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I. ÚVOD
Tématem této disertační práce je „Odborná francouzština jako lingvodidaktický
problém". Problematika odborného jazyka patří v současné době mezi klíčové otázky
didaktiky cizích jazyků. Zájem o tuto oblast souvisí se stále častějším pronikáním odborné
tematiky do cizojazyčného učiva v sekundárním a terciálním vzdělávání. Problematiku
odborného jazyka chápe současná didaktika cizích jazyků jako komplexní problém, se
kterým jsou spojeny celé řetězce otázek, na něž je třeba nalézat odpovědi.
Se vstupem naší republiky do Evropské unie se ještě zvýšila potřeba odborné
jazykové přípravy v sekundárním a terciálním vzdělávání. Soudobé tendence v teorii
a praxi vyučování cizím jazykům kladou vedle znalosti obecného jazyka důraz na znalost
jazykových prostředků, které nazýváme odborným jazykem. Specifičnost pojetí výuky
odbornému jazyku spočívá v tom, že zaměření na obor vyžaduje velmi často jiný přístup,
než je běžné pro obecnou jazykovou výuku. Specifičností výuky odbornému jazyku se
budeme podrobně zabývat.
Cílem disertační práce je podat ucelený pohled na problematiku výuky odborné
francouzštině a tím přispět k prohloubení teoretických a praktických poznatků týkajících
se specifické podskupiny didaktiky cizích jazyků - didaktiky odborné francouzštiny.
Výběr výzkumných

metod pro zpracování tohoto tématu souvisí s povahou

jednotlivých kapitol. Budou uplatněny metody empirické kvantitativní i kvalitativní.

Ke struktuře

práce: První, teoretická část se v úvodu zabývá

rozdílnými

koncepcemi obecného a odborného jazykového vzdělávání. Následuje zmapování
historického vývoje didaktiky odborné francouzštiny na pozadí vývoje jednotlivých
metodických směrů didaktiky francouzštiny jako jazyka cizího. Další kapitola teoretické
části představuje současné trendy ve výuce odborné francouzštiny doplněné o poznatky,
jak koncipovat obsah výuky odborné francouzštině. Pozornost je dále věnována výuce
odbornému cizímu jazyku tak, jak o ní pojednala vybraná česká lingvodidaktická díla.
Následuje kapitola pojednávající o terminologické diferenciaci klíčových pojmů „odborný
jazyk" a „odborný styl". Je rovněž nastíněna problematika teorie funkčních stylů a
charakteristika odborného a administrativního stylu. Samostatná kapitola se věnuje stylu
právnických dokumentů. Poslední kapitola teoretické části se zabývá právním jazykem
z hlediska výuky odbornému jazyku.
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Druhá část práce je částí praktickou. Zaměřuje se na konkrétní lingvodidaktický
výzkum, jehož cílem je určit význam koreferenční sítě, anafor/katafor a textových
konektorů v analýze

textu francouzských právních smluv. Analýze konkrétních

vybraných smluv předchází vymezení klíčových pojmů, které s tématem výzkumu
bezprostředně

souvisejí.

Část

praktickou

uzavírají

závěry

prezentovaného

lingvodidaktického výzkumu.
Poslední částí disertační práce je závěr, na který navazuje résumé ve francouzštině
a angličtině a seznam použité literatury.
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II. TEORETICKÁ ČÁST

1. Úvod do problematiky výuky odborného jazyka ve vztahu
k obecnému pojetí výuky cizího jazyka

Didaktika cizích jazyků zaujímá v rámci skupiny ostatních oborových didaktik
specifické místo. Jejím předmětem není pouze otázka, jak zprostředkovat určitý druh
poznání, jak je tomu u jiných didaktik,

například u didaktiky fyziky. Předmětem

didaktiky cizích jazyků je teorie i umění učení a učení se cizím jazykům a konkrétně
danému cizímu jazyku. Tento cizí jazyk je pak nutno chápat jako živý organismus. Jde o
soubor znalostí a dovedností, který má být v rámci vyučovacího procesu osvojen a který
se od jiných disciplín liší svojí rozsáhlostí, komplexností a značnou otevřeností. Integrální
součástí této problematiky je i didaktika odborného jazyka.

Problematika výuky odbornému cizímu jazyku představuje v současné době jedno
z aktuálních témat, kterými se didaktika cizích jazyků zabývá. Tato problematika s sebou
přináší celou řadu nových otázek, na které hledá moderní lingvodidaktika odpověď. Mezi
tyto stěžejní otázky patří především vymezení vztahu mezi odborným jazykovým
vzděláváním a všeobecným jazykovým vzděláváním. Na to navazují otázky související
s výběrem vhodné metody a vymezením obsahu výuky, se způsobem zapojení jednak
složky odborné a jednak složky jazykové do vzdělávacího procesu, dále rovněž otázky
spojené s vymezením odborné komunikace, s cíli odborného jazykového vzdělávání
a s výběrem vhodného materiálu k didaktickým účelům. Do okruhu těchto otázek rovněž
patří problematika odborných potřeb posluchačů a učitelů odborného jazyka z hlediska
jejich speciálního zaměření.

Než se budeme zabývat hledáním odpovědí na výše uvedené otázky je nezbytné,
abychom vymezili dva pojmy, které jsou pro naši práci

klíčové: jsou to všeobecné

jazykové vzdělávání a odborné jazykové vzdělávání. Při definování obou pojmů
vycházíme především z prací české a francouzské didaktiky cizích jazyků.

8

Současná česká didaktika cizích jazyků chápe všeobecné jazykové vzdělávání jako
osvojování cizího jazyka za účelem komunikativní činnosti. Za předmět odborného
jazykového vzdělávání je pak označován odborný jazyk
jazykových prostředků, jejichž

definovaný jako

výběr a uspořádání slouží k ústní nebo

systém
písemné

komunikací odborného obsahu (vědeckého, technického či jiného)". (Hendrich a kol.
1988, s. 119). Tyto jazykové prostředky jsou součástí národního jazyka, v jehož rámci
představují jeden z funkčních stylů, tj. odborný styl (Hendrich a kol. 1988, s.l 19).
(O problematice stylů bude pojednáno v dalších kapitolách.)
Francouzská didaktika cizích jazyků pracuje zpravidla se dvěma termíny: Tím
prvním je Langue á Orientation Générale (LOG) - všeobecný jazyk a druhým pak
Langue sur Objectifs Spécifiques (LOS) - odborný jazyk; jazyk ke specifickým účelům
výuky. Pokud jde o francouzštinu samotnou, ta v rámci výuky francouzštině jako jazyku
cizímu Fran?ais langue étrangěre (FLE) rozlišuje paralelně k výše uvedenému rozlišení
rovněž dva termíny: Frangais á Orientation Générale (FOG) - všeobecná francouzština
a Francois sur Objectifs Spécifiques (FOS) - francouzština pro specifické účely.
Všeobecná francouzština (FOG) se týká největšího počtu žáků základních
a středních škol na světě, kteří se učí tomuto cizímu jazyku několik hodin týdně. Tato
výuka se realizuje bez stanovení konečného cíle a je
výuka"

(enseignement généraliste).

označována jako „všeobecná

Toto pojetí je velmi blízké všeobecnému

jazykovému vzdělávání tak, jak jej chápe česká didaktika cizích jazyků. Cílem ie naučit
žáka komunikovat, aniž bv měl v dané chvíli přesné jazykové potřeby. Vyučování jazyku
obohacuje žáka o nové poznatky, seznamuje ho s kulturou dané země a pomáhá mu lépe
se orientovat i ve strukturách mateřského jazyka a jeho kultury. Tato všeobecná forma
cizojazyčné výuky sleduje dva cíle: cíl komunikativní (za účelem komunikace s rodilým
mluvčím, popř. jinými nerodilými nositeli cílového jazyka) a cíl formativní (obohacení o
nové znalosti a dovednosti, schopnost lépe chápat struktury jazyků, včetně mateřského
jazyka a orientovat se v mnohojazyčném a multikulturním světě).
Druhá vyučovací situace, Frangais sur objectifs spécifiques, (FOS) - francouzština
ke specifickým účelům, je charakterizována vymezeností požadavků na odborné
cizojazyčné vzdělávání. Takto vytvářená metodika je určena především dospělým
posluchačům, u kterých vznikla potřeba rychle zvládnout profesionální komunikaci
V cizím jazvce. a to v tematicky vymezeném okruhu komunikativních situací. Časová
rovina hraje v rámci výuky odbornému jazyku velmi podstatnou roli. Doba určená
k osvojení komunikativní kompetence v rámci výuky odborného jazyka je zpravidla velmi
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přesně definována, narozdíl od výuky všeobecnému cizímu jazyku. Metodologii výuky
odbornému jazyku speciálně v rámci FLE byla v posledních čtyřiceti letech věnována
velká pozornost a sám termín „odborná francouzština" prošel mnoha změnami.

V souvislosti se všeobecnou a odbornou jazykovou výukou je nezbytné položit si
otázku, zda výuka odbornému cizímu jazyku vyžaduje jiný přístup, než výuka jazyku
všeobecnému. Francouzská didaktika cizích jazyků obdobně jako didaktika česká zastává
názor, že pojetí výuky odbornému jazyku se výrazně neliší od obecné problematiky
vyučování cizím jazykům.
Autorky knihy Pratiques du Jrangais scientifique (Eurin Balmet, Henao de Legge
1992) S. Eurin Balmetová a M.Henao de Leggeová se při tom opírají o obecnou definici
vzdělávání. To chápou jako systém, jehož posláním je předat určitý druh poznání. Tento
systém obsahuje vstupní a výstupní část, kterou se rozumí stav žáka před a po asimilaci
předaných poznatků. Systém je v neustálém kontaktu s prostředím sociálním, kulturním,
politickým a ekonomickým. Celý tento systém funguje díky materiálním zdrojům (třída,
vybavení, technický a didaktický materiál, čas, finanční prostředky,...) a lidským zdrojům.
Do této kategorie patří jak žáci (jejich počet, motivace, schopnosti...), tak vyučující
(jejich energie, motivace, vzdělání...). Systém ale doprovázejí určitá omezení ve formě
školního řádu, vnitřní organizace, počtu vymezených hodin, aj. Jak zdroje, tak omezení
ovlivňují proces vzdělávání. Dalším důležitým faktorem je také zvolená pedagogická
strategie, kterou lze v užším slova smyslu chápat jako didaktickou metodu. Organizace
celého systému by měla podle autorek vycházet především z daných potřeb, ať už ze
strany posluchačů nebo vzdělávací instituce a s tím souvisejících cílů výuky, kterých je
potřeba dosáhnout. Kontrolou nad celým systémem je zpětná vazba a hodnocení ( srov.
Eurin Balmet, Henao de Legge 1992, s. 18).
Problematika analýzy potřeb a následné definování cílů výuky patří mezi
nejdůležitější etapy metodologie odborného jazyka. Pouze podrobná analýza jazykových
potřeb posluchačů může pomoci učiteli správně definovat cíle výuky a sestavit pro
odbornou cizojazyčnou výuku odpovídající výukový program. Z těchto základních
požadavků koncipování obsahu výuky odbornému jazyku je zřejmé, že celková příprava
výukového programu bude klást velké nároky na vyučujícího. Ten je zpravidla
lingvistou a ve většině případů neodborníkem, i když si z dané oblasti osvojí velké
množství znalostí. Je určitým prostředníkem mezi cizím jazykem a odbornou disciplínou.
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Jeho úloha není jednoduchá, neboť je neustále vystavován celé řadě nových situací, které
se mnohdy mohou lišit od situací (pedagogických nebo lingvistických), na které je v
rámci svého povolání připravován. Stává se vyučujícím skupiny posluchačů, kteří se
potřebují naučit cizí jazyk za účelem vykonávání své profese - tedy odborný jazyk. Tito
posluchači nutně musí být různí z hlediska jazykové úrovně, motivace, cílů a řady jiných
hledisek. Také jejich potřeby pro zvládnutí cizího jazyka se mohou lišit: chtějí se naučit
odbornému jazyku proto, aby mohli získat informace z odborných disciplín nebo chtějí
dále studovat či se zúčastnit zahraniční stáže? Možná se u nich objevila potřeba
komunikace s frankofonními partnery za účelem vzájemné spolupráce nebo výzkumu,
apod. Potřeby posluchačů mohou být tedy různé a je pouze na vyučujícím, jak dokáže na
základě jejich analýzy vytyčit cíle výuky a vytvořit takový výukový program, který bude
v souladu s požadavky moderní lingvodidaktiky kladenými na odbornou jazykovou výuku
a na vyučování cizích jazyků vůbec.

Jak vzniká u posluchačů potřeba odborné komunikace v cizím jazyce? Co pod
tímto pojmem rozumíme? Pedagogické a lingvodidaktické publikace označují obecně za
odbornou komunikaci nejrůznější jazykové výměny, které se odehrávají mezi odborníky o
daném oboru lidské činnosti. Tyto jazykové výměny

vycházejí jednak z potřeb

společnosti a jednak z individuálních potřeb jedince. Potřeba vést odbornou komunikaci
v cizím jazyce provází bezpochyby lidstvo už odnepaměti. Lidé byli nuceni vést jednání
v rámci mezinárodního obchodu, ve válce či během kolonizace/dekolonizace.
Je velmi zajímavé sledovat, jak na tyto potřeby reagovala ve svém vývoji
didaktika cizích jazyků. Autoři celé řady významných děl - H.Besse

(Méthodes et

pratiques des manuels de langue, Besse 1992) nebo Ch. Puren (Za didactique des langues
étrangěres a la croisée des méthodes, Puren 1994) kladou velký důraz na vzájemný
vztah mezi společenskými a politickými požadavky a novými metodologickými postupy,
které z těchto požadavků vycházejí.
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Autorka Gisele Kahnová ve svém článku v časopise Le franqais dans le monde
(Kahn 1990) uvádí

příklady některých učebnic zpočátku dvacátého století, které se

zaměřovaly na výuku odbornému jazyku, v tomto případě na výuku odborné
francouzštině. Zmiňuje např. učebnici Un manuel pour Venseignement du franqais aux
militaires indigěnes z roku 1927. Jednalo se o učební materiály obsahující odbornou
terminologii z oblasti vojenské tematiky. Učebnice byla určena domorodým vojákům ve
francouzských koloniích. Autorka píše: „Zkušenost dokázala, že bylo nezbytné vybavit
domorodé vojáky určitými jazykovými znalostmi, které přispěly ke zlepšení vzájemných
vztahů nejen v běžném vojenském prostředí, ale i ve vztahu mezi domorodci a našimi
úředníky, obchodníky a průmyslníky, což vedlo k celkovému rozvoji kolonií. " (Kahn 1990,
s.97). *

*/

Francouzské publikace zabývající se problematikou výuky odbornému jazyku často citují jednu z prvních

učebnic odborné francouzštiny z roku 1927: Réglement provisoire
aux militaires indigěnes.

du 7 juillet 1926 pour l 'enseignement du franqais

Jednalo se o výuku odborné francouzštině určené domorodým vojákům ve francouzských

koloniích. Touto publikací se podrobně zabývala autorka Gisele Kahnová, která shrnuje její obsah:
Autorským

kolektivem

publikace

byl

tým

vojenských

pracovníků

shromážděných

kolem

generála

Monthovena. Dvacetistránková předmluva k učebnímu materiálu velmi detailně vysvětluje metodologický postup, cíle
výuky a její celkovou organizaci. První část učebnice je určena vojákům se základní hodností a cílem tohoto prvního
dílu je osvojení základních pojmů a porozumění příkazům běžné vojenské komunikace. Druhá část učebnice je určena
vojákům s vyššími hodnostmi a vojákům z profese a cílem tohoto dílu je rozvíjení dalších řečových dovedností jako je
čtení a psaní. Druhý díl obsahuje také základy matematických výpočtů. Jazyková úroveň domorodých vojáků by po
osvojení uvedené látky měla být na stupni přípravných tříd základních škol s tím, že by jim v případě zájmu bylo
nabídnuto další vzdělávání.
Organizace výuky byla v rukou velících důstojníků, kteří rozdělovali pokyny svým podřízeným. Výuku
zajišťovali poručíci a podporučíci, kteří měli k dispozici evropské instruktory. Jednou týdně je shromáždili a na základě
ukázky modelové hodiny, kterou jim sami předvedli, je seznamovali s metodami výuky. Obecně platilo, že výuka by
měla být progresivní a probíhat denně, minimálně jednu hodinu. Výuka by nikdy neměla následovat po jídle nebo po
namáhavých fyzických aktivitách. Doporučena byla jedna vyučovací hodina ráno a jedna hodina odpoledne. Co se týče
organizace skupin posluchačů, počet posluchačů ve skupině nesměl přesáhnout počet dvaceti, doporučen byl počet
dvanácti mužů maximálně. Na konci každého měsíce bylo prováděno hodnotící testování posluchačů stím, že
posluchači, kteří nevyhověli požadavkům, byli přesunuti do nižší třídy a naopak, velmi bystří posluchači byli přeřazeni
do nové skupiny. Přestože byly tyto přesuny pro nadané posluchače potřebné, byly prováděny tak, aby příliš
nenarušovaly daný řád organizace výuky.
Samotná výuka pak byla rozdělena do tří částí a po každém vyučovacím bloku následovalo 15 minut
přestávky. Vyučující na začátku každého bloku shrnul učivo z bloku minulého a pokračoval dále. Výuka probíhala na
základě přímé metody. Vyučující užíval v hodinách jen jazyka, který byl vyučován. Mluvil proto v jednoduchých
větách, které doprovázely prvky mimiky a gestikulace. V souvislosti s mimikou a gestikulací se však objevily problémy,
neboť gesta Evropana mnohdy domorodci nic neříkala. Proto bylo v úvodních hodinách nezbytné, aby byl přítomen

12

tlumočník a vysvětloval nejasnosti tohoto typu. Vyučující dal posluchačům v úvodu slovníček základních pojmů, který
neobsahoval izolované výrazy, ale spíše základní obraty určené pro porozumění situací běžného vojenského života.
Slovníček obsahoval velké množství určených sloves.
Učebnici - kurs - tvořilo 60 lekcí. Jednotlivá témata a gramatická látka byly řazeny s ohledem na hlavní
zásady vyučovaní cizímu jazyku (princip přiměřenosti a návaznosti). Tématem lekcí

1-17 bylo lidské tělo

s přivlastňovacími zájmeny, určením směru, slovesy pohybu, oblečením, později s vojenskými hodnostmi. Lekce 21 29 obsahovala např. témata spojené s jídlem a stolováním a základními pracovními činnostmi. Problematika času byla
probírána v lekci 33, stejně jako fáze dne a noci, dny v týdnu, měsíce, počítání a nákupy, apod.

Každá

lekce

obsahovala pouze 12 nových výrazů k osvojení, které se znovu objevovaly v dalších lekcích. Po zvládnutí první části
učebnice si měl posluchač osvojit zhruba 800 slov a výrazů zběžného vojenského života a přibližně 100 výrazů
z přídavných 8 lekcí, které obsahovaly odborné texty z těchto oblastí: základní vojenská terminologie, bojová skupina,
skupina vojáků se základní hodností, vojenská technika, munice, signalizace a přenos informací, pozorování, odsluha
děla a první pomoc. Nové výrazy byly v textu zvýrazněny tučně pro větší přehlednost a graficky znázorněny ve tvaru
po slabikách ( ...dans chaque bataillon, ily a un sergent - ob-ser-va-teurdans un-ob-ser-va-toi-re-.

et des soldats observateurs;

ils sont placés

...) (Kahn 1990, s. 101).

Fonetická stránka jazyka byla v textu také řešena:

možné problémy s výslovností francouzštiny u

domorodých vojáků byly předmětem mnoha doporučeni určeným vyučujícím instruktorům. Vyučující měli klást na
správnou výslovnost vojáků velký důraz a pomoci jim např. tím, že přirovnají výslovnost požadovaného celku
k nějakému známému zvuku nebo hlasu zvířat, např. únik páry pro francouzské ch, vrčení motoru pro r, tikání hodin pro
t. apod.
Didaktický materiál si vedle osvojení slovní zásoby běžného vojenského života kladl také za cíl rozvíjet
základní techniky a strategie učení, jako jsou cvičení pozornosti a paměti.
Učebnice měla reedici v roce 1952. Obsah učebnice zůstal nezměněn, došlo z pochopitelných důvodů pouze
ke změně názvu na Manuel á usage des corps de troupe pour l'enseignement

du franqais.

Publikace byla vydána

v nakladatelství Charles-Lavauzelle Editeurs, Paris, Limoges, Nancy.
Analýza tohoto didaktického materiálu je nesporně velmi cenným zdrojem informací pro didaktiku cizích jazyků.
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V souvislosti s potřebou cizojazyčné odborné komunikace lze konstatovat, že tato
potřeba vždy zaujímala a zaujímá i nadále velmi důležité místo v kontextu jazykového
vzdělávání. Se vstupem naší republiky do Evropské unie se vedle požadavku všeobecné
komunikace v cizím jazyce dostal rovněž do popředí požadavek odborné jazykové
komunikace. Tato situace je důsledkem rozvíjejícího se volného pohybu pracovních sil na
evropském trhu práce. Potřeba odborné jazykové přípravy se však netýká pouze
dospělých osob, které jsou součástí pracovního trhu, ale je výzvou

již pro

oblast sekundárního a terciálního vzdělávám, které pro trh práce předen vybavuje své
budoucí absolventy.
Cíle a principy výuky cizích jazyků v rámci českého školství jsou obecně
definovány v souladu s požadavky cizojazyčného vzdělávání, které pro země Evropské
unie formuluje Společný evropský referenční rámec. Ten poskytuje obecný základ pro
vypracovávání jazykových sylabů, směrnic pro vývoj kurikulí, zkoušek, učebnic atd.
v jednotlivých vzdělávacích systémech zemí EU. Společný evropský referenční rámec
klade důraz na další posílení jazykového učení a vyučování v členských zemích v zájmu
účinnější mezinárodní spolupráce. Ačkoli je Společný evropský referenční rámec ne
závazným, ale doporučujícím, české školství vnímá a respektuje jeho seriózní hodnoty.
Společný evropský referenční rámec byl také východiskem pro vznik Národního
plánu výuky cizích jazyků (viz Cizí jazyky roč. 49 č.l, 2005/2006). Tento plán si klade za
cíl vytvořit odpovídající podmínky pro zvýšení jazykových znalostí a jazykových
kompetencí obyvatelstva ČR v cizích jazycích. Vedle potřeby všeobecného jazykového
vzdělávání klade Národní plán velký důraz také na potřebu výuky odborného jazyka. Pro
výuku cizích jazyků s odborným zaměřením ve středním a vyšším odborném vzdělávání
např. navrhuje podporovat odborné jazykové pobyty posluchačů v cizině a tvorbu
málonákladových učebnic odborného jazyka. Pro výuku cizím jazykům v terciálním
vzdělávám pak doporučuje posílit výuku odbornému jazyku, rozšířit nabídku studijních
programů aprobací nejazykový předmět s jazykem a umožnit studovat vybrané předměty
v cizím jazyce.

Z obou dokumentů vyplývá, že vyšší kvality jazykového vzdělávám

(všeobecného či odborného)

bude dosaženo pouze zapojením takových vzdělávacích

programů, které budou plně odpovídat požadavkům a potřebám evropské společnosti.
Posluchači budou podle tohoto záměru vedeni k vysoké odborné flexibilitě, tvořivým,
kulturním a komunikativním schopnostem a morálním hodnotám.
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Posluchači představují bezpochyby nejdůležitější článek ve vzdělávacím procesu.
Definujme proto pro účely naší práce, jaký typ posluchačů se zpravidla výuky odborné
francouzštině účastní a jaká je jejich motivace:
V rámci nefřankofonního prostředí (v nefrankofonních zemích, tedy např. i v ČR)
je možné rozlišit tři skupiny posluchačů. První skupinu tvoří studenti středních, vyšších
odborných a vysokých škol, kteří se věnují studiu odborných disciplín v mateřském
jazyce. Jejich studium francouzštiny jako jazyka cizího je obohaceno více či méně o
prvky odborného jazyka, přestože v dané chvíli studenti nemají přesné požadavky na
odbornou komunikaci ve francouzštině. Druhou velkou skupinu v rámci nefřankofonního
prostředí tvoří posluchači s aktuálními potřebami odborné komunikace ve francouzštině.
Tuto skupinu tvoří jednak studenti, kteří se bezprostředně připravují na další studium
v některé z frankofonních zemí a

studenti, kteří si potřebují osvojit odbornou

francouzštinu pro studium určité odborné disciplíny ve francouzském jazyce (studium
odborné disciplíny nebude probíhat ve frankofonní zemi). Třetí skupinou jsou odborníci,
kteří si potřebují osvojit odborný jazyk za účelem vykonávání svého povolání (to budou
vykonávat buď ve frankofonním nebo nefrankofonním prostředí), kde bude jazyk sloužit
k mezinárodní komunikaci.
V rámci frankofonního prostředí (frankofonních zemí) jsou nejběžnější dva typy
publika s potřebou odborné francouzské komunikace: publikum zahraničních studentů a
publikum zahraničních odborníků.

V souvislosti s publikem studentů se jedná o

zahraniční studenty francouzských vysokých škol, kteří se připravují na absolvování
různých univerzitních oborů. Jedná se především o absolvování typu studia Master a
PhD. Velmi rozšířenými a oblíbenými jsou mezi zahraničními studenty v současné době
také krátkodobé studijní pobyty, které studentům nabízí EU (např. programy Erasmus,
Tempus, aj.).

Druhou velkou skupinu posluchačů účastnících se odborné výuky ve

francouzštině tvoří pak vědečtí

pracovníci stážisté - odborníci, kteří přijíždějí do

frankofonních zemí rovněž na krátkodobé studijní a vědecké pobyty. Cíle těchto stáží se
různí na základě individuálních potřeb posluchačů. Zpravidla se jedná o výměnu
zkušeností se zahraničními kolegy nebo o vlastní výzkum či studium nových pramenů.
Oba typy publika - studenti i odborníci - nepotřebují však pro svůj pobyt ve
frankofonním prostředí pouze znalosti odborného jazyka. Nezbytná je pro ně také znalost
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všeobecné francouzštiny, kterou využijí v rámci komunikace postihující běžné životní
situace. Francouzská DCJ (FLE/FOS) reflektuje speciálně třetího publika těchto cílových
skupin, pro něž vznikají učebnice a učební soubory. Přestože je tato sféra výrazně odlišná
od potřeb posluchačů českých středních, vyšších odborných a vysokých škol, naše
didaktika se může těmito výsledky inspirovat v mnoha oblastech.
Velmi aktuálním problémem, který v souvislosti s osobností

posluchače

cizojazyčné odborné výuky současná lingvodidaktika řeší, je, kdy/jak

s výukou

odbornému jazyku začít?

Je u začátečníka nezbytné zaměřit nejdříve výuku na

všeobecný jazyk a pak pokračovat s jazykem odborným?

Pro hledání odpovědi na

uvedené otázky je nutné si uvědomit, že cíle cizojazyčného odborného vzdělávání by
měly vždy brát v úvahu osobnost

posluchače - jeho věk a

potřeby ve vztahu k

odbornému jazykovému vzdělávání, aby i zde byly plně respektovány zásady
přiměřenosti a diferenciace.

V rámci české didaktiky cizích jazyků nebylo o této

problematice doposud mnoho pojednáno. Uvedený problém nastiňují především autoři
Didaktiky cizích jazyků (Hendrich a kol. 1988). Ti se vyjadřují ktomu, jaké období
s ohledem na věk posluchače je pro zařazení výuky odbornému jazyku nejvhodnější.
Autoři se domnívají, že s výukou odbornému jazyku u dětí „mladšího věku" je potřeba
začít až po zvládnutí základů obecného cizího jazyka. U starších žáků, dospívající
mládeže a dospělých posluchačů je pak možné zařazovat do výuky prvky odborného
jazyka mnohem dříve.
Problematika zahájení výuky odbornému jazyku se ve frankofonních pramenech
objevuje také velmi zřídka.

Autoři publikace Le Frangais sur Objectif Spécifique

(Mangiante, Parpette 2004) uvádějí, že existuje jen velmi málo učebnic odborné
francouzštiny určených publiku úplných začátečníků ve francouzštině. Většina učebnic
odborné francouzštiny předpokládá minimálně základní znalost všeobecné francouzštiny.
Autoři doporučují pro úroveň úplných začátečníků začít s úvodním kurzem všeobecné
francouzštiny a pak pokračovat s francouzštinou odbornou. Přesto je podle nich možné
začít s výukou odbornému jazyku okamžitě. Opět záleží na učiteli, jakou pedagogickou
strategii zvolí.
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K výše uvedenému problému je nezbytné poznamenat, že přestože je zvládnutí
odborné komunikace pro posluchače se specifickými potřebami v okamžiku výuky tím
nejpodstatnějším, bez znalostí a dovedností všeobecného jazyka se rovněž ve svém životě
neobejdou.

V této souvislosti máme přinejmenším na mysli zvládnutí komunikace

v cizím jazyce v rámci běžných životních situací. Jazykové potřeby posluchačů nebudou
vždy stejné a je víc než pravděpodobné, že se budou postupně měnit. Jedinec, který si
např. osvojil odborný jazyk pouze pro účely četby odborných textů (receptivní řečová
dovednost), může v rámci své profese vyjet na odbornou stáž do zahraničí, kde bude
komunikovat v cizím jazyce (receptivní i produktivní řečové dovednosti). Vedle znalosti
odborného jazyka pak využije také znalost jazyka všeobecného.
V návaznosti na uvedený příklad je rovněž nezbytné pojednat o důležitosti
interkulturálního aspektu v rámci výuky cizím jazykům obecně a dále pak v rámci
výuky odbornému francouzskému jazyku. Posluchač si v průběhu jazykového vzdělávání
neosvojuje pouze jazykové znalosti (savoirs linguistiques), ale také řečové dovednosti
(savoir-faire langagiers). Interkulturální rozdíly mohou hrát v rámci osvojování daného
cizího jazyka velmi podstatnou roli, neboť příslušníci různých kultur a národností mohou
v té samé situaci reagovat různým způsobem. Aby nedošlo mezi účastníky komunikace
k nedorozumění, je nezbytné seznámit se s kulturou studovaného cizího jazyka.
Koncepce FLE na tuto zásadu klade při tvorbě výukových materiálů velký důraz, což
dokazují velmi propracované učebnice francouzské civilizace. Problematikou komunikace
cizinců se zabývala ve své publikaci Les Interactions verbales. Variations culturelles et
échanges rituels autorka Kerbrat-Orrechioniová

(Kerbrat-Orrechioni 1994). Autorka

zmiňuje běžnou situaci telefonního hovoru mezi Němcem a Francouzem. Pokud zazvoní
telefon, Němec zvedne sluchátko a okamžitě se představí. Tím potvrzuje volajícímu, že se
dovolal tam, kam požadoval. Francouz naopak zvedne sluchátko a čeká, až se mu první
představí volající. Neznalost pravidel tak banálního a běžného úkonu, jakým je
telefonování, může hned v úvodu narušit hladký průběh komunikace.

