utile, parce qu' elle propose une analyse comparative complexe 

de quatres méthodes, grace a laquelle 1, enseignant peut facilement distinguer les sujets 

qui ne sont pas trés élaborés dans le manuel. ll peut ainsi Ia completer par des 

informations o u des matériaux provenant ď autres sources. 

Je conseille aussi ďutiliser un manuel qui sera un bon guide pour les cours de Ia 

langue :franyaise, de la civilisation :franyaise et :francophone et de Ia richesse culturelle 

qui englobe cette belle langue et y est attachée. 
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dmme, cn phymJHc \;-.ul axt~ ...ou~~z Je; 1101111 tel~ que. Jerut cl 
l.Ji hmtlmn·, MC1ht'rc Honoré <k ll•llar. \ 'nltaire. .h:an·J:tl:\fUe• KltU5 
§Cau. Andre· Man~ All!J~ft.\ Lout~ Pasteur. ct~ 
M:u\ IOllt k mondc c<umllil bcnut·uup d'uutr\!'i uoms d'hmnrn!.!S L'Cit'hl\'~ 
~\'UOh, &rinun"i" pobe~ dUJlliCIWI. cclt:lll"i, clt!tnlpiom ol)mpHJUC'i 
Qur.:li nnm!' rnnn::liuto:t-••ou~ em-ore 
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O LE SYSTEME SCOLAIRE EN FRANCE 
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D LES MUSEES OE ,PARIS 

• Kll.lk- ak 
\.t~ fliU ...... C<. f>n ll:.' pcul IUC'II· 

( 'l" n ~• P•" unc. n .... ,., plu~ot"Uf'l \'hll.:.• 'fil al faul .un. ... u.lcl :J!Í I <•uwc:. 

r~<•• r k h;,rmvnt Iru tnl~llll! :Ul~\1 h1rn lJUI:' Jl("" '!O •mllít-1~ d'r~J~t' 
ol .tu \ , nw \k•• (lllh lk•olaU\ tresor\ de: I.A pC.UI\UIC, de 1:1 !IO.UIJm•~ de 
.art~ !;rllplllo(llt'' ~it'h'JUt' lliUI~ 1.:• •'llth~lllr.n .. Je• fiiU\ un( ll11l'"llt~~ 
)' •.unlrera•-.enrť•'" lt'l>ť.l\lhMll<m> own:nwk'- <'J!-)pllcru;o:, t:t~r.qu~. ro· 

llloi iJI\: 

• Mu~~•· d'OI'Q) 
l CtlC' llliUCm 14.' I! lt t :it~Cr Cll 

l - C"l lil rJU~ 

t'.\~·· \I.'~ l'-""\'IL.., fc::, plu~ ~dí·br(~ \t 
''"''~ un ~-~ bcl Mtel ú11 X vm· 'Jt'cle 

vrt·• dt' 

l'our rtn• 
Unll\ I~ .. tu1liu d'uu 'IM~iutn~ sah,tmit 

Oh. nututo qu"ll&- tml~ u..l:auJI>Ir' 
I!'UUl>M l>LJU 

M:us.. ""' d .cn.•, r.t' n'c~l P·•• unl,thlt 
(Ul(' IIIC: \ (1111\.t"•lll\ 

n .u 1J 

~(' ll I,Jiull<~ tiU 10: 

\()J)rť'llť'7 lt• pm'•ttu• l't)lll' fulrl' h' pto r lr.til d ' uu ui't'llll 

.ncJnd~T Jl'~lKlid J10i; ""J;e 
6'f« Uile:pOrlc: ~'\J\'Crl~ 

pd orlre .t!m·uue 
qu~q~~ c:ho~ de !nli 

qUtlqúe C:Mse ·4~ ~implr 
q~rrJtJUC dl~~ bt'4~• 
qur-1q\.-e .:~ ďurílL·. 

pcmiToi 
tlL1m' eniuitc u 1\llle (:Onut 

t~n mbrc 
datu tmJIU\fto 

d:tn..-. u~ l'IQI 
,oo dm~ 11né fort:~ 

!;tH:ndtcr oorrit'J o I'IUUfl' 
n:m,. rie.n dííe. 

SAnS bfJU!\i'l •• 

l*urfOÍ!> l'ui~'IU ruTi\'C YitC 
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t~E<;<)N 

A lBI Deux mllle ani ďhlstolre de Parls 

l.u dan:.un (oU\rA!,~ ďhl'ttuin: 

t~ilum~. •• J'on y aruulc L. p<!pubuon .k 13 
l'.;m ot ur.e lk~ J!IU' ,,run..lr ... \'ll"' •tu rncY.'iik-

Mola• tl n',•n ful r'-'' tOUJ'~ 
b ~1 oll\ I ( a I ~'lo,jUC d~ lrt .:1•f'l4uéle rttm:unc 1 • • :~~-c ll' \'lll.lriC 

ltlllllb ,,.., ur~r tnbu iJ'unt;lllC l.(lte I~ l'orl'!.il, n čelu qc'unc fK'tltr:.•llc 
u' dl"l'l&mr th•~o fnlllt"- mru:u:' Lit-\ l10nJc; Je [J l.uur. \CJ1o b lkl&h-1~ Cl 