Interkulturální

hledisko sehrává také velmi podstatnou roli v rámci odborné komunikace. Jako příklad
můžeme uvést několik situací ze sféry obchodních jednání: V USA je možné uzavřít
obchodní smlouvu po telefonu, což je např. pro Japonce zcela nepřípustné. Různý je
pojem času: Švédové jsou najednání velmi dochvilní, příslušníci anglicky mluvících zemí
respektují pětiminutové zpoždění, Jihoameričané až zpoždění dvacetiminutové (pro další
příklady viz publikace La didactique? Oui, mais...générale ou appliquée? Beauvais,
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Auterská 1998). Zařazení interkulturálních znalostí a dovedností do cizojazyčné výuky
(všeobecné i odborné) je pro dosažení komunikativní kompetence bezpochyby nezbytné
a učitel by měl tuto skutečnost brát v úvahu především při definování cílů jazykového
vzdělávání a následném koncipování obsahu výuky.
Jak jsme již uvedli, analýza potřeb posluchačů a následné stanovení cílů výuky
podmiňuje úspěšnost celého vzdělávacího procesu. Autorka Ch. Taglianteová ve své
publikaci La classe de langue zmínila jedno přísloví nomádských kmenů: „Si tu ne sais
pas oii tu vas, tu risques de mettre longtemps pour y arriver." (Jestliže nevíš, kam jdeš,
vystavuješ se nebezpečí, že ti bude trvat dlouho, než se tam dostaneš), (Tagliante 1994, s.
19). Toto přísloví přesně vystihuje důležitost stanovení cílů při výuce cizího jazyka.
Ch. Taglianteová uvádí, že společným cílem učitele a žáka je zvládnutí cizího jazyka.
Učitel by měl znát prostředky, kterých použije, aby žák dospěl k danému cíli efektivní
cestou. Zvládnutí cizího jazyka ve všeobecné rovině není pro posluchače s potřebou
odborného jazykového vzdělávání (v případě FOS)

konečným cílem, ale pouze

prostředkem pro další činnost, kterou může být např. čtení odborných textů, odborná
komunikace se zahraničními kolegy, stáž, vědecký pobyt aj. To je odlišuje od posluchačů
všeobecného jazykového vzdělávání.
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2. Vývoj didaktiky odborné francouzštiny na pozadí vývoje metodických směrů
vyučování cizím jazykům

Paralelně s vývojem jednotlivých metodických směrů didaktiky cizích jazyků se
vyvíjely rovněž jednotlivé koncepce didaktiky odborného jazyka. My se v této práci
zaměřujeme na didaktiku odborného francouzského jazyka. Jako zdroj nám v úvodu
poslouží vybrané publikace z oboru didaktiky francouzštiny jako cizího jazyka.
S historickým vývojem metodických směrů souvisí také značná terminologická
nejednotnost
francouzskému

v pojmenování

didaktických koncepcí týkajících se výuky odbornému

jazyku. Částečné vysvětlení tohoto problému přináší srovnání vývoje

jednotlivých didaktických směrů odborného francouzského jazyka tak, jak o nich
pojednávají ve svých publikacích vybraní francouzští autoři.

2.1 Výuka odborné francouzštině v průběhu 50. a 60.1et 20.století

Poválečné období a 50.1éta dvacátého století spojené s novým rozvojem
mezinárodních styků daly v oblasti vyučování cizím jazykům vzniknout novým
jazykovým potřebám. Jednalo se především o potřebu ústní komunikace v cizím jazyce,
která byla pro mezinárodní výměny klíčová. Do popředí výuky se dostává zvuková
stránka jazyka, v předcházejícím období tak opomíjená. Z vyučovaných cizích jazyků v té
době načíná výrazně narůstat postavení anglického jazyka. Francie je nucena na tuto
skutečnost reagovat a snaží se posílit

pozici francouzštiny stanovením priorit své

jazykové politiky. Ty si kladou za cíl ještě intenzivněji podporovat výuku francouzštiny
jako jazyka cizího. Vytvoření nového přístupu, který by plně reagoval na vzniklou situaci
a odpovídal potřebám cizojazyčné výuky, se jeví jako nezbytné východisko.
Z potřeby vytvoření nové metodologické koncepce pro výuku francouzštiny jako
jazyka cizího se rodí na začátku 60. let 20. století metoda SGAV : Strukturně globální
audiovizuální metoda (Méthode síructuro-globale audiovisuelle). Metoda se opírala o dvě
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příručky obsahující základní slovník francouzských výrazů: Le Frangais Fondamental,
premier degré (1500 výrazů) a Le Frangais Fondamental, deuxiěme degré (1600 výrazů).
Na základě těchto příruček byly koncipovány první audioorální kurzy. Nejznámější
metodou je Voix et images de France, úrovně 1 a 2, z roku 1960. V té době vznikají
vzdělávací jazykové instituty a jazyková centra, která se zabývají tvorbou didaktických
materiálů pro výuku francouzštiny jako jazyka cizího. Byly to především CREDIF
(Centre de Recherche et ďEtudě pour la Diffusion de Frangais)

a BELC (.Bureau

ďEnseignement pour la Langue et la Civilisation).
Výuka podle metody SGAV se opírala o použití zvukových nahrávek v hodinách
cizího jazyka. Za tímto účelem byly ve velké míře využívány jazykové laboratoře. Jádrem
výuky bylo užití strukturních cvičení. Každá vyučovací jednotka metody SGAV měla
stejnou strukturu a obsahovala následující fáze: představení dialogu se záměrem
celkového porozumění dané situaci, explikace jednotlivých replik dialogu za účelem
vysvětlení nových jevů, opakování a memorizace, zvovuužití nových jevů a hraní rolí.
Modernost této metody, která se opírala o využití technických pomůcek při výuce,
přispěla k tomu, že metoda SGAV byla označována jako metoda vědecká. Didaktické
prameny s odstupem času vytýkají této metodě její monotónnost a připouštějí, že
„vědecký" charakter této metody byl zaměňován s charakterem spíše technického či
mechanického rázu. Dalším nedostatkem metody SGAV byla neadresnost publika,
kterému měla být určena. Nezabývala se sociokulturní složkou výuky. Tyto problémy
byly vyřešeny až v posledních vydáních učebnice Voix et Images de France. Této metodě
však nelze upřít zásluhu, že posloužila jako základ pro následující vývoj komunikativních
metod, neboť kladla důraz na poslech a mluvení a opírala se o situace z běžného života.
Výuka odbornému francouzského jazyku nezůstává v té době stranou předmětu
zájmu. Toto období je spojeno s prvními odbornými pracemi a konferencemi
zabývajícími se základními lingvodidaktickými a pedagogickými otázkami výuky
odbornému jazyku. Téma se stává aktuálním a francouzská strana jej využívá pro další
šíření francouzštiny jako cizího jazyka. Jazyková politika Francie se v tomto směru
zaměřuje především na publikum zahraničních vědeckých pracovníků a studentů. Šíření
odborného francouzského jazyka je realizováno pomocí velkého množství stáží a
studijních pobytů udělovaných francouzským Ministerstvem zahraničí.
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Pro toto období didaktiky francouzštiny zaznamenáváme velkou terminologickou
nejednotnost v pojmenování jednotlivých koncepcí výuky odbornému jazyku.

Autoři

didaktiky francouzského jazyka Cours de didactique du frangais langue étrangěre et
seconde (Cuq, Gruca 2002)

považují zpravidla za první etapu didaktiky odborného

jazyka období 60.1et dvacátého století, které pojmenovávají jako frangais scientifique et
technique (vědecká a technická francouzština). Vedle označení frangais scientifique et
technique užívá didaktika francouzštiny ještě označení langue (frangais) de spécialité
(odborný jazyk, odborná francouzština).
Denis Lehmann (Lehmann 1993) používá termíny langue de spécialité (odborný
jazyk) nebo langue pour non spécialistes (jazyk pro neodborníky, v české didaktice se
užívá výraz pro nefilologý) pro označení výuky odbornému jazyku a pro období počátku
60. let dvacátého století uvádí rovněž termín frangais scientifique et technique. Termín
vědecká a technická francouzština

vystihuje podle Lehmanna

jak typ odborné

komunikace, tak typ posluchačů, kterým je určena. Na tento termín navazuje podle
Lehmanna termín langue de spécialité.
Metoda SGAV vytvořila na základě slovníků Le Frangais Fondamental 1 a 2
slovník výrazů užívaných ve vědeckých oborech obecně, které měly být základem pro
výuku jakémukoli odbornému jazyku. Záměrem tvůrců metody SGAV bylo vytvořit jeden
společný slovník vědecké francouzštiny pro všechny odborné disciplíny, který by byl
následně zapojen do odborné jazykové výuky. Tento záměr nemohl být lingvodidaktickou
veřejností úplně přijat. Bylo oprávněně poukazováno na skutečnost, že v každém
odborném jazyce existuje specifická slovní zásoba, která není přenosná do jiných oborů.
Přesto bylo vědeckého slovníku použito k vytvoření dvou publikací: VGOS (Vocabulaire
général á orientation scientifique, \966) a VIEA (Vocabulaire ďinitiation aux études
agronomiques, 1966).

Z dnešního hlediska můžeme tento počin hodnotit jako velmi

přínosný, neboť není pochyb, že odborná komunikace kromě vlastní terminologie používá
i další specifické prostředky, včetně vlastního slovníku vědeckého stylu.
Dalším problémem, který se v souvislosti s výukou odbornému jazyku v rámci
metody SGAV často objevoval bylo, že metoda SGAV upřednostňovala ústní projev,
kdežto specifickým rysem odborného projevu je jeho písemný charakter. Hlavní
receptivní dovedností zde tedy nebyl poslech, ale čtení.
Koncepce vědecké a technické francouzštiny dala také podnět ke vzniku prvních
učebnic, z nichž nejznámější je Le frangais scientifique et technique z roku 1971, která
vyšla v nakladatelství Hatier.
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Obecně lze říci, že léta óO.léta dvacátého století a langues de spécialité přinesly
mnoho nového do této problematiky. Velmi podnětné pro didaktiku francouzštiny bylo
zorganizování mezinárodní konference v Saint-Cloud v roce 1967, jejímž ústředním
tématem se stala výuka odborné francouzštině. V roce 1961 vzniká v Mexiku
specializované pracoviště Centre scientifique et technique frangais de Mexico. Je to první
zahraniční pracoviště, jehož úlohou bylo rozvíjet mezinárodní vědeckou spolupráci, ale i
výuku odborného jazyka odbornému publiku.

2.2 Funkční přístup/funkční metoda (70.1éta 20.století)

Nespokojenost se strukturně globální audiovizuální metodou (SGAV) byla
v 70.1etech dvacátého století podnětem k vytvoření nové koncepce - funkční metody
(méthode fonctionnelle) určené pro oblast výuky odborné francouzštině. Vedle termínu
funkční metoda se užívalo také termínu funkční přístup (approche fonctionnelle).
Termín funkční (fonctionnel) se vztahoval jak k typu publika, tak k typu výuky či jejímu
obsahu.
Impulsem ke změně přístupu byla především kritika umělého didaktického
materiálu, který užívala metoda SGAV, dále nerespektování autonomie učícího se
v procesu výuky, stále stejná struktura vyučovacích jednotek a kritika preferování ústních
řečových dovedností (poslech, mluvení) před písemnými (čtení, psaní).

Koncepce

funkční metody se snažila upozadit důraz, který byl v rámci metody SGAV kladen na
výuku gramatice pomocí strukturních cvičení a na převahu ústního projevu. Funkční
přístup se naopak zaměřuje na odborný text/odborný diskurs. Jádrem funkční metody pak
byly jednotlivé potřeby posluchače, které ovlivňovaly celkovou koncepci výukových
programů.
Na začátku 80.1et dvacátého století je metoda SGAV v rámci výuky FLE postupně
nahrazována

novým

communicative),

přístupem,

označovaným

kterým
také

byl

jako

komunikativní
komunikativní

přístup (approche
metoda

(méthode

communicative). Výuka odbornému jazyku prostřednictvím funkční metody plně
respektovala zásady komunikativního přístupu.
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Pro funkční přístup je vedle osvojení jazykové kompetence důležité rovněž
osvojení komunikativní kompetence. Funkční metoda neupřednostňuje výuku jazyku jako
takovému, ale snaží se předat posluchači všechny nástroje, které mu pomohou ke
komunikaci v cílovém jazyce, neboť: „Communiquer, c'est savoir comprendre et
produire non seulement les éléments linguistiques mais aussi connaitre des éléments
extra-linguistiques qui induisent un énoncé plutót qu'un autre dans une situation
donnée." (Eurin Balmetová, Henao de Leggeová, 1992, s.61). Také tím se funkční
přístup odlišuje od metody SGAV, která kladla důraz na osvojení jazykové kompetence.
Jak bylo již řečeno, zastánci funkčního přístupu upřednostňovali individuální
přístup ke každému posluchači účastnícímu se výuky. V té době se také začal klást důraz
na znalost strategií učení jednotlivých posluchačů, což vedlo k posílení jisté autonomie
učení při osvojování odborného jazyka.
Obsah koncepce funkčního přístupu byl ovlivňován dvěma činiteli: Ministerstvem
zahraničních věcí Francie jako institucionálního činitele na straně jedné a autory učebnic,
didaktiky, na straně druhé. Pro zástupce první skupiny představovala tato koncepce novou
orientaci v jazykové politice související s výukou francouzštiny jako jazyka cizího.
Didaktikové snovou koncepcí spojovali především potřebu změny metodologického
přístupu v rámci cizojazyčné výuky.
Pojmenování funkční přístup/funkční francouzština (approche fonctionnelle/
frangais fonctionnel)

předcházel termín instrumentální francouzština (frangais

instrumental). Tato koncepce se týkala výuky odborné francouzštiny v Latinské Americe
na začátku 70. let dvacátého století. Cílem tohoto přístupu bylo osvojení technické a
vědecké komunikace. Výuka se opírala pouze o četbu odborných textů. Tato metodologie
se příliš neshodovala s trendem té doby - audiovizuální metodou, pro kterou byly
kompetence čtení a psaní v cizím jazyce druhořadé. V reakci na tuto skutečnost se
francouzští didaktikové snaží prosadit nový přístup a vhodnější pojmenování; tedy
frangais fonctionnel.

Funkční

francouzština

(frangais fonctionnel) a odborná

francouzština (langue de spécialité) jsou termíny, kterých poprvé užilo francouzské
Ministerstvo zahraničí na začátku 70.1et ve své rozsáhlé koncepci odborných stipendií a
stáží určených zahraničním studentům. S hospodářskou krizí v roce 1973 a se změnami
mezinárodních vztahů přehodnocuje Francie svoji dosavadní politiku v oblasti šíření
francouzštiny jako cizího jazyka, kterou již není schopna zajišťovat ve všech oblastech.
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Prioritou se stávají vědečtí pracovníci a svobodná povolání /právníci, lékaři, apod./. Tím
se vyčleňuje cílová skupina tohoto funkčního přístupu.
Vedle programu instrumentální francouzštiny určeného pro oblast jižní Ameriky
iniciovalo francouzské Ministerstvo zahraničí v roce 1976 ještě další programy, tzv.
programmes prioritaires/bourses prioritaires (prioritní programy/prioritní stipendia).
Tyto programy se obracely k vybraným nefrankofonním zemím s nabídkou odborného
vzdělávání pro vedoucí pracovníky vědeckých a technických disciplín. Mezi země,
kterým byl tento program určen, patřily např.: Írán, írák, Egypt, Jižní Korea, Singapur,
Indonésie, Brazílie, Mexiko, Vietnam aj.

Jazyková odborná příprava hrála v tomto

programu zásadní roli. Po osvojení základů francouzštiny následovala výuka odbornému
jazyku za účelem komunikace v rámci zvolené odborné disciplíny. Dalším projektem je
v roce 1977 projekt zaměřený na vzdělávání zahraničních vedoucích pracovníků a
inženýrů : Développement de la formation par la France de cadres et ingénieurs
étrangers, (Rapport Fran?ois, 1977).
V souvislosti s výukou odborné francouzštině pro období 70. - 80. let dvacátého
století opět zaznamenáváme určitou terminologickou nejednotnost. Autor Louis Porcher
se v průběhu 70.1et dvacátého století podrobně zabýval problémem nejednotné
terminologie postihující oblast výuky odbornému jazyku. Žádný z užívaných

termínů

(frangais fonctionnel, frangais scientifique et technique, langue de spécialité, frangais
instrumental) však podle Porchera není pro označení didaktické koncepce dostačující,
neboť: „une bonne dénomination est celle qui traduit une définition conceptuelle

juste et

complěte,... "(Porcher 1978, s.67). Porcher v souvislosti s funkčním přístupem volá po
změně metodologického přístupu, a to jak v rámci roviny lingvistické, tak didaktické
(pedagogické). Obě roviny by se měly podle něj co nejvíce sbližovat. Tvorba
didaktického materiálu se do této doby opírala většinou pouze o skupinu lexikálních a
syntaktických jevů, určených k osvojení. Takový přístup podle něj plně neodráží potřeby
posluchačů na cizojazyčnou výuku, ani nevede k osvojení komunikativní kompetence
jazyka. Funkční přístup upřednostňuje takový didaktický materiál, který vychází z potřeb
posluchačů a vyučujícího; materiál, který je plastický a různě adaptovatelný. Tyto
vlastnosti jej odlišují od klasického didaktického

materiálu

určeného k výuce

všeobecnému jazyku, který se zpravidla vyznačuje určitou nepoddajností a ustáleností.
Porcher upozorňuje, že není možné vytvořit nový didaktický materiál vycházející
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z funkčního přístupu tím způsobem, že se upraví stávající didaktický materiál pro
všeobecnou výuku jazyka. Porcher cituje britského autora Petera Strevense, který vtipně
vystihl problematiku výuky odbornému jazyku: „ II ne suffit pas de remplacer. Voici M.
Thibaut par

Voici le bec Bunsen

pour avoir mis en pláce une méthodologie

ďenseignement du frangais scientifique: ce sont les pratiques, les méthodes et les
stratégies qu 'ilfaut changer." (Porcher 1978, s.74). Porcher nevidí žádný rozpor mezi
pojetím výuky funkční francouzštině a obecné francouzštině. Otázku hledání vztahu mezi
funkční a obecnou francouzštinou nepovažuje za správnou, stejně tak jako otázku, zda je
nutné začít s výukou obecného jazyka a později přejít na výuku jazyka odborného.
Porcher říká: „ II ne s'agit pas ďun frangais fonctionnel, mais ďun enseignement
fonctionnel du frangais." (Porcher 1978, s. 67). L.Porcher používal obrat „funkční výuka
cizím jazykům", protože zdůrazňoval fakt, že neexistuje na jedné straně obecný jazyk a na
druhé odborný jazyk jako dvě zcela odlišné koncepce. Podle Porchera existují jen různé
lingvodidaktické a diskursivní techniky (přístupy), které je možno v rámci osvojování jak
obecného tak odborného cizího jazyka využít.
Spojením přístupu komunikativního

s přístupem

funkčním vznikl

termín

communicatif-notionnel-fonctionnel (komunikativní-pojmový-funkční). Podle něj by měl
být tento funkční přístup založen na potřebách posluchačů a materiálních pedagogických
podmínkách. Upozorňuje také na to, že pouhé určení publika nestačí k vytvoření učebnic.
Stejně tak odmítá vytvoření společného základu pro všechny vědy a následné
rozpracování pro jednotlivé obory. Poukazuje na publikace typu Le frangais pour
Varchitecte, le frangais pour spécialiste du bátiment..., které považuje za neodpovídající
funkčnímu přístupu, i když si uvědomuje obchodní důvody vydávání těchto učebnic.
Období let 1976-1980 a nový funkční přístup ve výuce cizím jazykům dal prostor
k četným polemikám na poli lingvodidaktiky, jejichž předmětem se stal didaktický
diskurs. Jedna skupina didaktiků viděla ve funkčním přístupu rehabilitaci gramaticko- překladové metody, která se opírala o překlad cizojazyčného textu. Odborný text se
v rámci funkčního přístupu dostává po letech opomíjení způsobeném orálním přístupem
metody SGAV opět do popředí, čímž se navázalo na koncepci instrumentální
francouzštiny užívané v Latinské Americe. Další skupina didaktiků vidí ve funkčním
přístupu možnost pro změnu a zaměřují svoji pozornost na celkovou analýzu učebního
procesu a na problematiku potřeb posluchačů.
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Funkční přístup, vycházející především z potřeb posluchačů, upřednostňoval
individuální přístup ve výuce odbornému jazyku. Tato koncepce kladla vedle
individuálního přístupu důraz také na rozvoj mezipředmětových vztahů, na vytvoření
originálního didaktického materiálu a na výuku se dvěma vyučujícími (tzv. cours en
binóme) - jeden vyučující francouzštiny a jeden odborník na danou disciplínu. Oba
učitelé byli nositeli francouzštiny jako jazyka mateřského. Výuka se tedy odehrávala ve
frankofonním prostředí nebo ji přinejmenším imitovala. Takto řešená organizace výuky
se jeví jako nesporně přínosná. Problémovým se mohl stát fakt, že všechny uvedené
požadavky výrazně zvyšovaly náklady na výuku .
Závěrem je nezbytné

k období funkčního přístupu doplnit, že se výuka

odbornému jazyku snažila respektovat zásady komunikativního přístupu, který se začíná
ve výuce cizích jazyků prosazovat na začátku 80.1et dvacátého století.

2.3 80. léta 20.století
Po období funkčního přístupu přichází na pole francouzské lingvodidaktiky období
poznamenané hledáním nové cesty, nového přístupu, který by nejlépe odpovídal
požadavkům odborného jazykového vzdělávání. Období 80.1et dvacátého století lze
považovat v didaktice odborné francouzštiny za nepříliš úspěšné : autoři učebnic si
uvědomují propast mezi funkčním přístupem, vycházejícím především z práce s
odborným textem, a novými trendy ve výuce cizích jazyků, které představovala
audiovizuální metoda. Do popředí se velmi rychle dostává potřeba profesionální
komunikace. První díla, která v té době vznikla, aby odpověděla na nové potřeby, lze
označit za předkomunikativní. Výukové materiály určené k osvojení odborné komunikace
však docela nesplňovaly požadavky na ně kladené, neboť se opíraly především o
zjednodušenou odbornou slovní zásobou a tak důležitý prvek cizojazyčné výuky kulturní aspekt - byl zcela opomíjen. To mělo za následek, že francouzština vyučovaná
odbornému publiku byla ochuzována o humanistické hodnoty, tak příznačné pro výuku
tohoto jazyka.
Reakce

na

problémy

spojené

s

funkčním

přístupem

přinesly

změnu

metodologického přístupu : do popředí se dostávají aktivity spojené s autentickými texty,
roste význam pragmatické lingvistiky a sociolingvistiky.
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Také toto období je
terminologickou nejednotností.

poznamenáno

v oblasti výuky odbornému jazyku

Autorky knihy Pratiques du frangais scientifique

(Hachette 1992) uvádějí jako termín, který navazoval na funkční přístup, termín le
frangais scientifique et technique, tedy vědecká a technická francouzština. S tímto
pojmenováním se však u ostatních autorů setkáváme spíše v souvislosti s počátky
didaktiky odborného jazyka a óO.léty dvacátého století. Podle autorek Balmetové a Henao
de Leggeové se pojem vědecká a technická francouzština nesnaží pojmenovat určitý druh
odborného jazyka, neboť je zřejmé, že čistě vědecký jazyk neexistuje: existuje pouze
jazyk, který obsahuje jak prvky odborné (termíny), tak prvky národního jazyka. Termín
vědecká a technická francouzština

pojmenovává především komunikaci v rámci

odborného jazyka. Posluchači si osvojují odbornou komunikativní kompetenci za účelem
získání nových informací a poznatků v odborné disciplíně a za účelem odborné
komunikace. Autorky rozdělily odborné publikum do několika skupin: První skupinu
tvořili dospělí posluchači, kteří v rámci své profese využívají odborné francouzštiny
k získání nových poznatků (např. četbou odborných textů) nebo za účelem komunikace
(např. výměna zkušeností se zahraničními kolegy, účast na mezinárodních konferencích,
apod.) U této skupiny posluchačů představovala odborná francouzština pouze jednu
z dalších

možností

k cizojazyčné

komunikaci.

Osvojení

odborné

francouzštiny

nepodmiňovalo u této skupiny posluchačů jejich statut vědeckých pracovníků.

Jiná

situace nastala u druhé skupiny. Tu tvořili zahraniční studenti, kteří přicházeli na
francouzské univerzity studovat odborné disciplíny a znalost francouzského jazyka jako
takového spolu s prvky jazyka odborného byla pro tuto skupinu posluchačů nezbytná.
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2.4 Výuka francouzštině ke specifickým účelům (90.1éta 20.století)

90.léta 20.století, jež znovu specificky posílila pozici komunikativního přístupu
v didaktice cizích jazyků, přinášejí nový vítr do plachet výuce odborné francouzštiny.
Ve francouzských pramenech se pro její označení na konci 80. a na začátku 90.1et ustálil
termín le Frangais sur objectifs spécifiques (FOS). Do češtiny se tento termín překládá
zpravidla jako „výuka odborné francouzštině" či „odborná

francouzština".

Tato

pojmenování jsou však pro účely naší práce nevyhovující, neboť naším cílem je rozlišit a
explicitně pojmenovat jednotlivé koncepce didaktiky odborné francouzštiny. Domníváme
se, že označení FOS v tomto smyslu nejlépe odpovídá český ekvivalent „výuka/učení
francouzštině ke specifickým účelům".
Jak jsme již uvedli v úvodní kapitole (viz 1.1), termín v podobě zkratky FOS
existuje ve francouzské lingvodidaktice jako protipól termínu FOG (le Frangais á
orientation générale, tedy všeobecná francouzština). Termínu FOS je nejčastěji užíváno
v souvislosti s typem posluchačů (public FOS). Posluchači se specifickými potřebami
jazykového vzdělávání jsou francouzskými lingvodidaktickými

prameny nazývány

publics spécifiques (specifické publikum) nebo také non spécialistes (neodborníci).
Denis Lehmann používá pro označení
vedle termínu

cílového publika cizojazyčné odborné výuky

publics spécifiques rovněž termín publics spécialisés (specializované

publikum),(Lehmann 1993, s. 41) a

pro výuku odbornému jazyku pak termín

enseignement sur objectifs spécifiques.
Vraťme se však konkrétně k termínu le Frangais sur objectifs spécifiques (FOS).
Tento termín je zřejmě kalkem z angličtiny: English for speciál purposes (ESP).
Problematice výuky odborné angličtině se věnovali autoři Hutchinson a Waters (1987).
Podle nich lze ve vývoji ESP rozlišit následující etapy: Nejprve vycházela teorie i praxe
z předpokladu, že primárně nutná je identifikace gramatického a lexikálního rejstříku
příznačného pro každý funkční styl anglického jazyka (v daném případě pro odborný
jazyk). Tento záměr nepřinesl, jak později usoudili mnozí odborníci, očekávané výsledky
a měl spíše restriktivní charakter (viz Portine 1990). Proto se hledaly cesty jiné. Druhou
etapou charakterizuje analýza odborného diskursu spolu s rétorickou analýzou. Jde o
analýzu komunikativního aspektu diskursu. Následuje etapa, v níž se autoři zvláště
zabývají analýzou konkrétní vyučovací situace a jazykových potřeb posluchačů. Další
vývojové období, čtvrtá etapa, souvisí s vymezením strategií směřujících k osvojení všech
čtyř řečových dovedností. Poslední etapa zaměřila pozornost na proces a strategie učení
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posluchače (learning-centred approach). Tato etapa spolu s etapou předcházející klade
důraz na problematiku vztahu lingvistických a kognitivních operací doprovázejících
proces učení. Přístup ESP je obecně charakterizován jako takový přístup ve výuce cizím
jazykům, který přizpůsobuje obsah a metodologii výuky především potřebám žáka (viz
Hutchinson, Waters 1987). Jak vidno, vývojové fáze pozorované v oblasti učení
odborného jazyka respektují vývoj profilujících témat postupně zaznamenávaných
v didaktice cizích jazyků obecně.
Koncepce ESP dala podnět ke vzniku podobně orientovaných přístupů v ostatních
didaktikách cizích jazyků (např. v didaktice němčiny to byla koncepce označovaná jako
Fachsprache a v didaktice francouzštiny pak koncepce le
spécifiques).

Frangais sur objectifs

Přestože se termín FOS dostává v průběhu 90.1et dvacátého století do

povědomí lingvodidaktické veřejnosti, stále se vedle tohoto termínu používají ještě
termíny frangais de spécialité/langue de spécialité (odborná francouzština/odborný jazyk)
a také discours de spécialité (odborný diskurs). Termíny frangais de spécialité/langue de
spécialité označovaly především jednotlivé odborné jazyky, kterých bylo užito k ústní a
písemné komunikaci v rámci daného konkrétního oboru (např. právnická francouzština,
lékařská francouzština). Jako langue de spécialité

se obecně označoval subsystém

obecného jazyka s odbornou slovní zásobou a danou syntaktickou výstavbou, typickou
pro konkrétní odborný jazyk.

Vedle přístupu

langue de spécialité, který na poli

francouzské lingvodidaktiky existoval takřka nepřetržitě od 60.1et dvacátého století, se
v průběhu 90.1et začíná uplatňovat v didaktice francouzštiny také koncepce discours de
spécialité, tedy odborný diskurs. Tento přístup klade důraz na zapojení diskursivní složky
do výuky odbornému jazyku (viz Moirand 1993). Problematika odborného diskursu se
stává v té době velmi aktuální a i v současnosti představuje jedno z profilových témat
didaktiky francouzštiny jako jazyka cizího.
Období 90.1et dvacátého století je v rámci didaktiky odborné francouzštiny však
spojeno především se šířením koncepce le Frangais sur objectifs spécifiques (FOS),
označované také jako communication sur objectifs spécifiques (komunikace ke
specifickým účelům). Jedná se přístup, který se snaží plně přizpůsobit obsah

a

metodologii odborné jazykové výuky potřebám posluchačů. Zásady přístupu FOS byly
zcela ve shodě s jazykovou politikou Francie. Ta se v průběhu 90.1et dvacátého století
zaměřuje na posílení výuky odbornému jazyku prostřednictvím širokého spektra
odborných

stáží a studijních pobytů určených zahraničním studentům a vědeckým

pracovníkům. Např. vletech 1994-1995 přijala Francie 135 000 zahraničních studentů
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(Cuq, Gruca 2002), což ji vyneslo na první místo před ostatní země, které tyto aktivity
pořádají.
Z hlediska edičního se v tomto období objevuje velké množství publikací, které
využívají tento nový metodologický přístup. Publikace zaměřené na osvojení odborné
komunikace už nejsou určeny pouze posluchačům se střední nebo pokročilou úrovní
jazykových znalostí, ale také úplným začátečníkům.
Analýza vývoje didaktiky odborného jazyka nás nutně přivádí k zamyšlení nad
důvody terminologické nejednotnosti, která postihuje tuto specifickou oblast didaktiky
cizích jazyků až dosud.
Zdá se, že původ a důvody vzniku termínů uváděných v souvislosti s jednotlivými
koncepcemi je možné vysvětlit následovně:

Uvedené koncepce výuky odborné

francouzštině byly pojmenovány po aktuálních (aktuálně dominantních) didaktických
směrech {frangais fonctionnel), podle typu diskursu, který je pro danou koncepci
rozhodující (frangais scientifique et technique, langue de spécialité), podle typu
posluchačů (publics spécifiques) a konečně podle cílů výuky (enseignement sur objectifs
spécifiques, frangais instrumental).
Z nejrůznějších metodologií, které se osvojováním odborné komunikace zabývaly,
klade současná francouzská lingvodidaktika velký důraz na funkční přístup (approche
fonctionnelle).

Funkční přístup plně respektoval

systematické a konkrétní podmínky

vyučovacího procesu, neboť vycházel především z konkrétních jazykových potřeb
posluchačů. Na základě analýzy těchto potřeb byly pak následně vymezeny jednotlivé
cíle cizojazyčné výuky. Těmto cílům odpovídal zvolený didaktický materiál.
J.-C. Beacco upozorňuje v souvislosti s výběrem vhodného didaktického
materiálu pro výuku odborné francouzštině na skutečnost, že jeho výběr by neměl
opomíjet určité „lokální zvyklosti", které souvisejí s metodologií výuky cizímu jazyku
v rámci daného prostředí a které mohou být pro funkční přístup přínosné. S tím souvisí
také jeho požadavek na respektování kulturního aspektu při výuce cizímu jazyku, který
byl v minulosti často opomíjen (Beacco 1990).
Z didaktiků, kteří přispěli k rozvoji metodologické koncepce výuky odborného
jazyka lze zmínit např. D. Lehmanna, J.-C. Beacca, M. Henao de Leggeovou, S. EurinBalmetovou a O.Challeovou. Přístup označovaný jako Frangais sur objectifs spécifiques
je uznáván v didaktice francouzštiny dodnes. Tento přístup, kladoucí důraz na potřeby a
cíle, by se měl stát určitou hnací silou metodologického obrození výuky cizím jazykům.
Jeho charakteristikou se budeme podrobně zabývat v následující kapitole.
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2.5 Současné trendy ve výuce odborné francouzštině

Přestože je v současné době většina odborných prací ve světě publikována
v anglickém jazyce, který ovládl jako jazyk jednací rovněž většinu odborných konferencí
s mezinárodní účastí, francouzské instituce stále zaznamenávají zájem zahraničních
posluchačů o osvojení odborného francouzského jazyka za účelem odborné komunikace
v různých vědních a profesních oborech. Tomuto zájmu vychází vstříc francouzská
vzdělávací politika a v návaznosti na to různá vědecká a vzdělávací pracoviště. Průběžně
jsme v této oblasti svědky řady edičních počinů. Ty se vesměs teoreticky opírají o
koncepci FOS, kterou zároveň prakticky naplňují a rozvíjejí.
Zaměřme se tedy konkrétně na koncepci výuky odborné francouzštině, pro kterou
se v průběhu 90.1et dvacátého století ustálil název le Frangais sur objectifs spécifiques
(FOS). Jak sám název napovídá, koncepce FOS nezbytně vychází z analýzy cílů
odborného jazykového vzdělávání, určených na základě jednotlivých potřeb posluchačů.
Obecně lze říci, že tato koncepce stanovuje následující etapy:
1 .určení jazykových potřeb posluchačů
2. formulování cílů cizojazyčné odborné výuky
3. definování jejího obsahu
4. tvorba materiálu k didaktickým účelům.

Přestože je v současnosti termín le Frangais sur objectifs spécifiques (FOS) již
plně akceptován lingvodidaktickou frankofonní veřejností, stále se ještě můžeme v rámci
výuky francouzštině jako jazyku cizímu setkat s termínem frangais de spécialité, a to
v souvislosti se zaměřením odborné cizojazyčné výuky (např. francouzština právnická,
lékařská, apod.). Uvedený název tedy přesně vystihuje, o jazyk jaké odborné disciplíny se
jedná a kterým posluchačům je výuka určena.. V souvislosti s termínem FOS je situace
jiná, neboť označení objectifs spécifiques (specifické cíle) nevymezuje výuku tematicky.
Toto obecné zaměření je pak tematicky naplňováno podle potřeb cílové skupiny
žáků/posluchačů. Autoři Mangiante a Parpetteová (Mangiante, Parpette 2004) v této
souvislosti upozorňují na to, že v rámci francouzských univerzit existují programy
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odborného francouzského jazyka určené zahraničním studentům různých specializací
(práva, sociologie, antropologie, apod.). Tito studenti sice mají různé specializace, ale
v rámci studia na francouzské univerzitě si potřebují osvojit celou řadu kompetencí, které
jsou pro jejich studium nezbytné.
Např. se jedná o zvládnutí technik všech čtyř řečových dovedností, techniky
psaní poznámek, přípravy referátu, apod.

Jejich dosavadní praxe s osvojováním

francouzštiny je pro jejich aktuální potřeby nedostatečná, neboť byla realizována mimo
frankofonní prostředí. Přestože se studenti nezaměřují jen na jednu konkrétní odbornou
disciplínu, o výuku francouzštině se specifickými cíli výuky se bezesporu jedná a tento
termín co nejlépe vystihuje danou vyučovací situaci. V hodinách se pracuje s takovým
didaktickým materiálem, který je vhodný pro pokud možno všechny zastoupené
specializace studentů.
Rozdíl mezi termíny frangais de spécialité a FOS shrnují autoři následovně: „La
premiére est une approche globále ďune disciplině ou ďune branche professionnelle,
ouverte a un public le plus large possible. ... Le FOS á l'inverse, travaille au cas par
cas, ...en fonction des demandes et des besoins ďun public précis. (Mangiante, Parpette
2004, s.17). Z uvedené citace tedy vyplývá, že koncepce frangais de spécialité (odborná
francouzština) je určitým obecným přístupem, platným pro výuku odborné francouzštině
v rámci daného vědního oboru a určeným širokému spektru posluchačů. Oproti tomu
koncepce FOS vychází z konkrétních jazykových potřeb jednotlivých posluchačů.
Toto rozlišení

také

nepřímo

souvisí

s problematikou

didaktického materiálu. V rámci koncepce frangais de spécialité

výběru

vhodného

se ve vyučování

zpravidla užívá didaktického materiálu již předem zpracovaného pro danou specializaci.
Francie má velmi hustou síť školících center, vzdělávacích a vědeckých pracovišť, která
se zabývají vzděláváním učitelů francouzštiny jako jazyka cizího a také tvorbou
výukových programů a učebnic určených k výuce všeobecné a odborné francouzštině.
Jako příklad lze jmenovat centra Crédif, BELC, CIEP a z vydavatelství pak CLE
International, Hatier/Didier, Hachette, aj. Učebnice typu „obchodní francouzština",
„francouzština pro právníky" či „francouzština cestovního ruchu" jsou

určeny

posluchačům, kteří si potřebují osvojit odborný francouzský jazyk dané specializace. Tyto
učebnice jsou určeny homogenním skupinám posluchačů a pro učitele francouzštiny jako
jazyka cizího (v rámci frankofonního i nefrankofonního prostředí) představují velmi
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cenný didaktický materiál, který může být dle potřeby učitelem dále doplňován. Výuka
opírající se o hotový didaktický materiál je běžná, zvláště tam, kde se realizuje
v nefrankofonním prostředí. Možnosti učitele k sestavení vlastního cizojazyčného
materiálu jsou v tomto případě omezenější, něž je tomu u výuky v prostředí
frankofonním.
Jestliže koncepce frangais de spécialité pracuje ve výuce sjiž předem hotovým
materiálem pro jednotlivé specializace, u koncepce FOS je situace opačná. Přístup FOS si
především klade za cíl reagovat na konkrétní požadavky jednotlivých posluchačů. Je tedy
nezbytné, aby vyučující na základě analýzy potřeb posluchačů definoval cíle výuky
a sestavil odpovídající didaktický materiál. Tento požadavek koncepce FOS klade na
vyučujícího velké nároky. Domníváme se, že v rámci reálného učebního prostředí je pro
vyučujícího takřka nemožné sestavit kompletní materiál k didaktickým účelům.
Pravděpodobnější variantou může být kombinace již hotového materiálu, který byl pro
danou oblast zpracován v rámci koncepce frangais de spécialité (např. le Frangais du
tourisme, Francouzština cestovního ruchu) a doplňujícího didaktického materiálu, který
bude reagovat na specifické potřeby posluchačů. Tímto způsobem je možné řešit výuku
odborné francouzštině v rámci nefrankofonního prostředí (tedy také v ČR), kde má
vyučující odborného jazyka, jak již bylo řečeno,

omezenější možnosti výběru

didaktického materiálu než vyučující v prostředí frankofonním.
Vyučující sehrává v rámci cizojazyčného odborného vyučování velmi důležitou
roli. Jak jsme se již zmiňovali v předcházejících kapitolách pojednávajících o vývoji
didaktických směrů, výuka odbornému jazyku byla a je zpravidla zajišťována vyučujícím,
který byl připravován (ať už v rámci frankofonního či nefrankofonního prostředí)
k tradiční všeobecné výuce cizímu jazyku. Pokud nastane situace, že se tento jedinec
stane vyučujícím skupiny posluchačů s požadavkem na osvojení odborné kompetence
v cizím jazyce, je nucen seznámit se do značné míry s danou odborností/disciplínou.
Jakkoli se sám snaží osvojit si znalosti a dovednosti z dané disciplíny, většinou zůstane
neodborníkem a jeho role ve vyučovacím procesu

je rolí prostředníka mezi cizím

jazykem a danou odbornou oblastí. Role vyučujícího se v tomto případě odlišuje od role
učitele ve všeobecném jazykovém vzdělávání. V tomto případě ovládá vyučující cizí
jazyk, ale je neodborníkem na danou problematiku. U posluchačů je to v různé míře
naopak (vzhledem k různým úrovním znalostí v rámci středoškolského, vysokoškolského,
doktorského studia a dále u dalšího vzdělávání expertů apod.) . Tato situace může přinést
do vztahu obou účastníků vyučovacího procesu mnoho užitečného. Vyučující obohacuje
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posluchače o znalosti cizojazyčné, posluchači jej obohacují o znalosti z odborné
disciplíny. Vyučující jako neodborník na danou disciplínu se nemusí cítit v této situaci
nijak destabilizovaný. Je na něm, aby celou situaci co nejlépe využil jak ve prospěch
posluchačů, tak ve svůj vlastní prospěch v rámci dalšího sebevzdělávání. Takováto forma
výuky založená na spolupráci obou aktérů bude ovlivňovat i obsah výuky. Jeví se jako
velmi vhodné, pokud vyučující hned v úvodní hodině prodiskutuje s posluchači okruh
témat a způsob organizace výuky.
V odborném cizojazyčném vyučování může nastat ještě jiná situace, a to když se
vyučujícím odborného publika stane jedinec, který sice nemá pedagogické a jazykové
vzdělání, ale který je odborníkem na danou oblast a zároveň velmi dobře, ač
neaprobovaně, ovládá cizí jazyk. Ten řeší opačný problém než aprobovaný učitel cizího
jazyka, neboť mu chybí základy metodologie výuky cizímu jazyku. Ideální stav
samozřejmě nastane, pokud se vyučujícím stane jedinec s pedagogickým vzděláním a
zároveň odborník na danou problematiku. Tento případ je a zdá se, že zůstane, ve většině
školských zařízeních bohužel ojedinělý. Některé vzdělávací instituce řeší uvedený
problém tím, že do výuky zapojují dva vyučující: jeden je vyučujícím cizího jazyka a
druhý je odborníkem na danou disciplínu. Toto řešení se pro výuku odbornému cizímu
jazyku jeví také jako velmi přínosné, je však rovněž spíše vzácné.
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3.

Jak koncipovat obsah výuky odborné francouzštině

Po základní charakteristice koncepce FOS a

účastníků vyučovacího procesu je

nezbytné podrobněji se zabývat problémem koncipování obsahu odborné výuky. Autorka
Chantal Parpetteové se na svém pracovišti (Univerzita Lumiěre Lyon II) zabývá
didaktikou odborné výuky s ohledem na tvorbu výukových programů a didaktického
materiálu pro konkrétní cílové skupiny posluchačů.

Podle Parpetteové

by měla

přípravná fáze obsahovat pět následujících etap:

1. vnější požadavek (objednávka) na cizojazyčnou odbornou výuku (v rámci dané
vzdělávací instituce je vyčleněna skupina posluchačů se specifickými požadavky
na cizojazyčnou výuku),

2. analýza potřeb (vyučující dané skupiny identifikuje a analyzuje potřeby
posluchačů, analyzuje situace, se kterými budou posluchači v rámci komunikace
konfrontováni, z potřeb se stanou cíle výuky),

3. vhodný výběr didaktického materiálu (vyučující např. pořídí zvukové nahrávky
reálné komunikace),

4. zpracování didaktického materiálu (shromážděný materiál nelze použít
v původní formě, je třeba s ním dále pracovat),

5. sestavení obsahu výuky.

(Mangiante, Parpette 2004, s.7-8).

Analyzujme si podrobněji výše uvedené body stanovené na základě různých pojetí
tak, jak je uvádí současná frankofonní lingvodidaktika:
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3.1 Identifikace předmětu odborné cizojazyčné výuky, analýza potřeb posluchačů
a stanovení cílů cizojazyčného vyučování

První a druhá fáze výše uvedeného výčtu představují velmi komplexní problematiku,
jejíž úkolem je identifikovat skupinu posluchačů se specifickými potřebami na
cizojazyčnou odbornou výuku, analyzovat jejich potřeby a následně stanovit cíle
odborného vyučování v cizím jazyce.
Návodem, jak tyto fáze v praxi realizovat, může být publikace Reného Richtericha
Besoins langagiers et objectifs ďapprentissage (Richterich 1985). Autor podrobně
analyzuje vyučovací proces a jeho komponenty. Přestože se autor věnuje problematice
jazykových potřeb a cílů výuky s ohledem na obecnou výuku cizím jazykům, lze jeho
pojetí aplikovat rovněž na odbornou cizojazyčnou výuku.
Vyučovací proces tvoří podle Richtericha následující komponenty: posluchači, kteří
jsou v kontaktu s vyučujícím, aby si osvojili obsah výuky, a to v rámci dané vzdělávací
instituce, za účelem dosažení vytyčených cílů, kterých dosáhnou prostřednictvím metod,
aktivit a prostředků, které vedou ke konečnému výsledku (schéma viz Richterich 1985,
s.6). U jednotlivých komponentů vyučovacího procesuje podle Richtericha nezbytné brát
v úvahu celou řadu otázek souvisejících s podrobnou charakteristikou uvedených
komponentů:
Posluchači: Kdo se vyučovacího procesu účastní? (identita, biografie, psychologické,
afektivní, sociální prvky osobnosti). Počet posluchačů ve skupině a jejich pozice v rámci
skupiny.
Vyučující: Kdo vede vyučování? (identita, biografie, psychologické, afektivní,
sociální prvky osobnosti). Vzdělání vyučujícího.
Obsah vyučování: Co je předmětem cizojazyčné výuky?
Vzdělávací instituce: Kde výuka probíhá? Organizace výuky, finanční a materiální
zabezpečení.
Cíle výuky: Proč? Jak ? Kde?
Metody a aktivity: Jakým způsobem vést výuku?
Prostředky: materiální zabezpečení výuky - didaktický materiál.
Konečné výsledky: Cíle představují určitou prognózu, ale výsledky odrážejí
skutečnou jazykovou úroveň posluchačů. Evaluace pomocí testování.
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Zevrubná analýza všech těchto komponentů vstupujících do vyučovacího procesu je
nesporně nezbytným předpokladem pro úspěšnou organizaci a průběh osvojování
cizojazyčné kompetence.
S tímto problémem také souvisí zvolený pedagogický a didaktický přístup. Richterich
vyčleňuje pět rovin, které je potřeba při koncipování obsahu vyučovacího procesu brát
v úvahu. Jsou to: lingvistická rovina (zaměřující se na obsah výuky), metodologická
rovina (zaměřující se na vyučovací metody a na vyučujícího), psychologická rovina
(zaměřující se na vyučovací proces a na posluchače), socio-politická rovina (zaměřující
se na vzdělávací instituci) a systémová rovina (zaměřující se na vyučovací proces jako na
systém a na interakci jeho komponentů).
Richterich připomíná skutečnost, že první rovina - rovina lingvistická - sehrávala
téměř vždy v jednotlivých lingvodidaktických koncepcích zásadní roli, neboť obsah
výuky určoval ve většině případů povahu výukových programů. Tento trend souvisel
především stzv. tradičními přístupy ve výuce cizím jazykům (pojmově funkční a
komunikativní přístup) v 70. a 80. letech 20.století. Psychologický a metodologický
přístup byl pak základem pro tzv. humanistické metody, jako byla tzv. „tichá cesta"/„tichá
metoda" a sugestopedie. Léta 1970 až 1980 byla poznamenána kombinací přístupů
lingvistického, psychologického a socio-politického. O toto pojetí se opírala také výuka
odbornému jazyku: obsah výuky byl definován na základě všech tri rovin tak, aby nejlépe
odpovídal

potřebám.

Průběh

80.1et 20.století

zaznamenal

posílení

metodologického přístupu, který se spojil s přístupem psychologickým.

pozice

Systémový

přístup je pak podle Richtericha předmětem úvah a polemik francouzské lingvodidaktiky
především v druhé polovině 80. let.
Současná francouzská lingvodidaktika neupřednostňuje žádnou z uvedených rovin,
situaci je možné charakterizovat jako období analýzy všech rovin, které se vyučovacího
procesu v rámci osvojování cizích jazyků účastní. Předmětem polemik v rámci
francouzské didaktiky je již několik let problematika osvojení komunikativní kompetence,
komunikativního přístup a sociální komunikace (Coste, Abbou). Dalším tématem jsou
řečové akty, pragmalingvistika a analýza diskursu (Roulet, Moirand). Neméně důležitou
oblastí je rovněž uplatnění mateřštiny při osvojování cizího jazyka, problematika
mterlangue, kompenzačního vyjadřování (Roulet, Tarone). Dalším důležitým tématem je
dichotomie vyučování/učení a role autonomie posluchače (Holec). Nechybí ani
Problematika reálií a v neposlední řadě také rozvoj nových technologií využívaných
v rámci vyučování cizím jazykům.
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K problematice jednotlivých přístupů ve výuce cizím jazykům lze závěrem
konstatovat, že výuka odbornému cizímu jazyku je stejně jako výuka obecnému cizímu
jazyku ovlivňována novými poznatky a aktuálními trendy, které právě přináší dnešní
francouzská lingvodidaktika jako taková.
Vraťme se však k problematice potřeb a cílů cizojazyčného vyučování. S ohledem
na výše uvedené přístupy ve výuce cizím jazykům platí podle Richtericha následující: ať
už je zvolený přístup jakýkoliv, vždy by měl být využit za následujícím účelem:
„...mieux enseigner pour aider á mieux apprendre", tj. „lépe učit, a tak pomoci žákovi
lépe se naučit (Richterich 1985, s. 17). Každý počin by měl sledovat vytyčený cíl, což
v rámci pedagogiky platí bezesporu dvojnásob, neboť „...si toute action vise un objectif,
elle produit aussi des résultats qui permettent ďévaluer, de contróler, ďobserver
comment il a été atteint," tj. Jestliže každá činnost sleduje nějaký cíl, přináší také
výsledky, které mohou být hodnoceny, ověřovány a lze pozorovat, jak jich bylo dosaženo."
(Richterich 1985, s.17).
Vztah mezi potřebami a cíli je bezesporu velmi úzký, neboť na základě identifikace
potřeb posluchačů dochází následně ke stanovení cílů výuky.

Jak uvádí D. Coste: „les

besoins font question, les objectifs sont réponse, qui doit étre adéquantel\ tj. „potřeby
tvoří otázky, na něž odpovídají cíle, které musí být adekvátní. "(Cuq,Gruca 2002, p.136137).
Současná pedagogika/didaktika cizích jazyků se snaží definovat cíle výuky s ohledem
na osvojení komunikativní kompetence. Stejně tak je tomu u výuky odbornému jazyku.
Lingvodidaktické pojetí výuky odbornému jazyku přistupuje k problematice analýzy
potřeb a definování cílů odborného vyučování na základě respektování zásady přesné
formulace cílů cizojazyčného odborného vzdělávání a knim odpovídajícího přesně
určeného časového úseku. Toto omezení podmiňuje selekci obsahu výuky, které je nutně
směřováno k osvojení těch jazykových kompetencí, které posluchač bude využívat
v rámci cizojazyčné odborné komunikace. Při první fázi - analýze potřeb - je tedy
nezbytné, aby vyučující a tvůrce celkové koncepce daného vzdělávání nalezl odpovědi
na základní otázky typu: V rámci jakých situací bude posluchač komunikovat v daném
cizím jazyce? Jaké kompetence cizojazyčného vyučování bude v rámci těchto situací
využívat? Pokud nastane případ, že se bude jednat o celou řadu různých situací (např.
komunikace v rámci lékařského nebo právnického prostředí), které mohou nastat, je
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nezbytné, aby se vyučující zaměřil na ústřední témata prostupující tyto situace a nabídl
posluchači širokou paletu rozličného lingvodidaktického materiálu k osvojení.

Autoři Parpetteová a Mangiante shrnují zásady pro analýzu potřeb do následujících
okruhů: 1. Jaké situace mohou v rámci komunikačních aktů nastat? Jaká bude forma této
komunikace? S jakými partnery bude posluchač komunikovat? 2. Jaké další informace
bude posluchač potřebovat o cílovém prostředí, aby jeho integrace do něj byla co
nejjednodušší?

3. Existují v rámci cílového prostředí nějaké interkulturální aspekty

odlišující se od normy prostředí posluchače? (viz Mangiante, Parpette 2004, s.25). Aby
vyučující zjistil potřebné informace o posluchačích a mohl tak následně analyzovat jejich
potřeby, může k tomuto účelu využít celou řadu pedagogických metod, např. rozhovor
nebo dotazník.

Cílem analýzy potřeb je především získat informace o stávající jazykové úrovni
posluchačů (pokud se nejedná o úplné začátečníky v cizím jazyce) a o jejich motivaci a
potřebách

souvisejících

cizojazyčného

s osvojením

odborného

vzdělávání.

dané
Tyto

komunikativní
zásady

jsou

kompetence
rovněž

v rámci

formulovány

v dokumentech Rady Evropy. Již v roce 1962 byla ustanovena Rada pro kulturní
spolupráci zemí Evropské unie (Le Conseil de la coopération culturelle de VUnion
européenne), jejímž úkolem mělo být definování společného rámce týkajícího se tvorby a
šíření nových výukových programů v oblasti osvojování živých jazyků. Do nových
evropských projektů byla zahrnuta také problematika odborného jazykového vzdělávání,
viz např. studie L'Identification des besoins des adultes apprenant une langue étrangěre
autorů Richtericha a Chancelera z roku 1981. Této studii předcházel
Reného

projekt autora

Richtericha s názvem Modele pour la définition des besoins langagiers des

adultes (viz Richterich 1973) . Autor pracuje se dvěma pojmy: objektivními potřebami a
subjektivními potřebami na cizojazyčné vzdělání. Objektivní potřeby (besoins objectifs)
chápe jako potřeby, které vycházejí z používání cizího jazyka v rámci daného sociálního
Prostředí. Tyto potřeby mají obecnou platnost a jejich existenci je možné v rámci
cizojazyčné komunikace předpokládat. Subjektivní potřeby (besoins subjectifs) jsou
naopak něčím nepředvídatelným, vznikají náhle v závislosti na konkrétních situacích,
v nichž se žák ocitne.

Identifikace potřeb by se podle Richtericha měla stát určitým

nástrojem ktomu, aby výukové programy co nejlépe odpovídaly požadavkům
Posluchačů.
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Také další dokument Rady Evropy - Evropský referenční rámec pro výuku jazyků
z roku 1991 uvádí komplexní návod, jak pomocí dotazníků co nejefektivněji zjišťovat
potřeby posluchačů. Pro získání potřebných informací je jistě nezbytné tyto informace
utřídit a použít pouze ty, které jsou dále použitelné pro formulaci cílů cizojazyčného
vyučování. Na základě potřeb jsou tedy následně definovány cíle a obsah výuky.

Obecně lze potřebu přesného stanovení jazykových potřeb posluchačů vysvětlit tím,
že konečný cíl cizojazyčného vzdělávání není charakterizován pouze jako osvojení
daného jazykového systému, ale je charakterizován pomocí jednotlivých dílčích cílů,
jejichž správné určení přispívá k dosažení komunikativní kompetence v cizím jazyce.
Do této chvíle jsme uváděli takové analýzy potřeb, které se opíraly především o
situace, které v rámci cizojazyčné odborné komunikace pravděpodobně nastanou a
kterých se posluchač bude účastnit.

Jako příklad tzv. situačních analýz (analyses

situationnelles) uvádí ve své publikaci Gérard Vigner (Vigner

1980) seznam

administrativních úkonů, které bude muset posluchač v rámci své profese vykonávat:
četba korespondence a zpráv/oběžníků, komunikace se zákazníky, sestavení dopisu,
služební cesty do ciziny, apod.).
Pro publikum nefrankofonních studentů sestavili autoři Alvarez a Aupecle (Vigner
1980) tabulku, která shrnuje jazykové potřeby nezbytné pro komunikaci v rámci
frankofonního univerzitního prostředí. Autoři člení jednotlivé potřeby podle čtyř řečových
dovedností: porozumění slyšenému (např. porozumění přednáškám a běžné komunikaci
ve francouzštině), porozumění psanému (např. četba odborných textů a odborné
literatury), ústní projev (např. komunikace s odborníkem na danou oblast, vystoupení na
konferenci či účast na diskusi) a konečně písemný projev (např. redakce odborných
Článků, disertační práce, písemná komunikace s odborníkem na dané téma, apod.).
Takovéto pojetí analýzy potřeb posluchačů (situační analýza) je v rámci
frankofonní

lingvodidaktické

literatury

považováno

za

optimální.

Autoři

jako

Parpetteová/Mangiante, Richterich a Lehmann ji doporučují jako nejvhodnější postup pro
Požadované stanovení potřeb publika. Autoři jako Coste a Vigner

naopak vytýkají

tomuto přístupu jeho nákladnost, neboť na základě takovéto analýzy potřeb vznikne tolik
druhů publika (posluchačů), kolik bude existovat situačních typů a ktěm bude pak
nezbytné vytvořit odpovídající výukové programy.
Vigner řeší uvedený problém pojetím, které nazývá

analýza klíčovou kvalifikací

(<analyses par qualification cle). Toto pojetí pracuje s otázkami spojenými se vztahem
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verbálního chování a kognitivních procesů, které jedinec užívá za účelem vykonání
nějaké činnosti či řešení problému. Analýza potřeb se tedy nebude opírat o zjištění,
jakých komunikačních aktů se bude jedinec účastnit, jak tomu bylo v prvním případě.
Jádrem takovéto analýzy potřeb bude klasifikace kognitivních procesů nezbytných
k dosažení vytyčeného cíle. Vigner v souvislosti s touto problematikou odkazuje na
Blooma a jeho taxonomii pedagogických cílů (viz Bloom 1970). Vigner vidí v takovémto
pojetí analýzy potřeb hned několik výhod: z hlediska vzdělávací instituce umožňuje tento
přístup sjednotit publika s různými specializacemi, což by u situační analýzy nebylo
možné.