'i' :1 

'ti:de 
pnt P.!!n~ p.'"ltJt 

l.•a~iw 6t ho 
naultlr 

Au I'" 'i~c!~. PliiHppc 1\ugu:-tc ,.,, (,lth tl.:l ri't~<.dntt~ A .;.ell.r épuqul!' 
tll, 11'41b tthlt Ia p:w. ,graiXlc c ilé J~ l' •k,·~u duéaicn (Un&\'tt'-ité de 
Snrl~<tllllé o.'té« en 12'7. Nn~re l>.mli! de Pan ... t4ltht'-dt,•h~ f!llh•ípr. 
mn>ltUILc .:tm'i l'tlc -ik•lá C.ilé <'JIIJL liM t l I ~4'>l cl dť; lun•. Ieo. rot\ dr 
f1f11nLc nccc:".,~n·nt ďm~K..:tuitre I~ n'•lc e1 k (llt"\tige 

Aprť' b 1~1•>.lc w:l.gloutt." J.~ f.lh:trc~ dť ltdtf~>1t l fm.'l•--.~nt' de b 1\rum 
Uatthdán} cn 15721. 'l'.uu ~(IIUlU\ uo IK•\ncl c...""" 11\'ee. Ut"Jut J\' qw rrt 
l"Oililnurc b pl.1ťr de.• \'vsg~ La 
pl.~t~ D.!ttpblt~ e• k 1\.n Ntnf, 
JIUl\ L01;h XI\', QUi ftll'\!INJU!I\! 1e 
I""\'~ e1 1:-~ lm~ ..... ~ ~·1l111 •rur 
l.o~ t"uur ne .; lll\131lr ~ \butlb. 