Z lingvistického hlediska je podle něj přínosné pracovat se třemi typy

kognitivního užití jazyka (1. užití jazyka za účelem strukturizace, 2. užití jazyka za
účelem explikace a 3. užití jazyka za účelem komunikace). Analýza potřeb podle tohoto
přístupu bude bezesporu vyžadovat vedle osoby zkušeného lingvodidaktika ještě zapojení
psychologa, odborníka na oblast kognitivních procesů.
Posledním pojetím, které Vigner ve své publikaci přináší, jsou tzv. systémové
analýzy (analyses systémiques). Systémová je každá analýza, která bere v úvahu
rozličnost jednotlivých požadavků s ohledem na dané komunikační potřeby každého
jedince a zároveň taková analýza, která se snaží tuto rozličnost integrovat do určitého
modelu s obecnou platností. Jako příklad analýzy tohoto typu uvádí dva modely: Tím
prvním je model Reného Richtericha Modele pour la définition des besoins langagiers
des adultes z roku 1973 a druhým je pak model Un Niveau-Seuil z roku 1976. O modelu
Reného Richtericha bylo již výše stručně pojednáno (viz objektivní a subjektivní potřeby
posluchačů).

Cílem tohoto modelu je především zdůraznit skutečnost, že jazykové

potřeby dospělých posluchačů, kteří si osvojují cizí jazyk, korespondují spotřebou
osvojení komunikativní kompetence v rámci daného prostředí.
Druhý model - Un Niveau-Seuil - vyčleňuje pět okruhů posluchačů: 1. turisty, 2.
migrující obyvatele a jejich rodiny, 3. odborníky s potřebou osvojení cizojazyčné odborné
kompetence, 4. studenty středoškolských zařízení a 5. studenty vysokých škol. Takto
vyčleněné okruhy posluchačů korespondují s okruhy, které pro oblast výuky cizím
jazykům obecně definovala Rada Evropy. Spolu s určením typů publika pak dále souvisí
také pět oblastí, v rámci kterých dochází ke komunikaci: 1. prostředí rodiny, 2. profesní
komunikace, 3. sociální prostředí jedince, 4. obchodní a občanské vztahy a 5. vliv médií.
S takto

vymezenými

komunikačního

oblastmi

aktu/komunikační

komunikace
situace:

dále

souvisejí

také

komponenty

statut a role účastníků

komunikace,

komunikační záměr, řečový akt, prostředí, apod. Celkově lze tento model charakterizovat
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pomocí tří rovin: roviny jazykových aktivit, roviny účastníků komunikace a roviny
komunikačních situací. Takto představený model systémové analýzy se opírá především
o kategorizaci, která přímo nesouvisí s problematikou odborné cizojazyčné komunikace.
Přesto může být tento model vyučujícímu nápomocný, neboť přináší obecné zásady, jak
otázky spojené s analýzou jazykových potřeb řešit.
Závěrem je možné k otázce určení jazykových potřeb konstatovat, že frankofonní
lingvodidaktická literatura přináší velmi široké spektrum řešení dané problematiky a je
pouze na vyučujícím (autorovi obsahu výuky), jaký přístup zvolí. Tato zásada platí jak
pro obecné, tak pro odborné cizojazyčné vyučování.

Na otázky spojené s určením jazykových potřeb posluchačů logicky navazuje
problematika

cílů

cizojazyčného

lingvodidaktické literatury
století velká pozornost.

vyučování.

Této

problematice

byla

v rámci

české i zahraniční věnována v druhé polovině dvacátého
Velmi stručně shrňme pojetí cílů cizojazyčného vyučování

v rámci českého a frankofonního lingvodidaktického prostředí, a to především pro oblast
obecné jazykové výuky.
Josef Hendrich uvádí širokou paletu třídění cílů cizojazyčné výuky (viz Hendrich
1988, s. 86-101). Připomeňme jeho trichotomické třídění cílů na cíl vzdělávací, výchovný
a praktický (komunikativní) a dichotomické třídění na cíl vzdělávací a výchovný. Dalším
členěním je např. kvalitativní a kvantitativní třídění cílů a členění na cíl reálný a ideální.
Podobné pojetí klasifikace cílů výuky nacházíme u E.Beneše. Ten uvádí cíl praktický a cíl
výchovně vzdělávací. (Beneš a kol. 1970). R. Choděra člení cíle na cíl jazykový,
vzdělávací a výchovný (Choděra 2001).
Současná frankofonní literatura klade na problematiku analýzy potřeb a stanovení cílů
cizojazyčného vyučování velký důraz. Tato skutečnost bezesporu souvisí s takovým
trendem v lingvodidaktice, jakým je tzv. ceníration sur 1'apprenant, tedy zaměření se na
osobu posluchače, na jeho potřeby a motivaci (viz např. Holec 1992).
Francouzská lingvodidaktika

zpravidla rozlišuje dva druhy cílů: obecný (objectif

général) a specifický nebo operativní (objectif spécifique/opérationnel) cíl cizojazyčného
vyučování. Obecný cíl definuje znalosti a dovednosti, které by si měl posluchač osvojit po
dané vyučovací jednotce. Specifický (operativní) cíl lze chápat jako cíl dílčí.
Obecně lze konstatovat, že správné definování cílů cizojazyčného vyučování
Podmiňuje vhodný výběr didaktického materiálu a ovlivňuje tak úspěšnost celého
vzdělávacího procesu. Cíle jsou zpravidla definovány před zahájením výuky. Pokud
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nastane v průběhu vyučovacího procesu situace, že zvolené cíle zcela neodpovídají
požadavkům kladeným na cizojazyčnou výuku, mohou být částečně pozměněny. Tato
situace by ovšem měla nastat pouze ojediněle, aby nenarušila celkovou koncepci
vzdělávání.

Výuka odbornému jazyku, v současnosti představovaná koncepcí francouzštiny se
specifickými cíli výuky (FOS) přesně odpovídá požadavkům kladeným na cizojazyčnou
výuku, neboť respektuje zásady cizojazyčného vyučování jako jsou: určení potřeb
posluchačů cizojazyčné výuky, stanovení jejích cílů a následné vytvoření odpovídajícího
didaktického materiálu.
Jak uvádějí četné současné lingvodidaktické publikace, p ř í s t u p

F O S , kladoucí

důraz především na potřeby a cíle, by se měl stát určitou hnací silou metodologického
obrození výuky cizím jazykům. To znamená, že tohoto pojetí nemusí být využito pouze
v rámci výuky odbornému jazyku, ale m ů ž e p o s l o u ž i t
Přínosná

koncepce pro výuku

jako

cizím jazykům
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velmi
vůbec.

3.2 Výběr a tvorba didaktického materiálu

Třetí etapou je výběr materiálu k didaktickým účelům. Výběr materiálu bude
vycházet z analýzy potřeb posluchačů a stanovených cílů cizojazyčného odborného
vyučování. Koncepce FOS obecně předpokládá, že každý materiál určený k didaktickým
účelům v rámci výuky odbornému jazyku bude materiálem specifickým, materiálem
„šitým na míru" právě daným potřebám posluchače a stanoveným cílům výuky.
S různými potřebami souvisí různé situace, v rámci kterých bude posluchač komunikovat.
Různý bude obsah komunikace, typ diskursu a socio-kulturní aspekty těchto
komunikačních situací. Je tedy zřejmé, že etapa výběru materiálu určeného k didaktickým
účelům bude klást velké nároky na vyučujícího. Ten se musí dobře seznámit s odbornou
problematikou a shromáždit takový materiál, na základě kterého pak následně vytvoří
vhodný výukový program pro cílové publikum. Tento program by pak měl plně odpovídat
Hngvistické a socio-kulturní realitě zjištěné během analýzy potřeb a stanovení cílů. Takto
Pojatý přístup koncepce FOS není ostatně v rozporu s pojetím komunikativního přístupu,
který si rovněž klade za cíl co nejvíce přizpůsobit obsah výuky potřebám jedince a
posunout tak učební komunikaci směrem k reálné cizojazyčné komunikaci.
Pro výběr materiálu k didaktickým účelům měl vyučující (autor výukového
programu) nejdříve provést určitý sběr materiálu. Sběrem se v tomto případě rozumí
shromáždění materiálu zvukového či písemného charakteru a to přímo v prostředí, ve
kterém k odborné cizojazyčné komunikaci dochází (např. nahrávky přednášek konkrétní
odborné disciplíny ve francouzštině mohou posloužit jako vhodný

materiál určený

nefrankofonním studentům připravujícím se na pobyt na francouzské univerzitě). Získaný
materiál může být použit při výuce buď v původní podobě, v jaké byl zaznamenán (např.
odborné texty, záznam z konference, nahrávky z médií), nebo může být dále zpracován,
% co nejlépe odpovídal požadavkům cizojazyčné odborné výuky. V tomto případě se
může jednat např. o zprostředkování zvukových nahrávek, které by ve své původní
Podobě byly z hlediska jazykové úrovně příliš náročné. (V souvislosti s fází sběru a
úpravy především zvukového materiálu je nezbytné si uvědomit, jak náročná tato etapa
může být pro vyučujícího cizího jazyka, neboť vyžaduje znalost celé řady technik a
dovedností, které musí vyučující ovládat. Neméně důležitým faktorem je také užití
odpovídajícího technického vybavení pro zpracovaní shromážděného materiálu.)
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O tom, zda do výuky cizího jazyka zapojit autentický nebo upravený didaktický
materiál

bylo v rámci mnoha didaktických děl během posledních třiceti let široce

diskutováno. Obecně platí, že autentický materiál má bezpochyby své místo v kontextu
cizojazyčné výuky. Záleží na učiteli, jakým způsobem do výuky tento materiál zapojí.
Problematikou vhodného výběru didaktického materiálu pro výuku odbornému
jazyku a otázkami spojenými s využitím autentického nebo upraveného materiálu se
zabývá ve svém článku Choisir et exploiter des documents en frangais sur objectifs
spécifiques publikovaném v časopise Le francais dans le monde také autor Claude Le
Ninan (Le Ninan 1998). Základními kritérii výběru didaktického materiálu jsou podle něj
motivace, možnost využití tohoto materiálu s ohledem na vytyčené cíle a na jazykovou
úroveň posluchačů. Autor se přiklání spíše k materiálům autentickým (v přizpůsobené
formě). Podle něj by měli být posluchači seznámeni s dokumenty, které by svojí formou
co nejvíce odpovídaly těm dokumentům, se kterými přijdou v rámci cizojazyčné odborné
komunikace do styku.
S autentickými materiály souvisí také celá řada dalších otázek typu: Měl by
vyučující zvolit dokumenty čistě odborné (documents de spécialité) nebo popularizované
(documents de vulgarisation)? Výběr záleží opět na učiteli a jím definovaných cílech
výuky. Většina učitelů zapojuje do své výuky dokumenty popularizované, a to pro jejich
snadnější porozumění v cizím jazyce. To souvisí také s tím, co jsme již zmínili v úvodní
kapitole: Vyučující odborného jazyka má zpravidla omezené znalosti odborné disciplíny a
jeho úkolem je využít daný odborný dokument především z pedagogického hlediska.
Výhodou popularizovaných dokumentů je jejich snadná dostupnost. Tyto materiály lze
také použít jako motivační ve skupinách posluchačů, které jsou heterogenní z hlediska
jejich specializace. Tyto materiály mají ale určitě celou řadu nedostatků. Jejich obsah
nemusí být vždy dostačující pro odborníky dané vědní disciplíny, dále mohou obsahovat
některé faktické chyby, neboť jejich autory jsou zpravidla novináři, apod.
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3.3 Zpracování materiálu k didaktickým účelům

Úpravou materiálu k didaktickým účelům se podrobně zabývali autoři Mangiante
a Parpetteová (Mangiante, Parpette 2004). Navrhují pracovat s oběma typy dokumentů:
autentickými i upravenými, a to dle potřeb cizojazyčné odborné výuky. Jako velmi
vhodné autentické dokumenty jsou podle nich odborné texty či nahrávky ústních projevů
(diskursů), které nejsou pro cílové publikum příliš náročné. Tyto ústní projevy mohou
podle potřeby učitelem dále zpracovány. Nejčastější úpravou takovýchto dokumentů je
jejich zkrácení. Mezi velmi důležité úpravy patří také rekontextualizace daného
mluveného projevu. To znamená, že např. zvukový záznam z konference či dialog je
potřeba určitým způsobem uvést a vysvětlit, kdo jsou hlavní aktéři nahrávky a proč právě
tento dokument do výuky zapojujeme. Vedle dokumentů autentických a upravených se
autoři nebrání ani užití uměle vytvořených dokumentů v případě, že by vyučující pro
danou vyučovací situaci nenašel odpovídající autentický materiál. V tomto případě je
však podle autorů nezbytné respektovat základní zásady pro tvorbu didaktického
materiálu, mezi které bezpochyby patří zásada koherence a srozumitelnosti daného uměle
vytvořeného dokumentu. Inspirovat se učitel může zásadami, které pro tvorbu
cizojazyčného didaktického materiálu obecně doporučuje didaktika cizích jazyků. V této
etapě se koncepce FOS opět v širším smyslu velmi sbližuje s obecnou výukou cizím
jazykům a v užším smyslu pak s koncepcí FLE.
Po fázi výběru různých typů dokumentů nastává etapa didaktického zpracování
těchto dokumentů do nejrůznějších pedagogických aktivit, a to vše v závislosti na
stanovených cílech odborné výuky. Domníváme se, že se jedná se o nejdůležitější etapu,
neboť jak uvádějí Mangiante a Parpetteová: „La classe est Vaboutissement de toute la
démarche de réflexion sur les besoins, de recherche ďinformation sur le domaine, de
collecte des données et de constitution de documents

pédagogiques(Manginate,

Parpette 2004, s.79), tedy samotná výuka je vyústěním všech etap, které se na její
Přípravě podílely: od etapy analýzy potřeb, přes sběr materiálu, až ke konečné podobě
didaktického materiálu. Je proto nezbytné volit takové aktivity, které budou co nejvíce
aktivně zapojovat posluchače do výuky. Neméně důležité je přiblížení se reálné
komunikaci v rámci odborného jazyka. Jak bude konečný pedagogický materiál vypadat
záleží opět na učiteli a jeho volbě.
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3.4 Sestavení obsahu výuky

Poslední fází je konečné sestavení obsahu výuky. V této etapě, která předchází
vlastní realizaci vyučovacího procesu, dotváří učitel/autor výukového programu celkovou
koncepci daného odborné cizojazyčné výuky. Jedná se o fázi, která rekapituluje celkovou
přípravu výukového programu/jazykového kurzu a s ohledem na potřeby posluchačů a
cíle výuky (obecné a dílčí) přizpůsobuje těmto cílům vytvořený didaktický materiál.
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4. Výuka odbornému cizímu jazyku pojednaná v české didaktice
cizích jazyků v druhé polovině 20.století

Česká (československá) didaktika cizích jazyků vedle potřeby osvojení obecného
cizího jazyka téměř vždy kladla důraz také na to, aby si žáci v určité fázi začali v rámci
výuky cizímu jazyku osvojovat též složky zaměřené na odbornost studujícího (o pojetí
obecné a odborné jazykové výuky v rámci české reality bylo pojednáno v kap. 1.). To
bylo dáno především potřebou četby odborných textů v cizím jazyce a potřebou odborné
komunikace v písemném a ústního styku s cizinci. Tyto cíle představovaly jedny ze
základních pilířů cizojazyčného vyučování dospělých posluchačů. Důraz byl kladen
především na odbornou jazykovou výuku na vysokých školách nefilologického typu.
Výuka odbornému cizímu jazyku zde ve většině případů navazovala na znalost základní
slovní zásoby a mluvnice ze střední školy. Rozsah

zapojování

odborné

složky

do

cizojazyčné výuky byl zpravidla dán potřebami posluchačů a cíli cizojazyčné výuky.
K těmto obecným závěrům docházíme především na základě analýzy vybraných
pedagogických a lingvodidaktických pramenů pocházejících z období druhé poloviny
20.století.

Mezi těmito prameny mají velmi podstatné místo učebnice jednotlivých

odborných jazyků určených dospělým posluchačům, odborníkům v různých oborech.
Učebnice typu Němčina pro vědecké a odborné pracovníky (Beneš, Stehlík, Baloun 1965)
či

Mluvená francouzština pro vědecké a odborné pracovníky (Pravdová, Pravda,

Rejtharová 1977), stejně jako Ruština pro vědecké a odborné pracovníky (Rozkovcová,
Hanusová, Starý 1979) a Mluvená angličtina

pro vědecké a odborné pracovníky

(Dušková a kol. 1981) výše uvedené zásady respektují:
Cílem např.učebnice Němčina pro vědecké a odborné pracovníky bylo především
vštípit žákům soubor účelně vybraných slov (zhruba 2500 slov), které se spolu
s

internacionalismy a slovy odvozenými v odborných textech nejčastěji vyskytují.

Odborné texty , které tvoří hlavní kostru učebnice, představují různé typy odborného
stylu. V učebnici mají své místo jak texty kulturně politické, tak texty z oborů
technických, přírodních a společenských věd. Na začátek učebnice jsou řazeny kratší,
upravené texty. Obtížnost textů se v průběhu studia dále stupňuje.
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Poslední část tvoří již plně autentické náročné texty. Texty jsou důkladně didakticky
rozpracovány do nejrůznějších aktivit (cvičení) podle jednotlivých cílů. Protože je
učebnice tohoto typu určena širokému publiku, je rovněž pojednaná tematika velmi

široká.
Učebnice Mluvená francouzština pro vědecké a odborné pracovníky je rovněž
určena zejména vědeckým pracovníkům a vysokoškolským studentům s částečnou
znalostí francouzštiny jako jazyka cizího. Učební materiál se zaměřuje na osvojení
jazykových prostředků nezbytných pro aktivní vyjadřování v odborné francouzštině.
Důraz je prostřednictvím cvičebních aktivit různého typu kladen na automatizaci
důležitých frazeologických a gramatických struktur a také na vlastní ústní projev
posluchačů. Stranou nezůstává ani problematika reálií. Témata jednotlivých lekcí jsou na

rozdíl od učebnice němčiny zpracovány do úvodních dialogů, na které navazují
doplňkové texty. Témata z učebnice francouzštiny mají blíže k tématům běžné
konverzace. Témata z uvedené učebnice němčiny svým zaměřením a náročností spíše
odpovídají požadavkům odborného publika vědeckých pracovníků a vysokoškolských
studentů. Tento rozdíl je ale dán rozdílným zaměřením obou učebnic: učebnice němčiny
si klade za cíl zprostředkovat osvojení odborné slovní zásoby prostřednictvím četby
odborných textů. Oproti tomu učebnice francouzštiny si klade za cíl posílit ústní projev, a
to prostřednictvím mnoha dialogů.
Učebnice odborných cizích jazyků však nebyly jedinými publikačními počiny,
které je možné v průběhu druhé poloviny 20. století zaznamenat. Články o odborném
jazyku/odborném stylu v rámci cizojazyčné výuky nacházíme převážně v časopisu Cizí
jazyky a dále v několika sbornících pojednávajících o této problematice.
Ze studia těchto pramenů vyplývá, že česká didaktika cizích jazyků, a to
Především prostřednictvím učitelů cizích jazyků,

průběžně reagovala na nejnovější

Poznatky zahraniční lingvodidaktiky pojednávající jak o výuce cizímu jazyku obecnému,
tak odbornému. Tyto nové trendy byly v rámci české lingvodidaktiky dále analyzovány a
Případně aplikovány na realitu českého vzdělávání.
Výuka odbornému jazyku se v druhé polovině 20.století u nás opírala, jak již bylo
řečeno, hlavně o využití odborného cizojazyčného textu. Hlavním cílem četby
odborného textu v rámci cizojazyčné výuky bylo osvojení dané odborné slovní zásoby a
nezbytné mluvnice. Velmi často se však práce s odborným textem omezovala na více
méně mnohdy neobratný doslovný překlad do mateřského jazyka. Takové využití
eenného didaktického materiálu, jakým je odborný text, nebylo v souladu s požadavky
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kladenými na cizojazyčnou odbornou výuku. Byly proto hledány nové cesty a
metodologické postupy, které by co nejefektivněji využily tento didaktický materiál
s ohledem na potřeby posluchačů a daného oboru.
Problematikou zapojováni odborného textu do cizojazyčné výuky se zabývá i
Didaktika cizích jazyků (Hendrich a kol. 1988). Odpovídající kapitola shrnuje podnětné
rady, jak odborný cizojazyčný text co nejlépe ve výuce využít. V souvislosti s výběrem
odborného textu klade velký důraz na respektování zásady přiměřenosti a diferenciace
(viz Hendrich a kol. 1988, s.122).
Zajímavým pramenem z té doby jsou dva sborníky Problematika vyučování cizím
jazykům na vysokých školách (1989) a Problematika vyučování cizím jazykům na
vysokých školách II. (1992) redigované Josefem Hendrichem a vydané Pedagogickou
fakultou UK v Praze. Nacházíme v nich řadu zajímavých studií, jako např. příspěvek
Z. Zápotocké K modernizaci obsahu, forem a metod vyučování cizím jazykům ve
společném základě na vysokých školách (Zápotocká 1989, s. 55-61). Autorka upozorňuje
na úskalí jednostranného využití odborného cizojazyčného textu ve výuce, jakým je
překlad do mateřštiny. Autorka propaguje v rámci práce s textem tzv. globální přístup.
Postupně se zaměřuje 1. na rozbor formální stránky textu, 2. na rozbor lingvistickosyntaktický, 3. na rozbor sémantický, 4. na rozbor stylistický a 5. na rozbor sociologický.
Jak uvádí autorka, cílem tohoto globálního přístupu je „naučit rychlé orientaci v textu a
vyhledání základní potřebné informace." (Zápotocká 1989, s. 57).
Autorka M.Fenclová se v příspěvku Překlad odborného textu a rozvíjení
jazykového nadání studentů nefilologických oborů na vysokých školách (viz Fenclová,
1992, s. 103-109) rovněž zabývá úlohou překladu v rámci cizojazyčné odborné výuky.
Nepojednává však o překladu odborného textu jako o jednom z postupů cizojazyčné
výuky, ale jako o cílové dovednosti. Potřeba překládat cizojazyčný odborný text do
mateřštiny a naopak může podle autorky s velkou pravděpodobností vzniknout u každého
vědeckého pracovníka či vysokoškolsky vzdělaného jedince, který tímto způsobem získá
informace pro svoji potřebu či kolektiv.

Podle autorky je proto užitečné, aby byli

Posluchači cizojazyčné odborné výuky vedeni také ke zvládnutí základních technik
Překladu. Pro tyto účely uvádí některé postupy, které by měla výuka směřující k osvojení
základních technik a dovedností překladatele obsahovat. Na závěr příspěvku si autorka
klade následující otázku: ,,Jestliže si však dnes ve světě vydobyla uznání tzv. výuka
"languagefor speciftc purposes", proč neuvážit možnost výuky „translation for specific
Purposes"?" (Fenclová, 1992, s.108).

Na okraj poznamenejme, že jak z dikce tohoto
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příspěvku vyplývá, česká lingvodidaktika na počátku devadesátých let 20. století termín
.»language for specific purposes"

používá. Není však uveden jeho ekvivalent v českém

jazyce.
Z dalších příspěvků, které se zabývají využitím odborného textu, je nezbytné
zmínit příspěvek Formy práce s odborným textem, stupně jejich individualizace a jejich
teoretické zdroje autorky M.Pohankové (Pohanková 1989, s. 147 - 156). Autorka klade
důraz na potřebu vypěstovat u budoucích odborníků určitou komunikativní pohotovost,
která doplní jejich jazykové znalosti. Práce

s odborným textem by měla být podle

autorky realizována v souladu s komunikativním zaměřením výuky a s respektováním
kognitivních potřeb studentů.
M. Pohanková se problematikou odborného cizojazyčného textu věnovala i ve
svém druhém příspěvku Komunikativní

funkce odborných textů a lingvistické zvláštnosti

žánrů odborného stylu (Pohanková 1992, s. 41-49). Autorka pojednává o vybraných
žánrech odborného stylu s ohledem na jejich komunikativní funkci.
Posledním příspěvkem uvedeného sborníku z roku 1992, který je nezbytné
v souvislosti s využitím odborného textu zmínit, je příspěvek Z. Zápotocké K aplikaci
globálního přístupu při čtení cizojazyčných odborných textů na vysokých školách
nefilologického typu (Zápotocká 1992, s. 71-82). Autorka shrnuje zásady práce
s cizojazyčným textem. Klade důraz především na aktuálnost a autentičnost textového
materiálu, na spolupráci učitele cizího jazyka s příslušnou odbornou katedrou,

na

nahrazení metody doslovného překladu metodou globální analýzy (několikanásobného
čtení), na zakládání odborných slovníčků a v neposlední řadě na zavádění zvukové
podoby textu do výuky. V závěru příspěvku demonstruje autorka globální analýzu na
Praktické ukázce opírající se o francouzský autentický text.

Pokud se pokusíme shrnout požadavky na práci s odborným cizojazyčným textem
tak, jak o nich pojednávají vybraní čeští autoři, dospějeme obecně k následujícím
závěrům:
v práci s cizojazyčným odborným textem je zpravidla zapotřebí uplatnit
vedle hlediska lingvistického rovněž hledisko psycholingvistické a
sociolingvistické,
vždy je potřeba brát zřetel na věk žáků a stupeň ovládání cizího jazyka,
jejich potřeby a zájmy,
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důležitá je žánrová rozmanitost a zajímavost těchto textů,
vždy je potřeba směřovat práci s textem k vytyčeným cílům cizojazyčné
odborné výuky.

Výše uvedené požadavky jsou nejen v souladu s požadavky didaktiky odborného
jazyka stanovených pro využití cizojazyčného odborného textu ve výuce, ale jsou také
platné i pro didaktiku cizích jazyků obecně. Jsou rovněž v souladu s požadavky, které si
v souvislosti s výukou odborné francouzštině jako jazyku cizímu vytyčuje také didaktika
francouzštiny.

Pokud se pokusíme konfrontovat některé další klíčové

poznatky z didaktiky

francouzštiny jako odborného cizího jazyka s požadavky kladenými na odbornou
cizojazyčnou přípravu dospělých posluchačů, o kterých pojednávají vybraní čeští autoři
v uvedených sbornících, dospějeme k závěru, že česká a zahraniční lingvodidaktika se
v zásadě opírá o podobné principy:
U didaktiky francouzštiny byl v rámci několika koncepcí kladen velký důraz na
analýzu potřeb posluchačů. Stejný důraz klade např. také autor článku Učební metody a
metodické postupy ve výuce cizímu jazyku Z.Menhart ( Menhart 1989, s. 17-33). Ten
uvádí, že Solidní

osvojení cizího jazyka je náročný úkol vyžadující příznivé hmotné,

organizační, didaktické a pedagogicko-psychologické podmínky i odborně řízenou výuku
s účelným a reálným cílem odpovídajícím skutečným potřebám a zájmům dospělých
Posluchačů. Tyto odborně potřeby a zájmy je nutno objektivně vymezit a přizpůsobit jim
obsah i rozsah učiva, jakož i metodické postupy,..." (Menhart 1989, s.17).
V souvislosti s efektivností výuky odbornému jazyku je kladen důraz na celkovou
koncepci výuky, vycházející především ze sledovaných cílů, tedy z analýzy potřeb
Posluchačů. V uvedeném článkuje také zmíněna náročná role vyučujícího cizího jazyka
v

procesu výuky odbornému jazyku. (O této problematice bylo již rovněž pojednáno

v

kap.l.). Podle autora by měl vyučující směřovat posluchače kosvojení takových

kompetencí, které bude posluchač v rámci reálných komunikačních situací využívat.
Autor klade důraz vedle vytváření řečových automatismů také na rozvoj vědeckých a
intelektuálních dovedností (např. formulování hypotéz, interpretace údajů, analyzování,

52

apod.), rovněž nezbytných pro profesionální komunikaci v cizím jazyce. Jako velmi
vhodnou formu výuky navrhuje autor využívat tzv. simulace (např. podnik). Cílem je
přiblížit učební komunikaci komunikaci reálné. Tento přístup je podle autora zvláště
vhodný a velice motivační právě pro profesní publikum, neboť simulované situace
odpovídají skutečným situacím reálného života. Uvedené požadavky autora: analýza
potřeb posluchačů, důraz na cíle a

celkovou koncepci výuky, osvojení příslušných

kompetencí, přiblížení se reálné komunikaci, aj. se plně shodují s požadavky koncepce
FOS (viz kap. 2.4).
Závěrem je nezbytné ke sborníkům Problematika vyučování cizím jazykům na
vysokých školách (1989) a Problematika vyučování cizím jazykům na vysokých školách II.
(1992) poznamenat, že jsou velmi cenným zdrojem informací mapujícím problematiku
výuky odborného jazyka v průběhu 80. a 90. let dvacátého století.

Zastavme se ještě u dalších českých pramenů postihujících oblast výuky
odbornému cizímu jazyku. Příspěvky takto tematicky zaměřené byly a jsou i nadále
publikovány především v časopisu Cizí jazyky. Vedle problematiky využití odborného
textu při výuce jsou velmi často zmiňována témata zaměřená lingvisticky, např.
Problematika odborné slovní zásoby (např. příspěvek J.Priesolové Charakteristické rysy
slovní zásoby ekonomické francouzštiny - Cizí jazyky roč.43, 1999/2000 č. 2) a osvojení
gramatických jevů typických pro daný odborný jazyk (např. opět příspěvky J.Priesolové
Syntax odborné francouzštiny - verbonominální vazby, Cizí jazyky roč.43, 1999/2000 č. 5
a Syntaktické posilování předložek

v odborné francouzštině - Cizí jazyky roč.46,

2002/2003 č. 3) . Vedle těchto lingvodidaktických témat didaktiky francouzštiny jako
jazyka cizího připomeňme ještě následující příspěvky zaměřené teoreticky: např. dva
příspěvky autorky Ch. Parpetteové Výuka odborného jazyka ve studijních plánech
vysokých škol I. a II. (Parpette - Cizí jazyky roč. 46, 2002/2003 č. 2 a 3) pojednávajících
o problematice výuky obecného a odborného jazyka na vysokých školách. Neméně
zajímavým příspěvkem je příspěvek autorky J.Kozmové pojednávající o využití jedné
z technik, která je v současné době velmi oblíbená právě při výuce odbornému jazyku: o
Sl

mulaci; viz Simulace při výuce odborné francouzštiny (Kozmová - Cizí jazyky roč.44,

2000/2001 č.3).
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Další publikační počiny pojednávající o problematice odborného jazyka

jsou

průběžně zaznamenávány v návaznosti na konference (zpravidla s mezinárodní účastí)
pořádané různými jazykovými pracovišti (katedrami). Jako příklad lze uvést četné
konference o odborném stylu organizované Vysokou školou ekonomickou v Praze a
Fakultou

filozofickou ZČU v Plzni. O uvedené problematice bylo pojednáno také v rámci

dalších konferencí, kde nebyl sice odborný jazyk ústředním tématem, ale jedním z dílčích
témat didaktiky cizích jazyků (např. konference pořádané Mezinárodní federací učitelů
živých jazyků, Kruhem moderních filologů, Pedagogickou fakultou UK v Praze,
Filozofickou

fakultou UK v Praze, ČZU v Praze, UP v Olomouci, MU v Brně, a pod).

Příspěvky z těchto konferencí přinášejí cenné informace a poznatky o odborném
jazyku/odborném stylu jako specifické oblasti didaktiky cizích jazyků. Jedním z témat,
které je velmi často zpracováno, je problematika využití odborného textu při výuce. Vedle
tohoto tématu pojednávají tyto příspěvky ještě o dalších, neméně důležitých tématech. Ta
přímo či nepřímo na práci s odborným textem navazují. Jako příklad uvádíme témata,
která se v současnosti velmi často objevují na programu jednání konferencí se zaměřením
na odborný jazyk:

problematika odborné terminologie
lexikální a syntaktická synonymie v odborném stylu
syntaktické zvláštnosti odborného jazyka
problematika odborného překladu a tlumočení
tvorba výukových programů zaměřených na osvojení odborného jazyka
využití nových technologií ve výuce cizím jazykům
interkulturální aspekt ve výuce odbornému jazyku
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Příklady konferencí o odborném j a z y k u /odborném stylu:

Odborný jazyk ve výuce cizích jazyků (ZČU Plzeň 2001)
Odborný jazyk v procesu evropské integrace (VŠE Praha 2002)
Profilingua 2003 (ZČU Plzeň 2003)
Compétences nouvelles pour une Europe nouvelle
(UP Olomouc 2005)
Profilingua 2005 (ZČU Plzeň 2005)

Příklady konferencí, kde byl odborný j a z y k /odborný styl j e d n í m z dílčích témat:

Vzdělávání učitelů cizích jazyků na prahu 21.století (UK Praha 2003)
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5. Odborný jazyk - odborný styl

Při studiu problematiky odborného jazyka z hlediska didaktiky cizích jazyků je nutno
respektovat z pochopitelných důvodů existující lingvistickou terminologii, která ovšem
není plně ustálená, a proto vysvětlíme, jak je v této práci používán potřebný pojmový
aparát.

Především je nutno zaujmout stanovisko k pojmům „odborný styl" a „ odborný
jazyk", z nichž různí autoři upřednostňují ten či onen, aniž by je vždy explicitně odlišili.
Např. podle Čechové a kol. je

jazykový styl „... způsob cílevědomého výběru a

uspořádání (organizování) jazykových prostředků, který se uplatňuje při genezi textu;
v hotovém komunikátu se pak projevuje jako princip organizace jazykových jednotek,
který zčásti a jednotlivostí tvoří jednotu vyhovující komunikačnímu záměru autora"
(Čechová a kol. 1997, s. 15).

Podle Didaktiky cizích jazyků označuje termín odborný jazyk
prostředků, jejichž

systém

jazykových

výběr a uspořádání slouží k ústní nebo písemné

komunikaci

odborného obsahu (vědeckého, technického či jiného). (Hendrich a kol. 1988, s. 119).
Tyto jazykové prostředky jsou podle autorů součástí národního jazyka, v jehož rámci
Představují jeden z funkčních stylů, tj. odborný styl.

V tomto smyslu budeme v naší práci používat oba termíny jako odkazy k téže realitě.
Nedomníváme se totiž, že v této lingvodidaktické práci je eventuální odlišení relevantní.

V následujících podkapitolách budeme postupně sledovat problematiku odborného
Jazyka v rámci české a v rámci francouzské lingvistické teorie.
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5.1 Funkční stylová diferenciace, odborný styl a odborný jazyk v kontextu české
stylistiky

Základem každého komunikačního aktu je záměr předat účastníkovi (účastníkům)
komunikace určité sdělení. Každý jazykový projev vychází od autora (mluvčího, pisatele)
a směřuje k adresátovi, vnímateli (posluchači nebo čtenáři). V jazyce existuje celá řada
jevů a systematických prvků, které poskytují mluvčímu (pisateli) možnost zvolit právě
takový postup, který odpovídá jeho komunikačnímu záměru.

Díky bohatství a

rozmanitosti jazyka může autor pojmenovat tentýž jev a vyjádřit tutéž myšlenku různými
způsoby. Jazykové projevy, vyznačující se stejnými nebo podobnými rysy lze seskupit do
vyšších celků. Pro každý z těchto celků je příznačný určitý způsob jejich formování. Toto
formování se obecně nazývá stylem.
Stylové rysy jazykových projevů autora je možné zobecnit. Toto zobecnění chápe
stylistika jako jazykový styl autora nebo individuální styl. Jazykové projevy více autorů
jsou označovány jako styl literární školy nebo uměleckého směru.
Stylová diferenciace spisovného jazyka je odrazem jednotlivých funkcí jazyka ve
společnosti. Výsledkem dynamického vývoje jazyka ve společenském systému je vznik a
rozvoj stylů, které jsou označovány jako objektivní (jazykové projevy se seskupují do
skupin podle toho, za jakých podmínek a s jakým zaměřením vznikají). Jedním
z nejdůležitějších způsobů interpretace této skutečnosti je zavedení teorie funkčních stylů.
Funkční styl je zpravidla vymezován jako „výběr a uspořádání výrazových prostředků
plnících jednu a tutéž konkrétní funkci nebo funkce přibližně stejné" (Čechová a kol.
1997, s. 28/
Soubor podmínek a okolností, za kterých jazykový projev vzniká, se nazývá
slohotvornými činiteli

K objektivním slohotvorným činitelům (nezávislým na autorovi

Projevu) patří základní funkce komunikátu (dorozumívací, popř. sdělná či estetická), jeho
c

íl a intence autora. Dalšími slohotvornými činiteli jsou prostředí a situace, v nichž se

komunikace uskutečňuje, dále vztahy mezi účastníky komunikace, kontakt s adresátem
Projevu, příprava projevu, vztah autora k tématu. K individuálním (subjektivním)
slohotvorným činitelům jsou řazeny činitele, které jsou podmíněny individualitou autora
Projevu.
Pro každou stylovou oblast je příznačná stylová vrstva jazykových prostředků.
Jedlička definoval stylovou vrstvu jako „dílčí soubor jazykových prostředků užívaných
v

Projevech dané stylistické oblasti jako specifických1' (Jedlička a kol. 1970, s.15). Pro
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oblast jazykových projevů mluvených je typická vrstva prostředků mluvených, pro oblast
projevů psaných vrstva prostředků psaných, pro funkční oblast běžně dorozumívací je
typická vrstva prostředků hovorových, pro oblast odbornou vrstva prostředků odborných,
pro oblast publicistickou je to vrstva prostředků publicistických a konečně pro oblast
uměleckou je to vrstva prostředků uměleckých.

Prostředky náležející k jednotlivým

funkčním stylovým vrstvám se označují jako stylově příznakové. Je-li užito prostředků
dané stylové vrstvy v projevech příslušné stylové oblasti, jejich užití je bezpříznakové.
Naopak, užití prostředků jedné stylové vrstvy v projevech jiných než odpovídající stylové
oblasti je příznakové a může být i disfunkční. Vedle prostředků stylově příznakových
existují ještě prostředky stylově neutrální. Jazykové prostředky neutrální stylové vrstvy
jsou dvojího druhu: jedny řadíme do skupiny prostředků hovorových a knižních, druhé do
skupiny prostředků odborných, publicistických a uměleckých.
S těmito lingvistickými kategoriemi se didaktika cizích jazyků vyrovnává
hledáním proporcionality pluralismu stylů úměrně cílům vyučování. Didaktika cizích
jazyků vybírá tedy z lingvistiky to, co je příznačné pro cíle výuky.

Jazyková výstavba projevů se v dané jazykové oblasti řídí stylovými normami.
Čechová a kol. definují jazykovou normu jako soubor, popř. též skloubení prostředků a
zákonitostí objektivně se projevujících vdaném jazykovém útvaru, uvědomovaný si
kolektivem uživatelů jako závazný a vhodný pro splnění komunikačního cíle" (Čechová a
kol. 1997, s.22-23). Čechová a kol. dále člení normu na normu strukturní (norma je
garantem spolehlivého dorozumívání společnosti) a na normu stylovou (norma působí na
výběr a organizaci jazykových prostředků podle povahy a komunikačního cíle promluvy).
A. Jedlička definuje komunikační normu jako normu, která se „manifestuje nejen v složce
jazykové (verbální), ale také ve složkách nejazykových (neverbálních). Je podmíněna
Především faktory a podmínkami situačnímií" (Čechová a kol. 1997, s.26). J. Kořenovský
a kol. chápou komunikační normu jako soubor speciálních znalostí a zkušeností, týkající
Se

prostředků, pravidel a zvyklostí komunikace" (Čechová a kol. 1997, s.26). Průnik

norem strukturní, stylové a komunikační představuje sociální povahu jazykové
komunikace a současně reprezentuje závaznost norem při dorozumívání.
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Problematika

jazykové

normy

patří

mezi

důležitá

témata

současné

lingvodidaktiky. Pro tvůrce učebnic cizích jazyků má jazyková norma závazný charakter.
Francouzština jako cizí jazyk se prostřednictvím učebnic a doplňujícího (zpravidla
autentického) didaktického materiálu snaží seznámit posluchače nejen s podobou
spisovného jazyka (frangais soutenu), ale také s jazykem hovorovým, popř. nespisovným
(frangais standard, fran<řais familier). Otázky normy sehrávají z lingvodidaktického
hlediska velmi důležitou roli také ve vztahu k textům odborného jazyka, jejichž podobaje
méně variabilní než u jiných typů textů.

Než se budeme zabývat problematikou odborného funkčního stylu, je jistě vhodné
se ve stručnosti zmínit o teorii funkčních stylů a jejich diferenciaci:
Významné stylistické teorie se v české lingvistice objevily v pracích Pražského
lingvistického kroužku na rozhraní let 20. a 30. dvacátého století. K budování základů
funkční

stylistiky

přispěl B. Havránek (Havránek 1942), který vymezil funkce

spisovného jazyka své doby. Rozlišuje funkci komunikativní, prakticky odbornou,
teoreticky odbornou a estetickou. K těmto funkcím přiřazuje B. Havránek rovněž tzv.
funkční jazyky: jazyk hovorový pro funkci komunikativní, jazyk pracovní pro funkci
prakticky odbornou, jazyk vědecký pro funkci teoreticky odbornou a konečně jazyk
básnický pro funkci estetickou. Havránkovo pojetí přejímá J.V.Bečka (Bečka 1948). Ten
rozlišuje jazyk umělecký a vědecký, dále pak jazyk úřední (hospodářský, obchodní) a
novinářský. Základní Havránkovo členění na styly hovorový, odborný a umělecký bylo
Později doplněno o styl publicistický (M. Jelínek 1979).
Styl odborný zahrnuje podle Čechové a kol. (Čechová a kol., 1997) styl vědecký,
odborně praktický, jednací, populárně naučný, esejistický a

styl učební. Základním

faktorem projevu je v odborném stylu pojmovost. Pro každý funkční styl je typická
existence specifických výrazových prostředků.
K rozlišení funkčních stylů významně přispěla hojně citovaná Jakobsonova
klasifikace jazykových funkcí, míra jejichž zastoupení v konkrétních textech je přiřazuje
k tomu či onomu stylu.
Současné české mluvnice klasifikují funkční styly následovně: prostěsdělovací
(běžnědorozumívací,

hovorový),

odborný,

administrativní,

(úřední,

jednací),

Publicistický, řečnický, umělecký a esejistický. M.Jelínek (Jelínek 1979, s. 62-65) uvádí
v
s

edle tradičních stylů také styl ekonomický (hospodářský), styl propagační (reklamní),

fyly ideologické, orientační a jiné.
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Pro účely této práce, která se zaměřuje na problematiku cizojazyčné přípravy
právníků, je důležité blíže stanovit charakteristiky stylu odborného, administrativního a
posléze stylu právnických dokumentů.

5.1.1 Odborný funkční styl

Cílem odborného funkčního stylu je podat přesné, jasné a úplné informace o
předmětu sdělení. Volba a uspořádání informací by měla u čtenáře vytvořit jednoznačnou
představu o dané problematice. Odborné texty plní funkci odborně sdělnou - referenční.
Předpokládaný adresát podstatně ovlivňuje pojetí a hloubku zpracování tématu autorem,
který utváří odborný text s ohledem na míru znalostí a zkušeností čtenáře.
Sledujeme-li historický vývoj odborného funkčního stylu jako specifické jednotky
českého jazyka, docházíme k poznatku, že první zmínky o tomto stylu pocházejí již ze
středověku, kdy se odborný funkční styl vyděluje z rámce nediferencovaného kulturního
dialektu v opozici ke stylu krásné literatury a ke stylu řečnickému. Po přerušení vývoje
Českého odborného stylu

v době pobělohorské dochází kjeho obnovení až v době

národního obrození. 19.století přináší s rozvojem vědy a techniky potřebu vyjádřit
češtinou různé vědecké pojmy. Důsledkem je rozvoj terminologie pro obory tehdejší
vědecké činnosti. Teoretický základ získalo bádání až v souvislosti s pražskou
iingvistickou školou a se vznikem funkční lingvistiky ve třicátých letech 20. století.
B. Havránek (Havránek 1942) se podrobně věnoval analýze odborných textů a
vymezil odborný jazyk jako pracovní (věcný) jazyk,

pro který je typický jednotný

sémantický

poměr

plán

a

na

základě

konvence

určitý

lexikálních jednotek

k vyjadřovanému obsahu. Projev je relativně explicitní; toho se dosahuje odborně
konvenčními automatizacemi, termíny a formulacemi.
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Diferenciace odborných jazykových projevů

Pro současný odborný funkční styl je typické členění na několik dílčích oblastí
komunikace, např. dělení na odborné projevy mluvené a psané. K další diferenciaci
dochází podle jednotlivých vědních disciplín: texty společenskovědní jsou formálně méně
ustálené než texty věd exaktních.

Vedle rozdělení na projevy mluvené a psané jsou podle současné české stylistiky
odborné projevy zaměřeny buď spíše teoreticky, nebo prakticky. Toto zaměření podstatně
ovlivňuje jazykový styl odborného projevu. Odborný funkční styl se pak dělí na styl
vědecký (teoretický), na styl prakticky odborný a dále na styl populárně naučný a styl
učební.
Toto stylistické členění se dále uplatňuje při diferenciaci odborných textů. Obecně
rozlišujeme: styl vědeckých textů (text je určen odborníku v dané oblasti, jedná se o
interpretaci faktů autorem, úvahový postup je doplněn odborným popisem a volba
jazykových prostředků směřuje od neutrálnosti ke knižnosti),

styl praktických

odborných textů (text se obrací k „poučenému čtenáři", vyjadřování je méně exaktní,
v lexiku se objevují vedle termínů také profesionalismy),

učební styl (text

zprostředkovává předání určitých informací, aktivizuje zájem o ně), styl populárně
naučný (text se obrací k neodborníkovi, forma zpracováni má blíže k publicistice a
krásné literatuře, terminologie je omezena na nezbytnou míru) a esejistický styl (v textu
se vyskytují prvky odborného a uměleckého stylu, vzrůstá význam osobnosti autora).

Charakteristika odborného stylu z hlediska české lingvistiky

Jak nabývá odborná komunikace ve společnosti na významu, rozvíjí se i odborný
styl. Čmejrková a kol. (Čmejrková a kol. 1999) poukazují na nový charakter vědeckého
Jazyka, který se podstatně liší od vědeckého jazyka popsaného pražskou lingvistickou
školou. Vědecký jazyk pražské školy se vyznačoval homogenností a jednotností stylu,
kdežto současná vědecká komunikace je „ vnitřně diferencovaná a žánrově rozrůzněná "
(Čmejrková a kol 1999, s. 17).
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Za hlavní rys odborného projevu je pokládána promyšlenost, přesnost, jasnost,
jednoznačnost, věcnost a zřetelnost výkladu. Toho se dosahuje již textovou výstavbou.
Text je explicitní, do popředí se dostává denotát znaku, konotace jsou nežádoucí.
Výrazová úplnost je dána charakterem jazykového materiálu a územ v daném typu textů.
Základní forma projevu je monologická, dialog se může objevit např. při odborné diskusi.
Odborný text je povahy nocionální, zpravidla neobsahuje prvky expresivní. Jazyková
výstavba odborného textu vychází z věcné složky sdělení. Psaný odborný text směřuje
k přísné spisovnosti, mluvený projev může obsahovat i některé prvky hovorové.
Syntaktická stavba odborného textu odpovídá hierarchii myšlenek a vztahů, které
autor v textu vyjadřuje. Např. v češtině lze zařadit mezi specifika odborného vyjadřování
užití předložkových spojení a spojovacích výrazů. Velmi užívané jsou také přechodníky,
jimiž se vyjadřuje sepětí děje vedlejšího s větou hlavní; při uvolnění větné stavby se místo
konstrukce přechodníkové klade vedlejší věta důvodová, podmínková, způsobová nebo
jiná věta příslovečná. Své místo v syntaxi odborného stylu mají infinitivní konstrukce;
infinitivní základ má v nich velmi blízko k slovesnému substantivu (infinitivní konstrukce
by mohla být konstrukcí s podstatným jménem snadno zaměnitelná). V odborných
projevech se vedle konstrukcí infinitivních rovněž vyskytují konstrukce přístavkové,
apoziční. Apozice je v odborných projevech popularizačních velmi vhodným prostředkem
pro metalingvistické objasnění termínů a obtížnějších pojmů, které jsou pro běžného
čtenáře ne vždy plně srozumitelné.
Z hlediska lexikálního je pro tento styl typický výskyt odborných názvů, termínů.
Termín

chápeme jako pojmenování pojmu ze soustavy pojmů jednotlivých vědních oborů.

Na terminologii je kladen požadavek soustavnosti, jednoznačnosti a ustálenosti. Současná
česká stylistika rozlišuje v rámci termínů pojmenování jednoslovná nebo víceslovná.
Termíny
z

jiných

jsou buď domácího nebo cizího původu, velmi často dochází k přejímání slov
národních

jazyků,

např.

z angličtiny.

Tyto

výrazy

označujeme jako

internacionalismy. Některé termíny vznikly doslovným překladem cizího nebo
mezinárodního termínu, jsou to tzv. kalky.

Pro odborný styl je dále typický výskyt

Profesionalismů, popř. slangismů. Dalším důležitým rysem odborného funkčního stylu je
lexikální synonymie, tedy existence tzv. terminologických synonym. Typickými
slohovými útvary odborného funkčního stylu jsou studie, článek, disertace, esej, úvaha,
referát, přednáška, posudek, kritika, recenze, aj.
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5.1.2 Administrativní funkční styl

S vypracovaným systémem úředního styku vzrůstá ve společnosti význam
administrativního stylu. Dřívější stylistiky se tímto specifickým funkčním stylem příliš
nezabývaly, jednací styl přičleňovaly ke stylu prakticky odbornému. Úřední styl jako
samostatný funkční styl se objevuje v díle Trávníčka a dále u M. Jelínka, který mluví o
stylu administrativnč-právním. Bečka rozlišuje styl normativní (zákony, vyhlášky,
předpisy, směrnice), jednací (vnitropodniková agenda) a hospodářský. Čechová a kol.
(Čechová a kol 1997, s.167) začleňují projevy administrativně-právní a hospodářskoadministrativní pod styl administrativní.
Funkce tohoto stylu je řídící, sdělovací a správní. Administrativní text vyžaduje
dodržování předepsaných norem a má malou volnost stylové volby. K výrazným znakům
patří písemný charakter a silná standardizace administrativních projevů, které dále
vyžadují věcnou správnost a maximální objektivnost.
Tato rovina odborného jazyka nachází zjevně širší uplatnění s rozrůstáním
administrativy EU. To se týká zvláště textů právnického zaměření a má podstatný význam
z hlediska didaktiky francouzštiny, která je jedním z jednacích jazyků EU.
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5.1.3 Styl právnických dokumentů

Jedním z cílů této práce je analyzovat právnické texty ve francouzštině a blíže se
zaměřit na problematiku koreferenčních sítí, anafor/katafor a textových konektorů
vyskytujících se v těchto odborných textech. Je proto žádoucí, aby tento problém byl
pojednán v širším kontextu.
Styl právnických dokumentů řadí současná česká stylistika

do skupiny stylu

administrativního nebo vědeckého. To proto, že jeho typickými znaky jsou jednoznačnost,
věcnost a přehlednost. Texty právnických dokumentů jsou zpravidla určeny adresátovi,
který je s výrazovými prostředky textu obeznámen. Vedle předtištěných formulářů, které
adresát vyplňuje zpravidla heslovitě, se užívají i žánry textové, jejichž výstavba je velmi
pevná.

Tento styl se po jazykové stránce vyznačuje lexikální a syntaktickou ustrnulostí.

Obsahuje obraty a formulace, které se často opakují.
V rovině syntaktické převažuje úsporné, explicitní a jednoznačné vyjádření.
Typické pro tento styl je vyjadřování jednoduchou větou či souvětími s vyšší frekvencí
jmenných konstrukcí.

Příznačný pro tento styl je také výskyt větných kondenzorů

(přechodníků a příčestí) a výčtů. Důležité místo zaujímají rovněž předložkové a spojkové
výrazy. Běžné je užití pasivních konstrukcí a slovesně-jmenných vazeb. Příliš
kondenzované vyjadřování, typické pro tento styl, mnohdy stěžuje adresátovi porozumění
danému dokumentu.
Z hlediska morfologického se užívá tvarů neutrálních, popř. knižních. Typická je
vysoká frekvence podstatných jmen, přídavných jmen a číslovek. Naopak nižší frekvence
výskytu se objevuje u sloves.
Pro lexikální stránku administrativních textů je charakteristická věcnost a přesnost
sdělení, které se dosahuje především termíny. Snaha o rychlé a ekonomické vyjádření
vede k častému používání zkratek, odvozenin a značek.
Typickými slohovými útvary stylu právnických dokumentů jsou úřední dopis,
smlouva, hlášení, oznámení, zpráva, žádost, posudek, protokol, rozsudek, aj.
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5.2. Odborný jazyk a odborný text v kontextu francouzské stylistiky
a lingvodidaktiky

Při srovnávání českého a francouzského pojmosloví v oblasti stylistiky docházíme
k závěru, že zdrojem problémů je odlišnost přístupu. Francouzská stylistika pracuje
s celou řadou stylů, nejčastěji však chápe pojem styl jako styl individuální, umělecký a
autorský.
O problematice pojmové nejednoty vztahující se k vymezení termínu „styl" bylo
podrobně pojednáno v bulletinu Le franqais aujourďhui v čísle 116 s podtitulem Styles
(Le fran9ais aujourďhui, 1996). Tento bulletin vydává Association

frangaise des

enseignants de franqais sdružující učitele francouzštiny jako jazyka cizího.

Autoři

jednotlivých příspěvků publikovaných v bulletinu si kladou za cíl vymezit obsah pojmu
„styl" ve francouzštině. Jako příklad uvádíme některé definice pojmu styl, které jsou
v této publikaci uvedeny:

„le style c'est Vethnie"

(Senghor, s. 4): tedy styl, to je

společenství jazyka a kultury; Je style est Vhomme méme" (Buffon, s.5): styl, to je
člověk sám;

„... le style n'est rien ďautre que la réussite textuelle, c'est-á-dire

l'accomplissement ďune finalité" (R. Martin, s.12): styl není ničím jiným než naplněním
procesu psaní; „ le style est la mise en relief qui impose certains éléments de la séquence
verbale á Vattention du lecteur, de telle maniére que celui-ci ne peut les omettre sans
mutiler le texte et ne peut les déchiffrer sans les trouver significatifs et caractéristiques "
(Riffaterre, s.5), tedy styl je určitým završením procesu psaní, v rámci kterého je nezbytné
užít takových jazykových prostředků, které jsou pro čtenáře příznakové a které mu
umožní odhalit smysl textu.
Z uvedených definic je patrné, že pojmová nejednotnost vychází především
z

rozdílného chápání pojmu styl jednotlivými autory, což je dáno jejich příslušností

k různým

lingvistickým

směrům

(např. etnolingvistice,

sociolingvistice,

textové

lingvistice a dalším). Publikace se nesnaží najít pouze jednu obecnou definici; právě
naopak. Cílem jednotlivých příspěvků je poukázat na existenci polysémie pojmu styl.
Francouzská stylistika na rozdíl od stylistiky české nerozlišuje termín odborný
s

t)>1. Termín odborný jazyk (langue de spécialité) se však ve francouzské lingvistice

vyskytuje. Jak již bylo uvedeno výše, tohoto termínu se užívá v souvislosti s odbornou
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komunikací vdaném jazyce, např. pro právnickou francouzštinu se užívá
juridique.

Vedle termínu frangais de spécialité

termínu frangais sur objectifs spécifiques

frangais

(odborná francouzština) je užíváno

(výuka odborné francouzštině ke specifickým

účelům).
Zmiňujeme-li

problematiku

odborného

stylu/odborného

jazyka

z pohledu

francouzské/frankofonní stylistiky a lingvodidaktiky, je nezbytné, abychom uvedli také
termín discours scientifique (vědecký diskurs, odborné pojednání). Tímto termínem je ve
francouzštině zpravidla označován ústní/písemný odborný projev. Discours scientifique
má v rámci výuky francouzštině své místo především ve výuce/učení odbornému jazyku.
Je východiskem pro koncipování výuky odbornému jazyku. Nejčastěji je termínem
discours scientifique označován odborný text.
Francouzská lingvodidaktika používá v souvislosti s odborným projevem následující

terminologii (viz Loffler-Laurian 1983):
-

discours scientifique spécialisé (vědecké pojednání) - autorem tohoto odborného

projevuje vědecký pracovník a text ke určen ostatním specialistům daného oboru,
-

discours de semi-vulgarisation scientifique (odborný text) - autorem je vědecký

pracovník a text odpovídá úrovni vysokoškolského textu daného oboru,
-

discours de vulgarisation scientifique (populárně-naučný text) - autorem textu je

zpravidla novinář - specialista na danou oblast a text je určen široké veřejnosti,
- discours scientifique pédagogique (didaktický odborný text) - autorem je vyučující
daného předmětu a text je určen posluchačům tohoto oboru,
- discours de type mémoire ou these (diplomová nebo doktorská práce),
aj.
V rámci

základních

otázek

souvisejících

s problematikou

výuky

odborné

francouzštině se současné frankofonní lingvodidaktické publikace velmi často zabývají
otázkami spojenými s problematikou odborného diskursu

jako specifické kategorie

odborné cizojazyčné komunikace. Koncepce FOS klade na odborný diskurs velký důraz,
neboť je to právě odborná komunikace, ze které je třeba při koncipování obsahu odborné
cizojazyčné výuky vycházet.
V průběhu 80. a 90. let dvacátého století se problematikou odborného diskursu
Jako nedílné součásti francouzské lingvodidaktiky

podrobně zabývala autorka Sophie

^loirandová. V příspěvku Décrire des discours produits dans des situations
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proffessionnelles uveřejněném ve speciálním vydání časopisu Le frangais dans le monde
s podtitulem Publics spécifiques et communication spécialisée (EDICEF, 1990) se autorka
podrobněji zabývala analýzou odborného diskursu existujícího v rámci dané odborné
komunikace. Analýza odborného diskursu je podle autorky velmi důležitým prostředkem
vedoucím k poznání jednotlivých komunikačních situací. Domníváme se, že tyto
poznatky jsou pro didaktiku cizích jazyků velmi cenné. Lze je považovat za výchozí pro
stanovení cílů cizojazyčné odborné výuky a pro celkovou organizaci jejího obsahu.
Moirandová analyzovala dva typy odborného diskursu: discours du monde des
affaires (diskurs z oblasti obchodu; obchodní francouzštiny) a discours scientifique
(vědecký diskurs). Z volby těchto diskursů je patrné, že autorka směřovala svůj výběr
k analýze nejčastěji se vyskytujících diskursů v rámci výuky odborné francouzštině.
Autorka dospěla k následujícím závěrům: Odborný diskurs z oblasti obchodu se
podstatně odlišuje od diskursu vědeckého. Hlavními rysy vědeckého diskursu jsou
prezentace poznatků, komentování výsledků vědeckého bádání a formulování hypotéz.
Diskurs obchodu se opírá o odbornou komunikaci, jejímž jádrem je především obchodní
jednání a aktivity s ním spojené.