(,ttttn• tntdll'\'IUd tl.: l't UIIIJIC \lu 
IMIIJh dn I um:C:rc,, P.nn~ IHU.I 

un 1=n111d tltk JICII•lmt llJ l{tml~.t
h l1Jl fr•ill\ai~~ ~•lJ")~<lll ~' &ir Jco; 
1101\.11111 Ll'l.•rnbc.lhl>l! tnt·ht r A~ de 
I rtOIIIJ)he, Cl! liM: Je lo~ ~'l..uklct 

~~~·· C'r nu lt: SCI.Uilll I Aflf!ii C QUI 

rlnnn~ wn \t<JI!~ ;u•tuel ,; P""" 
ll: b:tnllt lluu•)Jil.JIIII, J)tiil:l Lk lot 

I"""' .\1\, pa•· 1..- tlnus 
'lu>ěr dt- \ t'Nifik:. 
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V. Ukázka presentace reálií v učebnici En Fran9ais 1 

• • • • & * • • • • • • • • • • • • • • • • • 

CHANSON 

En passant par Ia lorraine 

En ~ • • I p:il' la La • rliJ • llC, a • ve( me1i A 

Nu, ea fl:U • Clll pc:&r ll Lat • nu • ne. a Vl'C mr.l' ss • 

f~$ř4Jr 
hlu, ren • con • Ulll uou ca • p1 • 1:11 • no;., u • vl'(: rne.s s:a -bou doll 

litAmJ • - -• botJ dal nc'l Obl Ohl Obl- A 

En passant pdf Ia LorramP, allt"c mes ut>ou 
cn pas~nt p.1r Ia t.orr<une, avec mes s.lbots. 

rcncontrai tro1s capctatn~s. 
i'IVC< mes ~bot) dondalne I 

Ohl0ht0h' 
Ave< mcs sabots. 

·~~' . ~ 
.. 



VI. Ukázka presentace reálií v učebnici En Fran~tais 2 



VII. Ukázka testu z reálií v učebnici En Fran~ais 2 

Connaissez-vous fa France 7 

Vo•lé't quelques questtons A vous de répondre - e't de juger. 

1. Ul Franc~ se troU\'l' .... 

A-<'" furope centrale 
B - en Eur ope occldentale 
C- en Europc orientale 

2. Elle a ... mtll1ons d'hllbit.Dnt:s. 
A- quarante 
B - d nquant!'-ctnq 
C - sorxante-dilc 

3. Paris. Ia capitale de Ia France, est a peu prěs lJ ••• k ilometre> de Pr ague 
A- <inq cenu 
8- deux mill! 
C mille 

4 lc plus grand flclJ';e dt! Fran<e s'appelle 
A-la loire 
8 -Je Rh10 
C- Ia M.une 

S. Pam est situ sur • 
A - fa Setne 

B - lit Garonne 
C -Je Rhóne 

-o 



VIII. Ukázka presentace reálií v učebnici En Fran~ais 4 

I ?.U 
l~t'i.J(t 

1~19CIC 

l«i$7 

l~SS 

rnall~ ..... 
1'174 
19141 

PH I· H C ~ U I \ l \ { 

.. r l.'ln 1ft• 1- - :n:.l lJ.; ... , 

i" n lAt t';,.t"ml~l· lM'"' 
" Pl•'l'thn· l>r' Jutllct lY 1) 

' ..rohn· I f!'i -,. tol"''- I~"' 
( P' , .. "'' t lfl.' 9'i-

l)ttlul d= t.a S«ondc Cucne moodutk 
l 'am.'r alle•t ,u..ie •it'fl<í"' b Pr1111 " 
l.Jhc'r um óe l"am 

rr ... rn rr !'t'U.··::Ilk'mtnl de 11htéal r.lt G-ullc 
(J WrJ~ lit I{~~ 
l lé'ílhllf duM .hel •lfH Ull 

(:j otl:lf'lll: kf;~Ubllque Ctt:rk~ de ululle. Pré,aatlll 
R~olu dtj ~:JdW\1"- pt'o 
OUrlt! de C:rullr: a=ndanne Ia ~ttdcxc d~ Ia R!puhllq~. 
r". "&O Pcln'J>hklQ \~nicm Prbttknl 
Valby Ot,OIIl l.l'Btaint; ůc-icnl ~\tÚtnl 

C'barfrt dr Gaullr 

c;,., fl!"' J'ompttlnu 
V. ( ;1'4"'11rtl d 'f.UM~ 

Fnt~ '''" ~llnnTUnd 

1 Kel lit$ C1111'11C 
\lldtvl Ruc-;ord, 1' li tll 

t.Crusoa. Pkn'c B~rtto-•! 
tduu.a.rd 8atlad11r 



IX. Ukázka presentace reálií v učebnici Connexions 1 

Océan 

Atlantique 

... ~ 
liP. 

D ' IIILANOf 
h 

Nord 

POlTUOAL{ 

~01'AUiol\1• 
• UNI 

.. 



X. Ukázka presentace reálií v učebnici Connexions 2 

La utt• contrt lf' nle!:.tnt 

La ~fmse~ re~ronn~nt 
1~nrt on C~'>J ~r\tlnnu •n c!lffirullf 
otrsol\ r 4!i1nvor ites cl"~meur<o. r•mmH seul s-) 

La droruf 

7 

7 

9 

ll 



XI. Ukázka presentace reálií v učebnici Connexions 3 

1 € ~ l ~ I l• a i I i~ { 
j • t ... 

ll i!l c 
i l iL. 

tit 
i 

!ill i 
t ~~~ 

.5 t :.: 
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XII. Ukázka presentace reálií v učebnici Bravo 3 (a) 

En fJbc. 7..dKb \11 ~dRl • hrorre • Cot nOJ• 

pm~eq 7.ch:U, c;-m-la 1 1'1«' ~ t«hnKn-

• 
• 

lor; h Fr:mu::bcw en'\Trlm Ou~nt 7T~N • 

C.od • JUUlon~ d~ nw •quc"l m rou mre 
ctunam dr-~quuont&1 • nc~u1 

~:tl 

lh t parnh <bn~ do q~mrn d I te I n se r.m 
rmt ronm~ pill f~~VCJU•.do IOlntS oebm le1 otfl, 

lb o ru .. -.ulkun cra ~ n c (k ~;t~Un<:crdUIS b 
mUl quc. dlr d IWQCU 1 q i ~mr d & 

der Ia truná cn clífficuht. lb uru~n~t rt.mmt Id 

n Ju uccti de • M n S:rl;an • C 01. Wte mu 

~u: lq:tn-.líbu:o am.uw:: I au. méLngc J IKIP 
• Ab~ctdc,..ouR ('ímmKndebfrmdl 

T ouch. alt ~ 1 <OMU; <La ru k mnndc cr.ua 



XIII. Ukázka presentace reálií v učebnici Bravo 3 (b) 



XIV. Ukázka testu z reálií v učebnici Bravo: pracovní sešit 2 

PORTn tl CIU'l ·)lfó 
~:) P.Jr grnupr; Uf' "'"' ou qu11trr, pn'pa~ uru ltTU ,t, nnq '/Uf'lllons qu1 
~ommmunr p11r st. po~tr ks pus,r nuuir, nu...: t~Ntrn 1/Jrt'J rlr lu rl..ut: 

b) ú rrpriJ~nT.tlll J'un tÚ groupr~ ttinll .m mrltru tk 1.-t t'lcu r ,, po•t ""' 

qut.Jtlón dí' se /,su :t un t'IIJIU1riJt!<' J,. 11111 du>u: L'iltr.·r dtoz>t állll '•'JI"II•Irt 
r'fl' n t'Drr«ltllli'ftt. 

fl·tu ll' IY!pd"ntilnt (-}I()Wf un uutrf 1/n:r (k 14 dntlt' n lm p111' mu 11utrr 

qun11on J.- sa lim 

ApriJ t'II'I'J l.:b.zngn /t' rrprhrnt.tnt J'ut. '"''"' pnupt J'ftlll au tntlull tlt /J 
d.u , rl fiut /Jl mí-"u ó;'Oit <11 ff ď't~tutrtJ j/},b 

I xcrcad~ ® 
() ll l R lA rRA'- f Fl lA ~R \',( l)t•HONH 

( (UJ • - Ia ltfOIIU qut .:J/Illltmf 

lt 

I . i 
ll 

I. 