Tento diskurs označuje Moirandová jako discours

ďaction (diskurs zaměřený na jednání, na činnost). Jedná se o typ diskursu, který je
cílený, který vychází z reálných skutečností a má určitou lokální platnost. V tom se
odlišuje od diskursu vědeckého, jehož platnost je obecná. Odborná komunikace v rámci
obchodního diskursu je založena na argumentaci. Argumentační schémata diskursu jsou
založena na určitém druhu předsudků, představ a informací, které mají účastníci jednání o
s

°bě samých a o předmětu jednání. Obchodní komunikace vykazuje podle autorky vztahy

založené na určitém druhu síly. Ten, který argumentuje, si přisvojuje určitou moc
ovládnout druhou stranu pomocí svých argumentů opírajících se o pozici argumentujícího
v rámci hierarchie podniku, o jeho zkušenosti a znalosti. Komunikaci založenou na těchto
Prvcích označuje Moirandová

jako

dialogisme intertextuel (argumentační umění

dialogu). Vedle toho rozlišuje ještě dialogisme interactionnel (interakční umění dialogu).
V tomto případě sděluje argumentující svému partnerovi jednání skutečnosti, které mu
Jsou známé a které doplňuje o další informace a dále např. reaguje předem na možné
Pochybnosti partnera. Argumentující osoba v obchodním diskursu explicitně vyjadřuje
svoji pozici a stanovisko, které zaujímá v rámci pevné hierarchie daného podniku, což ji
velice odlišuje od argumentující osoby v diskursu vědeckém.
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Analýza vědeckého diskursu přinesla podle autorky na pole lingvodidaktiky
mnoho otázek: Je vědecký diskurs objektivní? Jedná se pouze o druh informativního
diskursu, nebo s sebou nese tento diskurs i prvky komunikační? O povaze vědeckého
diskursu jako diskursu informativního, jehož cílem je pouze prezentovat nové poznatky,
hovoří Moirandová v souvislosti s diskursem vědeckého výzkumu (discours de
recherche). Autorem tohoto diskursu je vědec, který prezentuje výsledky svého výzkumu.
Pro účely didaktiky cizích jazyků se ovšem tento diskurs může jevit jako příliš náročný co
do obsahu a formy a je tedy nezbytné, aby byl upraven do podoby odpovídající
požadavkům kladeným na cizojazyčnou výuku.
Tím se dostáváme k tzv. didaktickému vědeckému diskursu (discours scientifique
didactique). Autorem takového diskursu nemusí být nutně vědec, ale např. autor učebnice,
který hraje roli zprostředkovatele poznání. Didaktický vědecký diskurs nemusí být pouze
informativní, ale může rovněž obsahovat prvky komunikace.
Jak již bylo řečeno v úvodu této kapitoly, cizojazyčná odborná výuka se opírá
zpravidla o odborný text. Moirandová na základě analýzy různých typů odborných textů
vytvořila následující kategorie,
charakterizovat:

na základě kterých je možné

odborný text

První kategorie posuzuje text z hlediska jeho povahy (např. popis,

explikace,...). Druhou kategorií je typ diskursu (vědecký, didaktický, populárně-naučný
diskurs,...). Další kategorií je pragmatický záměr diskursu (co je jeho cílem, např.
oznámit, naučit, ukázat, dát impuls k činnosti,...). Následující kategorie se zabývá formou
diskursu (rozhovor, debata, dopis,...). Poslední kategorie pracuje sobjekty diskursu,
kterými mohou být jak hlavní aktéři, tak prezentované skutečnosti. Uvedený výčet
kategorií nepovažuje Moirandová za vyčerpávající, jejím cílem je ukázat možnosti
didaktického využití odborného diskursu.
Podrobná analýza odborného diskursu je podle autorky nezbytná pro vytvoření
takového lingvodidaktického materiálu, který bude reagovat na potřeby posluchačů a cíle
odborné cizojazyčné výuky. Domníváme se, že uvedené závěry autorky jsou velmi
cennými poznatky pro didaktiku cizích jazyků s ohledem na výuku odbornému jazyku.
V dalších kapitolách se budeme analýze odborného diskursu dále věnovat, a to s ohledem
n

a odborný právní jazyk.
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6. Právní jazyk z hlediska výuky odbornému jazyku

V souvislosti se vstupem naší země do Evropské unie a s postupným zaváděním
evropského práva do našeho právního systému dochází z hlediska odborné cizojazyčné
komunikace, zvláště pak v oblasti překladu právních dokumentů, k celé řadě problémů.
Ty jsou způsobeny především specifičností a zakořeněností každého z právních jazyků
členských zemí EU. I přes velké úsilí Evropské unie sjednotit právní povědomí všech
uživatelů pomocí komunitárních principů dochází k uskutečňování tohoto procesu jen
velmi pomalu.
Z hlediska moderní lingvodidaktiky představuje výuka odbornému právnímu jazyku
velmi aktuální problém, o kterém bylo doposud jen velmi málo pojednáno. Jak jsme již
uvedli v předcházejících kapitolách, existuje v odborné literatuře jen malá shoda
v názorech na definici termínu odborný jazyk. Příčinou této nejednoty může být rovněž
skutečnost, že některé výrazy mohou být užity jak v běžném jazyce, tak v jazyce
odborném (accord -dohoda, smlouva) v obecné češtině a francouzštině, ale ve spojeních
(accord commercial - obchodní smlouva mezi státy)

představuje termín odborného

jazyka.
V souvislosti

s cizojazyčnou komunikací v rámci výuky odborného jazyka je

nezbytné, aby si studenti právnických nebo jiných fakult humanitního zaměření osvojili
jazykové prostředky, které nazýváme odborným jazykem. Kritériem pro vytyčení cílů
cizojazyčné odborné výuky je nepochybně analýza

konkrétních

jazykových potřeb

studentů právnických (nebo jiných humanitních) fakult. Zpravidla se jedná o studenty,
kteří jsou se svým oborem dokonale seznámeni a potřebují si osvojit znalost jazyka nejen
jako receptivní, ale také jako produktivní řečové dovednosti. V minulosti se výuka
odbornému cizímu jazyku zaměřovala především na receptivní osvojení cizího jazyka za
účelem četby odborných textů. V současné době je ale trend zcela jiný a do popředí se
dostávají produktivní řečové dovednosti, ať už se jedná o mluvený či písemný odborný
projev. Vedle vytyčení cíle odborné cizojazyčné výuky klade moderní lingvodidaktika
rovněž důraz na dodržování zásad přiměřenosti a diferenciace obsahu výuky.
Výuka odbornému právnímu jazyku v cizím jazyce se na vysokých školách
v České republice opírá především o učebnice (domácí či zahraniční) a doplňkové
materiály (autentické nebo upravené odborné cizojazyčné texty a nahrávky). Z hlediska
výuky odborné právní francouzštině lze jako příklad uvést tyto používané výukové
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materiály: Le Frangais du droit (Penfornis 1998), Frangais juridique (Larišová, Fourtier
1994), Le Frangais juridique (Soignet 2003), Le Frangais pour les juristes (Larišová
2005) a skripta Francouzština pro právníky a Les droits de Vhomme (Šedová 2000).
Důležité místo v uvedených učebnicích a výukových materiálech zaujímá odborný právní
text. Jeho didaktické využití se však neomezuje pouze na receptivní povahu řečových
dovedností, ale v rámci nejrůznčjších aktivit jsou rozvíjeny také produktivní řečové
dovednosti. Tato skutečnost plně odpovídá požadavku vyváženosti všech kompetencí
v rámci jazykového vzdělávání.
Právním jazykem jako specifickou oblastí výuky odbornému jazyku se v rámci
českého prostředí zabývalo hned několik autorů: vedle zmíněných autorů výukových
materiálů (M. Šedové a M. Larišové) připomeňme ještě např. Renatu Vystrčilovou, která
podrobně pojednala o jazyku práva s ohledem na překlad (viz příspěvek Jazyk práva,
stručný exkurz do problematiky překladu českých a anglických

právních textů

publikovaný v Časopisu pro moderní filologii 83, 2001, č.l). Podle autorky je právní
jazyk

profesním jazykem, kteiý lze z hlediska obsahového členit vertikálně a

horizontálně: „Pod vertikálním členěním jazyka práva rozumíme jeho
vědního oboru

rozlišení jako

(právní věda) a oboru vysokoškolského studia od jazyka právní

informatiky, jazyka praktické metaprávní komunikace, jednotlivých

textů právních

Předpisů až po mluvené právní komunikace. Horizontální členění je založeno na věcné
diferenciaci jednotlivých
(Vystrčilová

2001, s.l).

právních

oborů

(obchodní právo,

trestní

právo,...)."

Právní jazyk chápe autorka jako specifický funkční

jazyk/specifický odborný jazyk v rámci jazyka národního. Toto pojetí je plně v souladu s
funkčním pojetím národního jazyka pražského lingvistického strukturalismu.
Problematikou překladu právních textů se rovněž zabýval ve své monografii Překlad
v

právní praxi Michal Tomášek (Lindě Praha a.s., 1998). Autor definuje právní jazyk jako

nProstředek komunikace v rámci práva jako normativního systému... Právní jazyk je
z

nakový systém, kde za jednotlivé znaky pokládáme jednotlivá slova (termíny), slovní

s

Pojení (ustálené obraty - jazykové šablony) nebo celé věty. "(Tomášek

1998, s.22).

Právní styl je podle autora založen na výběru jazykových prostředků a na jejich
Us

pořádání v právních projevech. Stejně jako každý funkční styl obsahuje právní styl

složku všeobecného gramatického základu, kterou tvoří spisovná slovní zásoba a
gramatický systém, a složku odborného názvosloví, kterou tvoří termíny a jazykové
Šablony.

Základními požadavky kladenými na právní jazyk je významová přesnost,

Jednoznačnost, ustálenost, stručnost a srozumitelnost.
70

Z pohledu stylistického je zajímavé autorovo rozdělení právního jazyka na
jednotlivé vrstvy. Toto členění autor realizuje na základě uplatnění pragmatického,
syntaktického a sémantického hlediska:
1. Pragmatické hledisko vychází ze vztahu uživatele jazykových znaků k těmto
znakům.

Strukturu právního jazyka tvoří tyto komponenty: mluvčí (aktivní subjekt

komunikace), sdělení (objekt komunikace) a příjemce (pasivní subjekt komunikace).
Podle aktivního subjektu komunikace, podle mluvčího, rozděluje Tomášek právní projevy
na následující vrstvy: stylovou vrstvu právní normy (touto vrstvou jsou psány např.
zákony), stylovou vrstvu aplikační (ta uvádí právní normu do praxe, např. rozhodnutí
soudů a státních orgánů), stylovou vrstvu popularizační (jejím úkolem je šířit platné právo
mezi veřejnost, např. publicistika prostřednictvím televize a rozhlasu) a stylovou vrstvu
právní rétoriky (má funkci přesvědčovací, nezprostředkovává právní informace, ale pouze
je shrnuje).
Podle pasivního objektu komunikace, podle příjemce, vyčleňuje Tomášek tři stylové
vrstvy právního jazyka: vědeckou stylovou vrstvu (jazyk zde plní úlohu vědecké práce),
pedagogickou stylovou vrstvu (cílem je přiblížit danou problematiku těm, kdo mají
neúplnou znalost v oboru) a nespisovné projevy právního jazyka (profesionální, slangová
a argotická vrstva). Profesionální vrstva je jazyk pracovního prostředí, slangová vrstva je
jazykem studentů práv (tendence k expresivitě, metaforám a metonymii) a argotická
vrstva je tajnou mluvou zločinců.
Podle sdělení právnického textu, dochází k dělení právních projevů tematicky nebo
na základě jednotlivých právních odvětví (např. právní projevy občanského a správního
Práva).
2. Syntaktické hledisko sleduje vztahy jazykových znaků mezi sebou a ve vztahu
k vnitřnímu členění právního jazyka nemá zásadní význam. Syntaktické vztahy jsou podle
autora důsledkem stylového rozvrstvení právního jazyka, ne jeho příčinou.
3. Z hlediska sémantického rozlišuje Tomášek dva sémantické stupně právního
Jazyka: právní projevy prvního sémantického stupně (vztahující se k materiálnímu světu)
a právní projevy druhého sémantického stupně (vztahující se k jazykovému kódu), tedy
tzv. právní metajazyk. Právní metajazyk se uplatňuje především při vymezování významu
Právních pojmů. Existence těchto dvou sémantických stupňů právního jazyka dává podle
I omáška prostor pro existenci dvou kategorií překladu právního jazyka: překladu
v

nitrojazykového (intrasémiotického) a překladu mezijazykového (intersémiotického).

Intrasémiotický překlad uvnitř právního jazyka je srovnatelný s procesem výkladu
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(interpretace) práva, při němž dochází k překladu z právního jazyka do právního
metajazyka. Právní metajazyk se uplatní především při tvorbě právních definicí.
Intersémiotickým překladem se pak rozumí překlad právního textu z jednoho znakového
systému do druhého, tedy z jednoho národního jazyka do druhého. Předpokladem
intrasémiotického překladu je připravenost odborná a předpokladem intersémiotického
překladu je připravenost jazyková.
Tomášek se dále věnuje charakteristice právního jazyka. S ohledem na slovní
zásobu užívá právní jazyk všech druhů slov vyjma citoslovcí. Právní jazyk vedle výrazů
typických pro právní oblast užívá samozřejmě i výrazy obecné a běžné slovní zásoby,
jakož i odborné výrazy z jiných vědních oborů.

Hlavními součástmi slovní zásoby

právního jazyka jsou podle autora: právní termíny (např. zákon, právo), slovní spojení
(např. vynést rozsudek, vydat zákon) a jazykové šablony (např. zákon nabývá účinnosti
dnem vyhlášení). Uvedené termíny autor definuje následovně:
„Právní termíny jsou pojmenování právní skutečnosti, jejichž význam je možné
přesně definovat. (Tomášek 1998, s.44). Jedná se jak o termíny jednoslovné (např.zákon),
tak o termíny víceslovné (např.ústavní soudce).
„ Slovní spojení je tedy spojení slovesa a termínu, vznikající v důsledku implikace,
jakožto působení vztahu termínu ke slovesu z běžné či obecné slovní zásoby, které
umožňuje termínům začleňovat se do větotvorných aktů a použitým slovesům stávat se
součástí právního subsystému." (Tomášek 1998, s.47). Příklady: vypsat referendum,
vznést obvinění, pracovní smlouva.
„Jazyková šablona je ustálený, standardní právní obrat (spojení slov, ale i celá
v

ěta), daný v právní oblasti konvencí, který vstupuje do právního projevu jako ústrojný a

konstrukčně hotový." (Tomášek 1998, s.48). Jazykové šablony pak rozlišuje ze
strukturálního hlediska na lexikální šablony (spojení slov - např. pod trestem peněžité
Pokuty...), větné šablony (např. ...odnětím svobody bude potrestán...), konstrukční
šablony (např....podle článku...zákona...). Jazykové šablony dle funkčního hlediska dělí
na uvozovací šablony, vnitřní šablony a závěrečné šablony (např. Parlament ČR se usnesl
na tomto zákoně .... v souladu s ustanovením .... čímž byla rozprava skončena).
Autorovo členění právního jazyka je nepochybně velmi přínosné nejen pro
současnou českou stylistiku, ale také pro didaktiku cizích jazyků, která se o poznatky ze
stylistiky (ať už národního či cizího jazyka) opírá. Po vymezení základní stylistické
terminologie

rozpracovává autor problematiku mezijazykového a vnitrojazykového
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překladu. My se s ohledem na cíle naší práce zaměříme na charakteristiku právního
francouzského jazyka:

6.1 Charakteristika francouzského právního jazyka:

Charakteristika francouzského odborného právního stylu má velmi blízko
k charakteristice tohoto stylu v češtině (viz kap. 5.1.3).
Pro lexikální stránku právních dokumentů je charakteristická věcnost a přesnost
sdělení, které se dosahuje především termíny (conditions générales, réglement intérieur,
début et fin de la location). Snaha o rychlé a ekonomické vyjádření vede k častému
používání zkratek, odvozenin a značek (OPAC - Office Public ďAménagement et de
Construction de Metz, CEE - Communauté Economique Européenne).
V rovině syntaktické převažuje ve francouzštině úsporné, explicitní a jednoznačné
vyjádření.

Typická pro tento styl jsou četná souvětí obsahující velkou frekvenci

jmenných konstrukcí (Entre les soussignés: M. X désigné le bailleur et M. et Mme Y,
mariés, ci-aprěs désignés le preneur ou locataire, il a été convenu ce qui suit...).
Příznačný

pro tento styl je také výskyt větných kondenzorů - přechodníků a pří čeští (M. X

demeurant et travaillant á Metz..., en respectant les conditions du contrat...;) a výčtů (M
X Consul Adjoint, Chef de la Chancellerie Consulaire de VAmbassade de France á ...).
Důležité

místo zaujímají rovněž předložkové a spojkové výrazy. Běžné je užití pasivních

konstrukcí (le contrat de location est transféré aux anscendants...) a slovesně-jmenných
vazeb (cette convention est tenue á la disposition permanente du locataire...). Typické pro
tento styl je také kondenzované vyjadřování, které stěžuje adresátovi porozumění v cizím
Jazyce (Chacun ďeux sera reputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, de
s

°rte qu 'ils ne seront assujettis á aucun compte entre eux, ni á retirer á ce sujet aucune

quittance l 'un de l 'autre.)

V

souvislosti

s

výukou

odbornému

francouzskému

právnímu

jazyku

zaznamenáváme velmi často u českého publika obtíže při porozumění právě dlouhým
souvětím s příliš kondenzovaným vyjádřením. Domníváme se, že je nezbytné během
Cl

zojazyčné odborné výuky věnovat velkou pozornost nácviku dovedností, které jsou pro

Porozumění odborného cizojazyčného textu klíčové.
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V dalších kapitolách se proto zaměříme na specifické lingvodidaktické problémy,
které s usnadněním porozumění v cizím jazyce velmi úzce souvisejí - jedná se o určení
koreferenčních sítí, anafor/katafor a textových konektorů. Tyto problémy lze tematicky
zařadit do oblasti analýzy textu, o které rovněž stručně pojednáme dále.
Naším cílem bude v následujících kapitolách podat ucelený výklad o problematice
koreferenční sítě, anafor/katafor a textových konektorů tak, jak o tom pojednávají vybraná
česká a francouzská lingvodidaktická díla.
Na teoretickou část pojednávající výklad o výše uvedených problémech

bude

navazovat část praktická (výzkum). Na základě poznatků z teoretické části bude
provedena analýza dvou konkrétních právních smluv ve francouzštině. Tato praktická část
bezesporu poslouží jako ukázka didaktického materiálu, jehož cílem bude osvojení
znalostí a dovedností týkajících se určení koreferenčních sítí, anafor/katafor a textových
konektorů ve francouzském právním textu.
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III. PRAKTICKÁ ČÁST

Praktická část této práce se v návaznosti na předchozí teoretické části zaměřuje na
konkrétní lingvodidaktický problém odborné francouzštiny - na analýzu francouzského
právního textu (konkrétně smlouvy) z hlediska jeho koherence zaměřenou na určení
koreferenční sítě, anafor/katafor a na rozbor textových konektorů.

Analýza francouzských právních textů představuje bezesporu velmi rozsáhlé téma
lingvodidaktického výzkumu, které bylo potřeba pro účely této práce jasně vymezit.
Rozhodli jsme se omezit tento výzkum právě na analýzu textových konektorů,
anafor/katafor a koreferenčních sítí. Mezi různými typy právnických textů jsme pro
analýzu zvolili žánr smlouvy.
Pojem smlouva (le contrat) jako právní akt, definuje C. Legrand následovně : Le
contrat est un accord de volontés, exprimées en vue de produire des effets de droits, entre
deux ou plusieurs personnes. II se distingue de l'acte unilatéral et de l'engagement
d'honneur. Son régime est gouverné par le principe de l 'autonomie de la volonté
(doctrine classique) ou par les principes ďutilité sociále et de justice contractuelle
(doctrine contemporaine). (Legrand 1991, s. 92). Obecně lze říci a pro naší práci bude
platit, že smlouva je definována jako dohoda mezi dvěma či více účastníky o daném
předmětu. Tato definice má obecnou platnost také v kontextu českého práva.
Z hlediska lingvistického vztah mezi účastníky smlouvy není ovšem vztahem mezi
účastníky komunikace, jak se lze mylně na první pohled domnívat, ale je součástí
reference, která je budována maximálně explicitně, logicky a jednoznačně.
Porozumění smlouvám ve francouzštině, stejně tak jako schopnost správně
formulovat a sestavit nové smlouvy v tomto cizím jazyce s ohledem na explicitnost,
logiku a jednoznačnost, představují pro posluchače kursů právnické francouzštiny jednu
z klíčových dovedností, které by si měli v rámci cizojazyčné odborné výuky osvojit.
Domníváme se, že analýza smlouvy, jako jednoho z typů právního textu, zaměřená
n

a výskyt textových konektorů, anafor/katafor a na budování koreferenční sítě, může být

v

elmi cenným lingvodidaktickým prostředkem napomáhajícím osvojení patřičných

kompetencí v cizím odborném jazyce.
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1. Vymezení klíčových pojmů textové analýzy

Než se začneme podrobněji zabývat vymezením pojmů koreferenční síť,
anafora/katafora a textový konektor je nezbytné stručně připomenout pojetí textu/diskurzu
z pohledu textové lingvistiky.
Hlavní představitelé textové lingvistiky (také lingvistika textu/lingvistika diskurzu)
vystoupili v 70.1etech dvacátého století s názorem, že základní jednotkou, se kterou by
měla lingvistika pracovat, je text (viz Černý 1996, s.375). Hlavními představiteli tohoto
směru byli T.A. van Dijk, J.S. Potefi, W.U. Dressler a z českých lingvistů V. Skalička,
J. Hrbáček, K. Hausenblas, F.Daneš, J.Hoffmannová aj.
Německý lingvista Van Dijk zavedl nejdříve termín diskurz, pro jehož popis
využíval tzv. textové gramatiky. Textová gramatika měla podle Van Dijka sledovat
vztahy mezi gramatickými jevy v rámci větších celků, než je věta.
Obecně platí, že textová lingvistika/lingvistika diskurzu se zabývá studiem textu,
jeho částí a vazeb mezi nimi a kontextem. Podle F. Čermáka specifikuje kontext (ať už
jazykový, nebo nejazykový - kontext situace) potřebnou vnější informaci o významu,
např. doplňuje to, co je elipsou vynechané, apod. (Čermák 2001). F.Čermák definuje text
jako: „libovolný, resp. nespecifikovaný jazykový projev (psaný či mluvený, ukončený či
neukončený aj.), tj. akt parole (mluvy) jako celek nebo jako část; obvykle však bývá větší
než věta. ... Diskurz je alternativní jméno pro text jakožto jednotku mluvy (...); obv. se
však chápe jako text obsahující i více než jediného mluvčího a mající povahu mluvní
události (...):" (Čermák 2001, s. 169).
Textová lingvistika zavedla mnoho nových pojmů

a termínů, které souvisejí

s pozicí textu jako základní jazykové jednotky. Pro účely této práce je vhodné zmínit
definice termínů, které s tématem textových konektorů úzce souvisejí.
především o kohezi a koherenci.
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Jedná se o

Jak uvádí J. Hoffmannová (viz Hoffmannová 1997), oba termíny se k sobě úzce
vztahují a často se jich užívá synonymně. Pokud se však rozlišují, bývá koherence podle
Hoffmannová situována do obsahově tematické a sémantické dimenze textu. Představuje
tedy především sémanticko-pragmatický aspekt soudržnosti textu. Koheze oproti tomu
představuje aspekt syntaktický, výrazový, explicitní vyjádření obsahových souvislostí.
(Hoffmannová 1997, s. 146).
Koheze a koherence jsou pojmy, jejichž vymezení je do té míry nestabilní, že se
pro ně někdy užívá společné označení koherence. Jsou považovány za konstitutivní
vlastnost textu. Zajišťují zpravidla ucelenost textu, tedy souvislost mezi jeho částmi a
srozumitelnost celku. F.Čermák definuje koherenci a kohezi následovně: „ Koherencí
textu se míní funkční souvislost, spojitost, resp. soudržnost a identita textu obecně, zvi
pak vzhledem k inferenci, tj. schopnosti mluvčího informaci zněj

vyvozovat, jeho

mimojazykové zkušenosti a znalosti,... . Naproti tomu kohezí se myslí souvislost, resp.
spojitost a vázanost textu, resp. jeho konstrukcí syntakticko-sémantické povahy , zvi.
z hlediska referenčního vztahu mezi zájmeny, členy a substantivy, ... "(Čermák 2001, s.
170).
M. Čechová a kol. ve Stylistice současné češtiny poukazují na skutečnost, že text
je určitou uzavřenou jednotkou, jejíž podstatou je především jednota komunikačního cíle
a záměru a jednota obsahu i tematická návaznost jednotlivých složek, kterou autoři
označují jako koherenci. Koherence je formálně posílena, je-li text kohézní, tedy
výrazově spojitý. Prostředkem vyjádření jednoty textů je podle autorů užití spojovacích
výrazů, vyjádření deiktickými zájmeny nebo příslovci, dále rovněž opakování slov či
výpovědí, užití odkazů, aj. (viz Čechová a kol. 1997, s. 77).
Podle J. Černého (Černý 1996) se koheze a koherence týkají spojitosti, která
existuje mezi jednotlivými prvky textu. Koheze je podle autora vlastnost spíše sémantická
(týká se obsahové stránky textu) a koherence je spojitost mezi formálními prvky. Mezi
koherentní faktory řadí J.Černý konektivitu, rekurenci a parafrázi.
Jak vyplývá z uvedených definic pojmů koherence a koheze, jedná se o jevy velmi
blízké, které různí autoři delimitují různým (někdy i protichůdným) způsobem.
S oběma termíny souvisí také další prostředky, které zajišťují soudržnost
textu/diskurzu. Ke kohezi a koherenci má velmi blízko také referencelkoreference. Jejím
ne

jdůležitějším prostředkem je anafora a deixe. Termínem anafora se podle J. Černého
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označuje v gramatice použití tzv. deiktických slov, která zastupují jiné výrazy, které
v textu předcházejí. Autor v souvislosti s uvedenými termíny a lingvistikou textu
poukazuje na důležitost pragmatických faktorů řečové činnosti jako jsou např. kontext či
situace (viz Černý 1996, s. 375-378).
Podle F.Čermáka je koreference (spřažená reference) : „vztah její totožnosti u
dvou či více složek věty, textu,...". (Čermák 2001, s. 171). Anaforu a kataforu definuje
autor následovně: ,^4nafora, resp. anaforická reference je vztah těmito prostředky
zabezpečovaný v textu zpátky, kpředchozímu výskytu téhož... Opačným, avšak řidším
případem anafory je katafora, referující v textu dopředu, ktomu, co teprve bude
zmíněno..." (Čermák 2001, s. 170). Deixe zahrnuje podle autora „ deiktické prostředky
k identifikaci výrazů jazyka s objekty, denotáty vnějšího světa". (Čermák 2001, s. 170).

Přehled způsobů a prostředků textové spojitosti nacházíme také v publikaci
Stylistika a ... autorky J.Hoffmannové (Hoffmannová 1997):
1/ Mechanismus koreference je podle autorky založen na tom, že dva výrazy
(nebo více výrazů) v textu odkazují k téže osobě, předmětu, skutečnosti. Jejich reference
je podle autorky shodná, identická a jejich vzájemný vztah je právě označován jako
koreference. Autorka rozlišuje referenci exoforickou (poukazy k mimotextovým
skutečnostem) a referenci endoforickou (jeden výraz v textu poukazuje k jinému výrazu
téhož textu, se kterým má shodnou referenci). Pokud je reference dána vztahem
k výrazům, které v textu předcházejí, jedná se o anaforu; pokud k výrazů, které v textu
následují, jedná se o kataforu.

Prostředky anaforické a kataforické koreference jsou

nejčastěji zájmena, adjektiva, adverbia a specifické prostředky vnitřní organizace textu.
2/ Anaforickým kohezním prostředkem je elipsa - při obsazování pozic
syntaktické struktury je vynechán ten člen, který je možno automaticky z kontextu
doplnit.
3/ Anaforickým kohezním prostředkem je také substituce, při které dochází
k nahrazení výrazu jiným členem, který však není k plnovýznamovému výrazu ve vztahu
referenční totožnosti.
4/ Lexikální koheze je založena na přímém opakování výrazu, nebo na různých
typech lexikální ekvivalence (např. vztah hyponym a hyperonym).
5/ Spojování textových jednotek pomocí konektorů. Funkci konektorů plní
spojovací výrazy, příslovce, částice, textové orientátory, konstrukční a metatextové prvky
aj.
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6/ Různé typy tematických posloupností, které jsou důležitým prostředkem
koherence a koheze. (viz Hoffmannová 1997, s. 147 - 149).
(Pozn. Pro analýzu odborného textu je možné použít prostředky č.l, 4, 5 a 6.
Prostředky č.2 a 3 nejsou pro právní text vhodné, neboť nesplňují požadavek na explicitní
vyjádření).
Frankofonní lingvistika

se problematice textové lingvistiky/analýzy

textu

intenzivně věnovala zvláště v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století. Otázky typu
„co je text?" a „co není text?" byly předmětem zvýšeného zájmu. Vznikl obor
označovaný ve francouzštině jako grammaire textuelle/grammaire de texte (textová
gramatika/gramatika textu). V osmdesátých letech 20. století se ve Francii a Švýcarsku
věnovali tomuto oboru především lingvisté B. Combettes, M. Charolles, J.-M. Adam aj.
Ústředními tématy lingvistických výzkumů se staly pojmy koherence (cohérence), koheze
(icohésion), konektory (connecteurs) a další.
G. Vigner (Vigner 2004) poukazuje v souvislosti svýše uvedenými pojmy na
jejich specifické místo také ve výuce cizímu jazyku. Podle něj definuje pojem koherence
onu vlastnost textu, která odkazuje ke znalosti světa sdílené zároveň mluvčím i adresátem,
tedy „La notion de cohérence définit cette propriété du texte de renvoyer á une
connaissance du monde partagée tout á la fois par l 'instance émmetrice et le
destinataire." (Vigner 2004, s. 61). Koherence je podle Vignera záležitostí slovní zásoby,
tedy podmiňuje porozumění v cizím jazyce. Oproti tomu koheze je podle Vignera spjata s
tematickou posloupností textu. Ta je zaručena např. pomocí anafor či textových
konektorů, tedy z hlediska DCJ schopností žáka používat těchto prostředků. Jejich cílem
je pomoci čtenáři lépe se

v textu orientovat.

Vigner rozlišuje dvě velké skupiny

konektorů: 1/ konektory časoprostorové (connecteurs temporels et spaciaux)
a 2/ konektory logické (connecteurs marquant les articulations du raisonnement). Do
druhé skupiny patří konektory argumentační, výčtové a reformulační (connecteurs
argumentatifs, énumératifs, de reformulation). Ze stylistického hlediska se konektory z
první skupiny nejčastěji vyskytují ve vyprávění a popisu, konektory z druhé skupiny pak
v útvarech prezentujících vlastní myšlenky autora. Jako příklad logických konektorů
uvádí Vigner spojovací výrazy vyjadřující příčinu a důsledek (parce que, puisque, car,
done, ďailleurs, ...). Velmi důležité místo zaujímají v rámci logických konektorů také
rétorické konektory (connecteurs rhétoriques). Jako příklad uvádíme výrazy de toute
fagon, finalement, au fond, en somme aj. (viz Vigner 2004 , s. 68-69 ).
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Problematice textové analýzy v kontextu

lingvodidaktiky francouzštiny se

věnovala výrazným způsobem dánská autorka Lita Lundquistová.

Její publikace

L'analyse íextuelle (Lunquist 1990) je určena především učitelům francouzštiny jako
jazyka cizího. Autorka představuje z našeho pohledu velmi strukturovanou a účinnou
metodu analýzy textu, která je aplikovatelná na texty různých žánrů a tematiky
(ekonomické, právní, literární, ...aj.).
Metodologie autorky sleduje tři hlavní cíle analýzy textu: 1. porozumění smyslu
daného textu, 2. schopnost tvorby vlastního textu, 3. zaujetí kritického postoje k dané
realitě prezentované v textu.
Pro účely naší práce jsou velmi přínosné kapitoly pojednávající o textové
koherenci, o sémantických a syntaktických rovinách textu; v užším pohledu pak
problematika vztahů mezi jednotlivými větami textu a textových konektorech.
Je nesporé, že smysl textu je závislý na výběru a způsobu uspořádání jednotlivých
prvků (slov,vět), které vytvářejí text. Uspořádání vět do textu, určení pořadí, v jakém se
věty v textu vyskytují, je pro čtenáře textu zásadní. Nevhodná struktura textu může vést
až k nepochopení jeho smyslu.
Existuje mnoho způsobů, jak uspořádat informace do textu. Události v textu
mohou být např. uspořádány na základě hlediska časového (např. chronologicky, odkazy
na úvod a závěr textu,...), hlediska logického (od příčiny kdůsledku), na základě
argumentace nebo výčtu apod.
Jednou z forem uspořádání textu je rovněž explicitní užití textových konektorů.
Jako konektory označuje autorka spojovací výrazy (původně příslovce a spojky), které
umožňují autorovi vyjádřit různé vztahy (odporovací, slučovací, časové,...) mezi
jednotlivými částmi textu.
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Lundquistová rozděluje konektory do následujících skupin:

aditivní/slučovací konektory (connecteurs additifs): et, de nouveau,
encore, également, de plus, aussi, de méme, or, voire
enumerativní/výčtové konektory (connecteurs énumératifs): ďabord
- ensuite - enfin, fmalement, premiěrement- deuxiěment, a/b/c
transitivní konektory (connecteurs transitifs): ďailleurs, ďautre part,
de reste, en outre
explikativní/vysvětlovací konektory (connecteurs explicatifs): car,
c'est que, c'est-á-dire, en ďautres termes, á savoir
ilustrační/názorné konektory (connecteurs iilustratifs): par exemple,
entre autres, notamment, en particulier, á savoir
komparativní/srovnávací

konektory (connecteurs comparatifs) :

ainsi, aussi, plus..., moins..., plutót, ou mieux
adverzativní/odporovací konektory (connecteurs adversatifs): or,
mais, en revanche, au contraire, par contre, ďun cóté - ďun autre cóté
konsesivní/přípustkové konektory (connecteurs concessifs) : toutefois,
néanmois, cependant
kauzativní/účinkovc/důslcdkove

konektory

(connecteurs

causatifs/consécutifs/conclusifs) : c 'est pourquoi, done, ainsi, en effet,
aussi, en conséquence, alors
resumativní/shrnující konektory

(connecteurs résumatifs) : bref, en

somme, enfin
temporální/časové konektory

(connecteurs temporels):

ďabord,

ensuite, puis, en méme temps, plus tard, alors
metatextové konektory (connecteurs métatextuels): voir p., cf. P„
comme il a été signaléplus haut (Lundquist 1990, s. 81 - 82).
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Na zásadní roli logických konektorů v textu z hlediska didaktiky francouzštiny
poukazála také autorka Sophie Moirandová, a to zejména v publikaci Une grammaire des
textes et des dialogues (Moirand 1990).
Podle této autorky je to také užití časových nebo logických konektorů, které činí
text kohézním/koherentním. Cílem těchto konektorů je podle autorky nejen spojit jednu
větu se druhou, odstavec s odstavcem, ale také vyjádřit daný sémanticko-logický vztah
mezi jednotlivými segmenty textu. (Připomíná tu však zde, že užití logických a časových
konektorů však není jedinou možností; kohéznosti a koherentnosti může být dosaženo
pomocí dalších prostředků, např.užitím tzv. koreferenčních sítí).
Moirandová uvádí několik příkladů klasifikace logických a časových konektorů, a
to s ohledem na jejich sémantickou či funkční povahu. Funkční povahy jsou konektory
rétorické (connecteurs rhétoriques), užité např. v rámci nějaké prezentace/přednášky
(např. ďabord/ensuite/enfm - nejdříve/pak/nakonec) nebo jako metatextové ukazatele
(indicateurs métatextuels) (např. voir plus haut - viz uvedeno výše).
Rozdělení konektorů do skupin tak, jak to učinila Lundquistová (viz uvedeno
výše), je podle Moirandové příkladem tzv. sémantické klasifikace. Ta může být však
zdrojem mnohých úskalí, neboť jeden výraz může patřit do několika skupin.
V rámci textové analýzy je proto podle Moirandové, stejně jako u Lundquistové,
nezbytné při klasifikaci jednotlivých konektorů vždy vycházet především z daného
kontextu. Jedině tak bude klasifikace jednotlivých konektorů správná.
Moirandová se v publikaci Une grammaire des textes et des dialogues (Moirand
1990) podrobně věnuje také problematice koreference a koreferenční sítě (réseau coréfěrentiel). Cílem vymezení koreferenční sítě daného textu je podle autorky odhalení
lexikálního a gramatického systému daného cizího jazyka, který má být osvojen.
Vymezení koreferenční sítě tak může výrazně napomáhat osvojení cizího jazyka.
V souvislosti s koreferenční sítí uvádí autorka termíny anafora (anaphore) a
katafora (cataphore). Anaforou mohou být osobní, vztažná

a ukazovací zájmena.

Anaforou lexikální povahy může být např. opakování daného výrazu v textu, dále
sémantická ekvivalence (pro právní jazyk můžeme jako příklad uvést dvojici contrat accord) a také užití hyperonym a hyponym. Katafora odkazuje podle autorky k tomu, co
bude následovat (viz Moirand 1990, s. 25-25). Pojetí Moirandové je velmi blízké pojetí,
které představila v české lingvistice autorka Hoffmannová.
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Výše uvedené přístupy a poznatky se v další kapitole pokusíme aplikovat na
konkrétní analýzu právních francouzských textů. Zajímat nás budou zejména a jmenovitě
otázky koreferenční sítě, anafor/katafor a textových konektorů v textu smlouvy.

2. Určení koreferenční sítě

Pro určení koreferenční sítě jsme zvolili dvě varianty nájemní smlouvy ve
francouzštině, první označenou jako Le contrat de location a druhou jako Le contrat de
bail.

Naše analýza, jejímž cílem je určení koreference / koreferenční sítě,

vychází

z poznatků autorek Hoffmannové (viz Hoffmannová 1997), Lundquistové (viz Lundquist
1990) a Moirandové (viz Moirand 1990), na něž jsme se odvolávali již dříve v textu.
V praktické rovině to znamená, že nejdříve určíme v textu tzv. referenty (výrazy,
které jsou základem koreferenční sítě, (např. le contrat, le bailleur, le locataire) a k nim
označíme jejich koreferenty (výrazy, které k daným referentům určitým způsobem
odkazují). Referenty a jejich koreferenty společně tvoří koreferenční síť.
Koreferenční síť bude zahrnovat:
referenty a j ej ich opakování
koreferenty k určeným referentům
(V analyzovaných textech rozlišujeme koreferenci formou zobecňujícího
koreferentu,synonyma,parafráze,osobního/přivlastňovacího/ukazovacího/
vztažného zájmena a koreferenci výčtem).
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2.1 Analýza textů a zvolená metoda

Každý jev, který je předmětem naší analýzy textuje označen v rámci daného textu
(smlouvy) arabskou číslicí. V levém okraji je pak k dané arabské číslici připojeno
označení daného jevu z hlediska textové analýzy - popisek daného výrazu.
Jednotlivé výrazy, které jsou součástí koreferenční sítě, jsou pro lepší přehlednost
a snazší orientaci v textu vyznačeny barevně.
(Např. najdeme v textu vyznačený výraz „contrat de bail /R / / / / / " a k němu
pak v levém okraji popisek l/referent RI. ", kde 7/označuje, že se jedná o první položku
analýzy daného textu, referent R I. znamená, že jde o první z řady referentů dané
smlouvy/textu (R je označení výrazu referent a římská číslice I. znamená, že jde o první
z řady referentů daného textu). Pro lepší přehlednost jsou referenty v textu i v levém
okraji podtrženy.
Dalším příkladem je v textu vyznačený výraz Jedit contrat /26/"

a k němu

v levém okraji popisek 26/ koreferent kR I. . Arabská číslice 26/ označuje 26. položku
textové analýzy, koreferent kR I. vyjadřuje, že výraz ledit contrat je

koreferentem

k referentu I., kterým je výraz contrat de bail.
Posledním příkladem je Jocation / R V / /13/". V levém okraji pak najdeme
kuvedenému výrazu popisek „13/referent R V.". Arabská číslice 13/

označuje 13.

položku textové analýzy, R V. určuje pořadové číslo referentu dané smlouvy/textu.

2.2 Analýza smluv 1. Le contrat de location a 2. Le contrat de bail
zaměřená na určení koreferenční sítě

84

l/referent

RI.

LE CONTRAT

DE LOCATION!

R 1//l/

A METZ LE: 3 décembre 2003
2/referent R II.

ENTRE LES SOUSS1GNES/R

H

11/ : 121

l- 'Office public ďAménaeement

et de construction tle METZ

(O.P.A.C).

reorésenté par sou Directeur Général M. Jean- Marie Lecointre, aeissant es a nalité,
3/referent R III.

(lont le siěee sociál est 10, rue du Chemin 57000 METZ/R II// 13/

ci-aprěs désignés
leBAlLLEUR

Vzobecňující
koreferent
* R III.
21

/4/

MR Paul Sinclaire
né le 2 avril 1956 a Grenoble

et
MME Marie-Emmanuelle
S/

referent R IV.

Sinclaire

née le 15 iuillel 1963 a Metz /R IV/15/
Mariés
ci-aprěs désignés

Vzobecňující
koreferent
k

LE LOCATAIRE

161

R/V.
IL A ETE CONVENU CE OUI SUIT :

7

/Zobecňující
*oreferent
k
R in.
8/
C£lerent R V.
9/
Zobecňující
0f
eferent
* RlV.
l
O/referent
—

ll/

koreferent
R VI. _
°reference
Vitém
J

l.e bailleur 11/ donne á bail/R V/ /8/. á usaee pour hahitation persnnnellp et
boureeoise. au locataire 191 les locaux/R

VI/ /10/ ci-aprěs décrits:

á titre privatif:
le logentent N°

5

entrée N° 5

niveau

2

type TYPE III ďune surface corrígée de 106.00 m carrés
á titre ďéquipements collectifs:
les locaux et installations collectifs / ll/ énoncés en annexe
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12/referent
Le loyer mensuel /R VI//

&JOL
13/koreferent
k * VI.synonymum
14/ koreferent
kR VII.opakování
referentu
15/koreferent

/12/ du local /13/estde 830 eu ros par mois, il s ' y

ajoutera un acompte mensuel de charges de 150 euros payables á terme échu.

Le toyer mensuel /14/ pourra évoluer et les charges seront régularisées ainsi qu'il est
indiqué aux conditions générales.

Le présent bail /15/ est conclu pour une durée de 01 mois renouvelable par tacite

kRV.-

°pakován(
reconduction á compter du 3 janvier 2004.
referentu
II /16/ pourra étre résilié par le locataire /17/moyennant le respect ďun préavis de 03 mois
Wkoreferent
kR V./R VIII/ /18/.
°sobni zájmeno
zobecňující
koreferent
k RIV.
referent

SviíL
^/koreferent
k RII. synonymum
2
0/ koreferent

Lesparties

/19/ conviennent ďavance, sans qu'il soit obligé ďen décider

autrement, ďappliquer toute disposition législative á intervenir susceptible de modifier la
nature de leurs 120/ rapports.

kč. 20 —
Přivlastňovací
Zájmeno
2
1/ koreferent
kR V.Anonymům
22/
koreferent
k RII.synonymum
2
3/referent

Pour le surplus, la présente location 121/ est régie : par les éventuels avenants á
intervenir entre tes parties 1221, par les CONDITIONS GENERALES et par
le RI-(ÍLI:MI:M

R derimmeuble

/R /.V/23/.

La présente location 124/ est faite en considération de la personne du locataire 1251

2

4/koreferent
kR V. synonymum
2s/
Zobecňující
koreferent
k R iy_
^koreferent
kč.2Spř
'vlastňovací
zá
Jnteno

I\II:RII:1

et de sa 1261 situation familiale et financiere.

2

?,28/

Le bénéfice du présent bail 1211 ne pourra étre transmis en dehors des dispositions

k

°referent
kRV.°Pakování
re
ferentu
29/
zobecňující
"referent
RlV.
[0/koreferent
29pfiv
'astňovací
fintěno
^koreferent

légales.

En cas de děces, méme si le bail /28/ n'est pas continué, les héritiers seront tenus
indivisement et solidairement entre eux de toutes les sommes dues par le locataire 1291, ou
par sa 130/ succession, ainsi que de toute indemnité due jusqu'á libération des lieux /31/.
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kR VI.synonymum
32/ zobecňující
Lors du děces du locataire 1321, le contrat de location /33/ est transféré aux
koreferent
ascendants, descendants, concubin notoire ou personnes á charges qui vivaient effectivement
k RIV.
33/ koreferent
avec lui /34/ depuis au moins un an á la date du děces.
k RI.opakování
Chacun des colocataires sera tenu des obligations découlant du présent contrat /35/
referentu
34/koreferent
aussi longtemps que l'un ďeux se maintiendra dans les lieux 1361. Lors ďune instance en
kč.32osobní zájmeno séparation de corps ou en divorce et ce, jusqu'á dissolution du mariage, les époux 1311 sont
35/ koreferent
tenus solidairement aux obligations du présent contrat /38/. lis 1391 devront remettre á
kRL1'Office /40/ copie de l'ordonnance de non-conciliation, du jugement de divorce ou de
opakování
referentu
séparation.
36/ koreferent
kR VI.synonymum
37/zobecňující
koreferent
kRlV.
38/ koreferent
kRl.°Pakování
referentu
39/koreferent
kč.37°sobní zájmeno
4
0/ koreferent

kRlIl°Pakování
referentu
4
l/zobecňující
koreferent
k R III.
4
2/ zobecňující
koreferent
kRlV.
43
/koreferent

A compter de la date de notofication au hailleur /4i/ ďun de ces actes, seul le
locataire /42/ se maintenant dans les lieux 143/ sera tenu des obligations futures découlant du
présent contrat 1441.

k

RVL-

synonymum
44
/ koreferent
kRl.°Pakování
re
ferentu
4S/
zobecňující
referent
k
R IV.
46/
koreferent
k
R III. 0
Pakování
re
ferentu
47
/koreferent

Le locataire 1451 s'engage á aviser immédiatement V Office 1461, de toute
modification intervenue dans sa 1411 situation familiale (mariage, décěs, départ des personnes
á charge, etc...)

kUSpř

'vlastňovací
Meno
JHZobecňující
^referent
zi

Le locataire /48/ s'engage également sur 1'honneur á observer toutes les clauses et
conditions du présent contrat de location 1491.
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kRlV.
49/ koreferent
k Rl.opakování
referentu
SO/ koreferent
k RVI. synonymum
$1/ zobecňující
koreferent
kRlV.
5
2/ koreferent
kRl.opakování
referentu

53,54/
Zobecňující
koreferent
k
RlV.
5
5/ koreferent

Le logentent /50/ ci-dessus désigné a fait l'objet ďun décompte de suďace corrigée
valant pour partie énumération des parties privatives attribuées au locataire /51 /, joint en
annexe au présent contrat de location 1521. Le locataire /53/ dispose ďun délai de deux mois
pour contester ce décompte.

Le locataire /54/ déclare avoir été informé par VOffice 1551 que les lieux loués 1561
sont régis par la législation sur les habitations á loyer modéré ainsi que par la conven 1ion
/R X/ /57/ conclue entre 1'Etat e t ! ' O f f i c e /58/, conformément á la Loi N° 79-17 du 3
JANVIER 1979 modifiée.

k

R Ill.-

opakování
referentu
s
V koreferent
k
RVI.opakování
r
eferentu
^/referent
SH/

koreferent

k

R Ill.-

opakování
re
ferentu
S9/
koreferent
k
RX.~
°Pakování
re
ferentu
Jfczobecňující
k
°referent

Cette convention 1591 est tenue á la disposition permanente du locataire /60/ qui
/61/ peut en prendre connaissance au siěge de V Office 1621 ou á 1'Antenne locale.

kR/y
6

J/koreferent

k

(.60-

v

Ztainé
tynteno
koreferent
k
R III. 0
Pakování
re
ferentu
fJ/koreferent
k
RX.~
°Pakování
re
ferentu
64/
Zobecňující
0f
eferent
k
RlV.
65/
koreferent
k
RX..
přiv
lastňovací

Cette convention /63/ ouvre au locataire /64/, pendant sa 1651 durée, le droit á
1'Aide Personnalisée au Logement dans les conditions et dans les limites fixées par la
réglementation en vigueur.

A-CONDITIONS FINANCIERES DE LA LOCATION1661
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kR V.synonymum
67/ zobecňující
koreferent
k RIV.
68/koreferent
k R VII. opakování
referentu
69/referent
70/ koreferent
k č.67\pfivlastňovací
zájmeno
71/ koreferent
k R VII. opakování
referentu
72/koreferent
\kRV.~
tynonymum
73/ koreferent
\kRVII. opakování
referentu
74/ koreferent
k R III. \opakování
\ referentu
75/ koreferent
k R VII. \opakování
referentu
76/ koreferent
k R III. \opakování
referentu

Les paiements sont á effectuer á:
DE CONSTRUCTION

77,78/
Zobecňující
koreferent
kRlV.
79

/koreferent

kRVU.-

Le prix tlu loye
clauses de la convention

• 1191 est révisable conformément á la législation en vigueur et aux
/80/ passée entre / ' O f f i c e /81/ et 1'Etat.

opakování
re
ferentu
H
°/koreferent
k Rx.~
0
Pakování
Te
ferentu
8l/
koreferent
k

R III. -

0

Pakování
re
ferentu
h
2,83/
k
°referent
k

RVlI.-

DE METZ.

PINSEE.

pakování
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referentu
8 4/referent

BJQL
85/koreferent
k R XI.,
opakování
referentu
86/ koreferent
k R XII.ukazovací
Zájmeno
87/ koreferent
kR VII. opakování
referentu

Lit moyenne /85/ mentionnée ci-dessus est celle /86/ de l'indice du coút de la
construction á la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précědent.

Dans la limite du toyer lili

intervenir de plein droit les ler JANVIER et ler JUILLET de chaque année, la majoration
annuelle ne pouvant toutefois étre supérieure á 20%.

3 ° ) Pičces justificatives

88/referent
&XIIL
89/zobecňujcí
koreferent
kRlV.
9
0/koreferent
kč.89Pfivlastňovací
zájmeno
91/koreferent
k R VII. opakování
referentu
92/koreferent
k R XIII.opakování
referentu
93/ koreferent
k R XIII."kazovací
Zájmeno
9i
*/koreferent
k R XIII.ntaíné
zájmeno
95-97/
koreferent
k R XIII.koreference

Wtem
9

8/ koreferent
k R III. 0
Pakování
re
ferentu
Zobecňuje!
koreferent
kRlV.
'^O/referent
1°V koreferent
**///.°Pakování
íSferentu

maximum ainsi révisé, les majorations pourront

des paiements

/R A 7 / / / / 8 8 /

II sera remis au locataire /89/, sur sa /90/ demande et aprěs paiement du toyer /91/ et
des sommes accessoires, toutes pieces justificatives des paiements 1921, notamment celles /93/
qui 194/ seront nécessaires á Pobtention des aides légales au logement, telles qu'extraits de
compte 1951, n\ u\ 1961 ou (/uittances 1911.

1.'Offhe

/98/ s'engage á tenir á la disposition du locataire 1991 les notices

ďinformation et les formulaires de demande ďAide Personnalisée au Logement, ainsi que
toutes informations sur les conditions ďobtention de cette Aide.

4°) Depot de narantie /R XI V/ /100/
/. 'Office /101 / se réserve la possibilité de demander, lors de la signatuře du présent
contrat /102/, //// depot de garantie /103/ équivalent á un mois de loyer/104/ en principál.
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102/ koreferent
kRI.opakování
referentu
103/koreferent
k R XIV.opakování
referentu
l04/ koreferent
k R VIL opakování
referentu
105/ koreferent
k R XIV. synonymum
106/koreferent
k č. 105Ktažné
zájmeno
l07/ zobecňujcí
koreferent
kRlV.
108/koreferent
k Č. 1071kazovací
zájmeno
1
09/ koreferent
k Č.107Pfivlastňovací
Zájmeno
UO/koreferent
k
R III.,
opakování
f
eferentu
tl 1/koreferent
k
R III.,
u
kazovací
Zájmeno
tl 2/ zobecňujcí
koreferent
k
RlV.
ti 3/ koreferent
k
R XI. opakování
f
eferentu
tl 4/ koreferent
k

R VII. -

opakování
ferentu
tlS/ koreferent

re

Dans ce cas, ce cautíonnement /105/, qui /106/ fera I'objet ďune quittance remise au
locataire /107/, sera restitué á cclui-ci /108/ dans un délai maximum de deux mois á compter
de sou /I09/ départ, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au baillen r /110/
et des sommes dont celui-ci /111/ pourrait étre tenu aux lieux et pláce (lu locataire /112/ sous
réserve qďelles soient důment justifiées.

5°) Charees locatives /113/
En plus du loyer /114/, / ' O f f i c e /115/ est fondé á demander au locataire /116/ le
remboursement ďun certain nombre de dépenses appelées charges /117/.

Prévues par la Loi du 30 DECEMBRE 1981 (L 442-3 du C.C.H.), la liste des
dépenses récupérables /118/, fixées par le Décret 82-955 du 9 NOVEMBRE 1982, est
annexée au présent contrat !\ 19/.

opakování
re
ferentu
tl 6/ zobecňujcí
k
°referent
k
RIV.
tl 7/ koreferent

k

RXl. -

0

Pakování
ČSÍerentu
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118/ koreferent
k R XI. Parafráze
119/ koreferent
kRl.opakování
referentu
120,121/
koreferent
k R XI. opakování
referentu
122/ koreferent
k R III. opakování
referentu
123/referent
124/ koreferent
kRXV.synonymum
125/ koreferent
k R XI. opakování
referentu
1
26/koreferent

k č.125
'Přivlastňovací
Zájmeno
127/ zobecňujcí
koreferent
kRlV.
1
28/ koreferent
k R XV. synonymum
1
29/koreferent
k Č. 127Pfivlastňovací
Zájmeno
13
0/ zobecňujcí
koreferent
kRlV.
13
1/ koreferent
k
R XV.synonymum
l3
2/koreferent
kč.131PHvlastňovací
Zájmeno
,33
/ zobecňujcí
koreferent
kRlV.
l3
4/koreferent
k Č. 133°sobní zájmeno
'35/zobecňujcí
°referent
k
RlV.
I36
/koreferent

Le paiement des charges /120/ fera l'objet ďacomptes mensuels révisables, payables
en méme temps au chaque terme et versés au titre de provision á valoir sur le décompte annuel
de régularisation.

Ces acomptes seront justifiés par les résultats antérieurs arrétés lors de la précédente
régularisation annuelle ou par des états prévisionnels de dépenses.

Chaque année, et au moins un mois avant Péchéance du remboursement ou de la
régularisation annuelle des charges /121 /, VOfflce l\22l communiquera 1'état défínitif des
dépenses /R XV/

/123/ récupérables pour la période et 1'immeuble ou le groupe ďimmeubles

considéré. Ce décompte /124/ sera établi par la nature des charges 1X251 et indiquera leur
1X261 mode de répartition entre tous les locataires de 1'immeuble ou du groupe ďimmeubles.

Le rěglement de ces sommes dues par le locataire 1X211 sera exigible aprěs
1'expiration du délai légal ďun mois qui suit l'envoi de ce décompte /128/. Les sommes
éventuellement trop versées seront portées au crédit de son /129/compte.

Le locataire /130/ disposera ďun délai ďun mois á compter de la remise du
décompte 1X3X1 pour prendre connaissance des documents justificatifs (factures, contrats...)
ayant permis son 1X321 établissement. Ceux-ci seront tenus á la disposition du locataire 1X331
et toutes explications utiles lni /134/ seront données.

6°) Les réparations locatives
Le locataire 1X351 doit prendre á sa 1X361 charge 1'entretien courant du logement
1X311 et de ses /138/ équipements, les menues réparations et 1'ensemble des réparations
locatives, définies par la Loi du 23 DECEMBRE 1986 dont la liste fixée par le Décret N° 821164 du 30 DECEMBRE 1982 est annexée au présent contrat 1X391.

IU135-
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PHvIastňovací
zájmeno
137/ koreferent
kR VI. -

synonymum
138/ koreferent
kč.137Pfivlastňovací
zájmeno
139/ koreferent
kRL°Pakování

Le cas échéant, ces réparations pourront étre facturées selon les dispositions arrétées
par voie ďaccord collectif.

En outre, le locataire /140/ devra répondre des dégradations et pertes qui surviennent

pendant la durée du contrat /141/ dans les locaux /142/ dont il /143/ a la juissance exclusive á
referentu
l4
0/zobecňujcí moins qu'// /144/ ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par faute du
koreferent
kRlV.
141/ koreferent
kRl.-

bailleur /145/ ou par le fait ďun tiers qu'/7 /146/ n'a pas introduit dans le logement /147/.

opakování
referentu
l4
2/koreferent
k
RVl.°Pa kování

referentu
'43,144/

koreferent
kč.140 —
osobní
Zájmeno
1
45/ koreferent
*«///.-

"Pakování
re
ferentu
'46/koreferent
k (.140 —
osobní
Mjmeno
[47/ koreferent

kRVl.°Pakování
re
ferentu
[48/ koreferent

k

*.l40°sobní
Zájmeno
[49/koreferent
k

// /148/ ne pourra transformer, sans Paccord exprěs et écrit de VOffice /149/, les
locaux loués /! 50/ et leurs /151/ équipements. L 'Office /152/ pourra, si le locataire /153/ a
méconnu cette obligation, exiger la remise en 1'état des locaux /154/ ou des équipements au
départ du locataire /155/ ou conserver les transformations effectuées sans que le locataire
/156/ puisse réclamer une indemnité pour les frais engagés.

R III. °Pakování
re
ferentu
ls
0/koreferent
k
R Vlnkování
re
ferentu
1/koreferent
k

Č.l50-

Mvlastňovací
Zájmeno

,52/ koreferent
k
R III. ^kování
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referentu
153/zobecňujcf
koreferent
kRlV.
154/ koreferent
kR VI.opakování
referentu
155,156/
zobecňujcí
koreferent
kRlV.
157/ koreferent
k R III. "Pakování
referentu
158/zobecňujcí
koreferent
kRlV.
159,160/
koreferent
k R VI.tynonymum
161/zobecňujcí
koreferent
kRlV.
162/ koreferent
k R III. opakování
referentu
163/ koreferent
kRl.opakování
referentu
164/ koreferent
kRV.tynonymum
165/referent

1.'OJfhe /157/ aura la faculté ďexiger aux frais du locataire /158/,

la remise

immédiate des lieux /159/ en l'état lorsque les transformations mettront en péril le bon
fonctionnement des équipements ou la sécurité du local /160/.

Le locataire /161/ est tenu de souffrir la réalisation par le bailletir /162/ des
réparations et travaux urgents qui ne peuvent étre différés jusqu'á la fin (lil contrat de location
/163/, sans préjudice de 1'application des dispositions de PArticle 1724 du Code Civil.

B - D E B U T ET FIN DE LOCATION

/164/

1°) Etat des lieux /R V11/ /165/ á I'entrée du locataire /166/
Au plus tard de la remise des clés, tm état des lieux /167/ contradictoires signé des

BjCVI

deux parties /168/ sera établi. // /169/ consignera 1'état des locaux /170/ et de ses

l\l\l

166/ zobecňujcí
koreferent
kRlV.
1^7/ koreferent
k R XVI. opakování
re
ferentu
168/ koreferent
k RII. synonymum
'69/ koreferent

équipements et précisera les imperfections constatées dans le logement IMU, notamment sur
les installations et équipements annexes (éléctricité, plomberie, appareils sanitaires et autres
matériels ďéquipement).
Toutefois, pendant le premier mois de la premiére période de chauffe, le locataire
/173/ peut demander que 1'état des lieux l\14l soit complété pour ce qui concerne les éléments
de chauffage.

kRxvi.osobní
zá
Jnteno
I?
0/ koreferent
kR VI.0
Pakování
re
ferentu
17
1/ koreferent

k

R vi.~

WHvlastňovací
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Zájmeno
172/ koreferent
k RVI.synonymum
173/ zobecňujcí
koreferent
kRlV.
174,175/
koreferent
k R XVI. —
opakování
referentu
176,177/
zobecňujcí
koreferent
kRlV.
178/ koreferent
kR VI.synonymum
179/ koreferent
k R III. 0
pakování
referentu
180/zobecňujcí
koreferent
kRlV.
/koreferent
k č.180Pfivlastňovací
zájmeno
182/ koreferent
kRlI.tynonymum
183/ koreferent
k R XVI. opakování
referentu
184/zobecňujcí
koreferent
kRlV.
185,186/
koreferent
k R XVI. opakování
re
ferentu
1
87/ koreferent
k RII. synonymum
188/koreferent
k č. 187—
osobní zájmeno
1
89/ koreferent
k R XVI. opakování
re
ferentu
l9
0/koreferent
k RII. synonymum

2°) Etaj des lieux /175/ au départ du locataire /176/
Au départ du locataire l\lll,

une visitě contradictoire des lieux loués /178/

sera effectuée en présence du préposé de 1'Office 1X191 et du locataire /180/,

et, le cas

échéant, de son /181 / représentant důment mandaté.

A défault de 1'accord des parties /182/ ou pour quelque raison que ce soit, si //// tel
état des lieux /183/ n'avait pu étre établi et signé á Pentrée ou á la sortie du locataire //84/,
éventuellement //// état des lieux /185/ pourra étre établi par Huissier de Justice á Pinitiative
de la partie la plus diligente 1'autre partie důment rappelée.

Le constat de 1'état des lieux /186/ qui en résultera fera foi contre 1'une ou 1'autre des
parties /187/, qu'elles /188/ aient été présentes ou non.

Lorsque 1'état tles lieux /189/ est établi pat Huissier, les frais sont alors supportés par
moitié par les deuxparties /190/.
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191/ koreferent
k R XVI. opakování
referentu
192/ zobecňujcí
koreferent
kRIV.
193/koreferent
k R XVI. opakování
referentu
194/koreferent
k R III. —
opakování
referentu
195/ koreferent
kRV.synonymum
196/ zobecňujcí
koreferent
kRIV.
197/koreferent
kč.196osobní zájmeno
198/ koreferent
kR VI.opakování
referentu
199/koreferent
kR VII.opakování
referentu
200/ koreferent
k R XI. opakování
referentu

L 'état des lieux /191/ contradictoire établi á 1'entrée du locataire /192/ ou 1'état des
lieux 11931 effectué par Huissier, ainsi que la justification des travaux effectués par I'Office
l\94l

au cours de la location 1X951, serviront de document de référence pour déterminer au

départ du locataire 1X961 les réparations locatives qui lui 1X911 incombent.

Si les tocaux /198/ sont indisponibles pour cause de remise en état, une indemnité
ďattente égale au montant du toyer 1X991 et des charges /200/ devra étre versée par le
locataire 120X1 durant Pindisponibilité.

La détermination du montant et du mode de paiement des réparations á effectuer sera
alors fixée en tenant compte de 1'usure normále et indiquée au locataire 1202/ sortant.

201,202/

Zobecňujcí
koreferent
kRIV.
203/koreferent

En cas ďaccords collectifs ultérieurs contraires applicables au secteur H.L.M., ceuxci se substitueront de plein droit aux présentes dispositions /203/.

kRl.tynonymum
204/ koreferent
kRl.opakování
referentu
205/ koreferent
k
R III. opakování
re
ferentu
206/koreferent
k R VI. -/
Anonymům
207/ zobecňujcí
koreferent
kRIV.
208,209/
koreferent
lkl207-

3°) Pré-état des lieux
Děs notification de la résiliation du contrat de location /204/, / ' O f f i c e /205/ se
réserve le droit de procéder á un pré-état tles lieux /206/, ceci avant de permettre au locataire
12011 de prendre toutes les dispositions nécessaires pour effectuer lui-méme /208/ ou faire
effectuer les réparations locatives lui /209/ incobant; une liste de ces réparations sera établie
par comparaison entre 1'état des lieux /210/ ďentrée et le constat du moment.
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osobní zájmeno
210/ koreferent
k R XVI. 4°) Congé
opakování
referentu
II pourra étre donné congé á la volonté du locataire 12111 et de VOffice /212/. Celui
211/zobecňujcí
qui donne congé devra prévenir 1'autre trois mois á ťavance 12X31 de son intention de mettre
koreferent
kRlV.
fin á la location 1214/.
212/ koreferent

kR IILopakování
referentu
213/ koreferent
k R VIII. Parafráze
214/ koreferent
kRV.synonymum
215/ koreferent
kR VII.opakování
referentu
216/ koreferent
k
R XI. opakování
referentu
217/ koreferent
k
R VIII. synonymum
2l 8/koreferent
kč.217,
opakování
koreferentu
2
l9/zobecňujcí
koreferent
k
RIV.
22
0/koreferent

Le congé est donné á la lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la
poste faisant foi , ou par acte Huissier. Le loyer /215/, les charges 12X61 et accessoires sont
dus jusqďá la fin du délai de préavis 12X11, méme en cas de départ avant l'expiration de ce
délai 12 X 8/.

Si le locataire 12X91 manque á ses 1220/ obligations contractuelles, la résiliation du
contrat de location 122X1 se fera conformément aux principes énoncés au paragraphe
"résiliation".

k

£'219,
Přivlastňovací
Zájmeno

Lorsque le préavis 12221 vient á Pexpiration dans le courant ďun mois, le contrat de

22

1/ koreferent

k

Rl.~

location 12231 produit effet jusqďau dernier jour du mois.

0

Pakování
ferentu
22
2/ koreferent
re

k

R viii.-

opakování
ře
ferentu
22
$/koreferent
k

RI-

°Pakování
re
ferentu
22
*,22S/
z
°becňujcí
k
°referent
k
R IV.
22
& koreferent

k

5°) Au départ du locataire 12241
Le locataire 12251 devra permettre la visitě des lieux loués 12261 en vue ďune
nouvelle location, á raison de deux heures par jour ouvrables, y compris le samedi, á
1'exception des jours de lete légale.

Rvi.-

"ynonymum
zobecňujcí

De méme, le locataire 12211 devra permettre la visitě des lieux loués /228/ á tout
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koreferent
kRIV.
228/ koreferent
kR VI.synonymum
229/ koreferent
k R III. opakování
referentu
230/ koreferent
kR VI. synonymum
231/koreferent
k 6.232Přivlastňovací
zájmeno
232/ zobecňujcí
koreferent
kRIV.
233/ koreferent
k č.232osobní
Zájmeno
234/ koreferent
k RVI. synonymum
23S/koreferent
kč.232Pfivlastňovací
Zájmeno
236/ zobecňujcí
koreferent
kRIV.
237/ koreferent
k
R VII. °Pakování
referentu
238/ koreferent
k R XI. opakování
re
ferentu
239/ koreferent
k R III. opakování
referentu
240/ koreferent
k R I.~
opakování
referentu
241/ koreferent
kRV."ynonymum
242/ koreferent
k
R III. opakování
r
eferentu
243/zobecňujcí
koreferent

préposé de FOffice 12291, en vue ďétablir le constat préalable ďétat des lieux/230/.

Avant son /231/ départ, le locataire 12321 devra justifier du paiement des
contributions par la production des quittances. II12331 devra aussi laisser les lieux loués /234/
en état de propreté, et éventuellement la cave et les annexes vides et nettoyées, faute de quoi
les frais de nettoyage seront á sa /235/ charge.

6°) Résiliation pour faute du locataire /236/
En cas de non-paiement des loyers /237/, charges /238/et accessoires dus á r Office
/239/, ou en cas de non souscription de 1'assurance visée au troisiěme paragraphe du C. /240/,
la location /241/ pourra étre résiliée de plein droit á 1'initiative de !'Office 12421 un mois aprěs
un simple commandement de payer ou une sommation ďexécuter restée sans effet, adressée
par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie ďHuissier.

Dans ce cas, 1'expulsion du locataire /243/ et de tout occupant introduit par lui 12441
sera alors prononcée par simple ordonnance de référé rendue par la la juridiction compétente.

kRiy
^í4/kpreferent
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k č.243osobní zájmeno
245/ koreferent
kR
neopakování
referentu
246/zobecňujcí
koreferent
kRIV.
247/ koreferent
kč.246Přivlastňovaci
zájmeno
248/koreferent
kR
neopakování
referentu
249,250/
Zobecňujcí
koreferent
kRIV.
251,252/
koreferent

kR neopakování
referentu
253/ zobecňujcí
koreferent

^RIV.
254/ koreferent

kRietynonymum
255/ koreferent
kRl.opakování
referentu
256/ koreferent
k
RX.~
opakování
re
ferentu
257/ koreferent
k
RIX. opakování
fe
ferentu
258,259/
koreferent
k

RV.~

tynonymum
26
0/koreferent
k

L'Office /245/ conserve le droit ďutiliser toute autre procédure du droit commun, et
notamment en cas ďinexécution par le locataire /246/ de ses 12411 obligations locatives.

I-'Office /248/ conserve toujours la faculté de rechercher avec les Services Sociaux
ou autres Organismes intéressés les solutions et les moyens susceptibles de mettre un terme
aux difficultés rencontrées par le locataire /249/, et de normaliser la situation. En tant que de
besoin, le locataire /250/autorise VOffice /251/ á faire état des dites difficultés.

C-OBLIGATIONS GENERALES DE /

/252/ET DU LOCATAIRE

/253/

Les obligations générales des parties /254/ sont régies par :
leprésent contrat de location /255/;
les rěgles de droit commun, telles qďelles sont définies, notamment par les
dispositions du Code Civil;
la convention /256/ conclue entre PEtat et le bailleur, en application de 1'article
L 351 - 2 du C .C.H., dont les locataires pourront prendre connaissance chez le
gardien ou dans les locaux du bailleur ;
la réglementation découlant des diverses lois relatives aux organismes H.L.M.;
le réglement intérieur 12511 joint á Pengagement.
Elles peuvent étre complétées et précisées par les accords collectifs.

1°) Nature de la location /258/
Cette location /259/ est consentie pour habitation personnelle et bourgeoise. En
conséquence, Pexercice de toute profession, de tout métier artisanal quel qu'il soit, méme
saisonnier, et 1'exploitation de tout commerce, de toute industrie, sont absolument interdits
dans les lieux loués 12601 et leurs 126X1 dépendances.

Rve-

tynonymum
26
1/koreferent
k

č.260-

PHvlastňovaci
^jnteno
26
2/zobecňujcí
k
°referent
k
RlV.
26
3/korefrent
lÍč.262-

Le locataire 12621 s'engage pour lui-méme /263/ et toute personne vivant sous sou
/264/ toit á juir des lieux /265/ en bon pere de famille, calmement. En conséquence, tous actes
ďivrognerie, toutes rixes, scěnes ďinjures et autres sont formellement interdits.
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osobní zájmeno
264/ koreferent
k (.262pfivlastňovací
zájmeno
265/ koreferent
kR VI. synonymum
266,267/
zobecňujcí
koreferent
kRIV.
268,269/
koreferent
k (.266PUvlastňovací
Zájmeno

De méme, le locataire /266/ devra s'interdire tout acte pouvant nuire á la tranquillité
ou á la sécurité des voisins. II est en particulier formellement interdit de faire du bruit de 22
heures á 7 heures du matin. En tout état de cause, et quelle que soit 1'heure, le locataire 12611
devra veiller á ne pas incommoder ses /268/ voisins par Pusage ďappareils de rádio,
phonographes, télévisions, électrophones, magnétophones ou autres instruments, ou par son
/269/ comportement.

2°) Interdiction de sous-louer - Echange
II est formellement interdit de sous-louer, en tout ou partie, méme en chambres

270/koreferent
k RVI.synonymum
271/ koreferent
k RI.synonymum
272/ koreferent
kRV.opakování
re
ferentu
273/zobecňujcí
koreferent
kRIV.

garnies le local 12101, objet des présentes 121M. De méme toute cession ou subrogation du
présent droit au />«// /272/, sous quelque formě que ce soit, est absolument prohibée.

Le locataire 12131 s'interdit de loger habituellement dans les lieux 12141, méme á titre
gratuit, toute personne ne lui 12151 étant pas apparentée en ligne directe.

274/ koreferent
kR VI.synonymum
275/koreferent
Le locataire /276/devra ocuuper les lieux 12111 suffisamment par lui-méme /278/ et

k (.273-

osobní zájmenopar les membres de sa 12191 famille, á defaut de quoi VOffice /280/ pourra exiger un échange
276/zobecňujci
koreferent
dans les conditions prévues aux Articles L 442-4 et R 442-4 du Code de la Construction et de
kRIV.
277/koreferent
kR VI.-

PHabitation.

synonymum
278/koreferent
k (.276-

osobni zájmeno
279/koreferent
kč.276PHvlastňovací
zájmeno
2^0/koreferent
k

RIII.°Pakování
re
ferentu

3°) Assurances
Le locataire /281/devra souscrire auprés de la Compagnie de son choix les assurances

281,282/

Zobecňujcí
hreferent

suivantes :
assurance couvrant les risques locatifs (incendie, explosion, dégáts des eaux);
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assurance couvrant le risque "recours des voisins";

kRIV.

assurance du mobilier (incendie, explosion, dégáts des eaux).
283/ koreferent
kR V.synonymum
284/koreferent
k RIII.opakování
referentu
285/zobecňujcí
koreferent
kRIV.
286/koreferent
kč.285vztažné
zájmeno

Cette obligation s'impose au locataire /282/ pendant toute la durée de la location /283/.

Périodiquement, á la demande de V Office /284/, la preuve de la souscription de ces assurances
doit étre

fournie par le locataire /285/ qui /286/ produira une police ďassurance et une

attestation de paiement des primes.

4°) Réglement de sécurité et de salubrité
287/zobeeňujeí
Le locataire /287/ n'utilisera pas ďappareils dangereux, ne détiendra pas de produits
koreferent
explosifs ou inflammables, autres que ceux ďun usage domestique courant, autorisés par les
kRIV.
288/koreferent
réglements de sécurité. II /288/ ďutilisera ni appareils á ťuel, ni bouteilles de gaz butane ou
k č.287osobní zájmeno propane, sauf autorisation expresse de / ' O f f i c e 12891.
289/ koreferent
k RIII.II /290/ suivra les indications données par les panneaux de signalisation routiěre, ne
opakovánt
referentu
stationnera pas aux emplacements interdits (allées pompiers, etc...).
290-293/
koreferent
k č.287II 129\l veillerra au nettoyage et á 1'entretien régulier des ventilations mécaniques
osobní zájmeno
évitant qďelles ne soient bouchées.

// 12921 observera les réglements sanitaires départementaux sur la déclaration des
maladies contagieuses, la destruction des parasites, rats, souris et insectes, le nettoyage et ia
désinfection.
294/koreferent
k R VI.tynonymum
29
S/ koreferent
k RIII.°Pakování
re
ferentu
296/ koreferent
k č.294PKvlastňovacf
zá
jmeno
297/ koreferent
k
RIII.°Pakován(
re
ferentu
^98/koreferent

II /293/ laissera pénétrer dans les lieux loués /294/ les représentants de / ' O f f i c e 12951
sur justification de leur 12961 qualité, chaque fois que ce sera nécessaire á la sécurité et á la
salubrité collective.

En contrepartie, / ' O f f i c e 12911 mettra en pláce les mesures services et moyens de
sécurité que lili /298/

impose la réglementation en vigueur á la date de construction de

1'immeuble.
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kč.297osobtií zájmeno
299/koreferent
k RIX.5°) Rěglement intérieur 1299/
opakování
Un rěglement (les locations /300/ élaboré par V Office /301/ est remis au locataire
referentu
300/ koreferent /302/; celui-ci /303/, signé par les deux parties /304/, les /305/ engage.
k RIX.synonymum
301/ koreferent
kR neopakování
referentu
302/
zobecňující
koreferent
kRIV.
303/koreferent
k č.300ukazovací
zájmeno
304/koreferent
k RII.tynonymum
305/koreferent
kč.304osobnf
Toute clause dudit rěglement /306/ qui serait contraire aux dispositions du présent
zájmeno
306/ koreferent engagement /307/ est réputée non écrite.

kRlX

opakování
referentu
307/ koreferent

kRl.opakování
referentu
3
08/ koreferent
k

R IIL-

opakování
Te
ferentu
3
09,310/
koreferent
k Rl.opakování
re
ferentu
3
I1/ koreferent
k
RII.tynonymum
3'2/koreferent

Chaque contravention á l'une quelconque des obligations générales des consignes de
sécurité ou de salubrité, donnera lieu á un avertissement et, en cas de récidive, 1'Office /308/
pourra demander ěs justice la résiliation du contrat de location /309/ selon les dispositions de
PArticle 1184 du Code Civil, sans pour autant renoncer á la demande réparation du préjudice
réellement causé.

6°) Timbre et enregistrement
le présent contrat de location /310/ n'est soumis á 1'enregistrement que si l'une des
parties /311/ le désire, et en ce cas, á ses frais.

7°) Frais de dossier
L'établissement de ce dossier /312/ ne pourra donner lieu á aucun frais de la part du

k

R I.-

locataire /3I3/.
"ynonymum
3
^/zobecňující
k
°referent
8°) Frais de poursuites et honoraires
k
RlV.
31
4/ koreferent
Les frais de poursuites et autres, ainsi que les honoraires que / ' O f f i c e /314/ serait
k

R ne-

opakování
re
ferentu
3
*S/ koreferent

amené á engager pour assurer le respect des clauses du présent contrat (le location /315/ ,
notamment pour le recouvrement des loyers /316/ en retard, resteront á la charge du locataire

/3I7 /
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opakování
referentu
316/ koreferent
kR VII.opakování
referentu
317/zobeeňujIeí
koreferent
kRIV.

318/ koreferent
kR V.synonymum
319/zobeeňujícI
koreferent
kRIV.
320/ koreferent
kRV.tynonymum
321,322/
Zobecňující
koreferent
kRIV.
323/ koreferent
kč.322vztažné
zájmeno
324/ koreferent
k R VI.tynonymum
325/ koreferent
kč.322Pfivlastňovací
Zájmeno
326/ koreferent
kR VI.s
ynonymum
327,328/
Zobecňující
koreferent
kRIV.
329/referent
Bjcvil
330,331/
koreferent
k £ 328PHvlastňovací
zájmeno
332/ koreferent
k
R XVII.0
Pakování
re
ferentu
33
3/zobecňující
koreferent
k
RlV.
3
34/ koreferent
kRl..
0
Pakování
re
ferentu

1317/.

D - CLAUSES
AFFECTES

SPECIALES

AUX

APPLICABLES

FONCTIONN AIRES

ET

AUX

LOGEMENTS

AGENTS

DE

RESERVES

L'ETAT

CIVIL

ET
ET

MIL1TAIRE

Ces clauses sont applicables conformément á 1'Article R 441-19 du C.C.H.
La location /318/ prendra fin de plein droit six mois aprěs le décěs du preneur /319/.

La location /320/prendra fin de plein droit six mois aprěs la date á laquelle
le preneur /321/ aura été soit 1'objet ďune mutation dans une autre ville, soit rayé des cadres
de Padministration (retraite, démission, licenciement, etc...).

A Pexpiration du délai de six mois visé aux alinéas ci-dessus, Foccupant 13221
qui 13231, par application des dispositions de 1'Article 38 de la Loi du 28 AOUT 1948, n'est
pas admis au bénéfice du maintien dans les lieux /324/, reconnu par le droit commun, devra
avoir libéré son /325/ logement /326/.

E-DISPOSITIONS PARTICULIERES

1°) Engagements spéciaux concernant le locataire 13211 bénéficiant de PAide Personnalisée
au Logement.
Le locataire /328/ est tenu á 1'égard de /'Orsanisme cli urně de la liguidation
/R

VI 11/

/329/ et du paiement de PAide Personnalisée au Logement de signaler

immédiatement toutes les modifications concernant sa 13301 situation familiale ou le montant
de ses /331/ ressources.

A la demande de cet Organisme 13321, le locataire 13331 devra, sous peine de perdre
le bénéfice de PAide Personnalisée au Logement, fournir chaque année les documents
nécessaires á son calcul et adresser toutes les piěces justificatives permettant le contróle de ses
ressources.

Lors de la résiliation du contrat de location 13341 pour changement de résidence, le
locataire 13351 s'engage á prévenir/'Organisme Liquidateur 13361 de PAide Personnalisée au
Logement.
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335/zobecňující
koreferent
kRIV.
336/ koreferent
k R XVII.synonymum
337/zobeeňující
koreferent
kRIV.
338/koreferent
k R VII.opakování
referentu
339/ koreferent
k R XI.opakování
referentu
340/ koreferent
k R VII.opakování
referentu
341/ koreferent
kR III.opakování
referentu
342/ koreferent
kRXVII.opakování
referentu
343/ koreferent
k R III.opakování
referentu
344/koreferent
k R XVII.opakování
referentu
345/ koreferent
kR X.°Pakován(
referentu
346/ koreferent
kR III.°Pakování
referentu
347/koreferent
k RIII.°sobní
zájmeno
348/ koreferent
k RXIII.tynonymum
349/koreferent
kR VII.°Pakování
referentu
330/ koreferent
k R XVII.°Pakování
f
eferentu

Le locataire 13311 est également informé que le montant du loyer /338/

et des

charges 1339/ deviendra exigible en totalité si PAide Personnalisée n'est plus versée pour
quelque motif que ce soit, et en particulier en cas de :
supression á la suitě de non-paiement du loyer /340/;
défaut de documents ou piěces pouvant permettre son calcul;
dépassement des plafonds de ressources.

2°)

E n g a g e m e n t s d e I'Office

/ 3 4 1 / á P é g a r d d e I'Organisme

chamé

de la

Lii/ujda/ion

/342/ et du paiement de PAide Parsonnalisée au Logement

1. 'Office 13431 est tenu á Pégard de I'Organisme Liquidateur 1344/ aux obligations
prévues dans la convention /345/établie entre 1'Etat et / ' O f f i c e /346/; en particulier, i! 13411
devra fournir annuellement toutes les justiflcations /348/ concernant le paiement du loyer
/349/ et en cas de non-paiement de deux échéances consécutives, d 'en aviser immédiatement
I Organisme

LUiuidateur /350/, ainsi que la Commission Départementale de PAide

Personnalisée au Logement, en indiquant les démarches entreprises auprěs du locataire /351/
défaillant.
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35 l/zobecňující
koreferent
F - CONTESTATION
kRIV.
Le Tribunál compétant est celui du ressort du logement.

G - ELECTION DE DOMICILE
352/koreferent
k RII.synonymum
353/ koreferent
kR III.opakování
referentu
354/zobecňující
koreferent
kRIV.
355/ koreferent
k RI.synonymum
356/ koreferent
k R VI.tynonymum
357/ koreferent

Les

parties /352/ font élection de domicile attributif de juridiction au siěge de

1'Office /353/.

Le locataire /354/ reconnaít comme valables toutes les significations afférentes aux
présentes 13551 qui lui seront adressées á 1'adresse du local /356/, objet du présent contrat
13511.

kRl.opakování
referentu
358/zobeeňujfcí
koreferent
kRIV.
359/ koreferent
kR VI.tynonymum
360/ koreferent
kR X.opakováni
referentu
361/ koreferent
k RIII.°Pakování
referentu

Le locataire /358/ déclare en outre savoir que les locaux /359/ présentement loués sont régis
par la législation sur les Habitations á Loyer Modéré ainsi que par la convention

/360/

conclue entre I'Etat et 1'Officc /361/.

H - P I E C E S JOINTES A CARACTERE CONTRACTUEL
362/zobecňující
koreferent
kRIV.
363/ koreferent
k R /."Pakování
referentu
364/ koreferent
k R XI.opakováni
referentu
365/ koreferent
k RIX.opakování
T
eferentu
366,367/

Le locataire /362/ reconnaít également avoir pris connaissance des documents
contractuels qui sont joints au présent contrat 13631, á savoir :
liste des réparations et charges locatives /364/;
un décompte de surface corrigée;
un rěglement intérieur /365/;
la liste des locaux et des équipements et accessoires á usage commun ressortant
du báti et du non báti:
*auquel le locataire 13661 a normalement accěs, d'une part,
•dont 1'accés n'est pas autorisé au locataire 13611, ďautre part,
un exemplaire de 1'état des lieux 7368/ dressé contradictoirement á 1'entrée du
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zobecňující
koreferent
kRIV.
368/ koreferent
k R XVI.opakování
referentu
369/zobecňujfcí
koreferent
kRIV.

locataire /369/.

Fait en 2 exemplaires,
A Metz, le 3 décembre 2003
370/zobecňující
koreferent
kRIV.
37!/koreferent

1/ Le locataire 7370/

2/ Le Directeur Général
del'Office

par délégation

kR IILopakování
referentu

1311/

procéder les signatures de la mention manuscrite "Lu et Approuvé"
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Výsledky analýzy koreferenční sítě:

Z. referent RI. - Le contrat de location

Koreferenční síť tvoří:
1/ opakování téhož referentu R I . :
- le/du contrat de location (7x), le/du/au présent contrat de location (5x), du/au présent
contrat (8x), du contrat (Ix), du C. (Ix)
2/ koreference formou synonyma :
- aux présentes dispositions (lx), du présent engagement (lx), ce dossier (lx), aux/des
Présentes (2x)

!L referent RII. - Les sousisnés

Koreferenční síť t v o ř í :

1/ koreference formou synonyma :
- les/des parties (lx), les/des deux parties (3x)
2/ koreference formou přivlastňovacího zájmena :
-leurs (k les parties) (lx)
3/ koreferent formou osobního zájmena :
~ les (k les parties) (lx), elles (k les parties) (lx)

OL referent R III. - L'Office public (VAmámiqemcnt et de construction de METZ
(QiP.A.C),

représenté par son Directeur Général M. Jean- Marie Lecointre, ugissunt ěs

(mulite, (lont le siěqe sociál est 10, rue du Cliemin 57000 METZ
Koreferenční síť t v o ř í :

opakování téhož referentu R I . :
"1 'Officepublic d'Aménagement et de construction de METZ (O.P.A.C) (lx),
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roffice (39x)
2/ koreferent formou ukazovacího zájmena :
- celui-ci (k le bailleur) (lx)
3/ koreferent formou osobního zájmena :
- lui (k 1'Office) (lx), il (k V Office) (lx)
4/ koreference formou zobecňujícího koreferentu:
- le/du/au bailleur (6x)

IV. referent RIV. - MR Paul Sinclaire tté le 2 avril 1956 á Grenoble et
MME Marie-EmmanueHe Sinclaire itée le 15 juillet 1963 á Metz

Koreferenční síť t v o ř í :

1/ koreferent formou ukazovacího zájmena :
- celui-ci (k le locataire) (lx)
2/ koreference formou přivlastňovacího zájmena :
- son (k le locataire) (7x), son (k 1'occupant) (lx), sa (k le locataire) (8x),
ses (k le locataire) (4x)
3/ koreference formou vztažného zájmena :
- qui (k le locataire) (2x), qui (k 1'occupant) (lx)
4/ koreferent formou osobního zájmena :
- U (k le locataire) (8x), lui (k le locataire) (6 x), lui-méme (k le locataire) (3x),
Vs (k les époux) (lx)
5/ koreference formou zobecňujícího koreferentu:
•le/du/au locataire (79x), les époux (lx), le/du preneur (2x), 1'occupant (lx)

Koreferent R V. -Bail

Koreferenční síť t v o ř í :

opakování téhož referentu R I.:
- le/au bail (2x), le/du présent bail (2x)
koreference formou synonyma :
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- la location (9x), la présente location (3x), cette location (lx)

VI. referent R VI. - Les locaux

Koreferenční síť t v o ř í :

1/ opakování téhož referentu R I . :
- les/des locaux (5x), les locaux loués (lx)
21 koreference formou synonyma :
- le/du local (4x), les/des lieux(lOx), les/des lieux loués(7x), le/du logement(5x)
3/ koreference výčtem :
- le logement N°5 entrée N° 5 niveau type TYPE III ďune surface corrigée de 106.00 m
c

arrés, les locaux et installations collectifs

4/ koreference formou přivlastňovacího zájmena :
- ses (k le logement) (lx), ses (k les locaux) (lx), leur (k les lieux loués ) (lx),
leurs (k les lieux loués) (lx), leurs (k les locaux loués) (lx)

Hl. referent R VII. - Le loyer mensuel

Koreferenční síť t v o ř í :

1/ opakování téhož referentu R I . :
• le loyer mensuel (lx), le/un/du/ce loyer (16x), des loyers (2x)

lan.

referent R VIII. - Un préavis de 03 mois

Koreferenční síť tvoří :

opakování téhož referentu R I . :
~le préavis (lx)
2/ koreference formou synonyma :
- du délai de préavis (lx), ce délai (lx)
koreference formou parafráze :
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- trois mois á Vavance (lx)

IX. referent R IX. - Le rěglement intérieur

Koreferenční síť t v o ř í :

1/ opakování téhož referentu R I . :
- le/un/0 rěglement intérieur (3x), dudit réglement (lx)
2/ koreference formou synonyma :
- un rěglement des locations (lx)
3/ koreferent formou ukazovacího zájmena :
- celui-ci (k un rěglement des locations ) (lx)
X. referent R X. -La

convention

Koreferenční síť t v o ř í :

1/ opakování téhož referentu R I . :
• la convention (4x), cette convention (2x)
2/ koreference formou přivlastňovacího zájmena :
- sa (lx)
XI i referent R XI. - Les charges locatives

Koreferenční síť t v o ř í :

opakování téhož referentu R I . :
~ charges locatives (2x), les/des/0 charges (lx)
2/ koreference formou parafráze :
* des dépenses récupérables
koreference formou přivlastňovacího zájmena :
~ kur (k des charges) (lx)
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XII. referent R XII. -

a nwvenne

Koreferenční síť t v o ř í :

1/ opakování téhož referentu R I.:
- la moyenne (lx)
2/ koreferent formou ukazovacího zájmena :
- celle (lx)

XIII. referent R X. — Piěces justificatives des paiements

Koreferenční síť t v o ř í :

1/ opakování téhož referentu R I . :
- toutes piěces justificatives des paiements (lx)
2/ koreference formou synonyma :
- toutes les justifications (lx)
3/koreference výčtem
- extraits de compte (lx), regus (lx), quittances (lx)
4/ koreferent formou ukazovacího zájmena :
-celles (k toutes piěces justificatives des paiements) (lx)
5/ koreference formou vztažného zájmena :
- qui (k toutes piěces justificatives des paiements) (lx)

Kly, referent R XIV. - Depot de zarantie

Koreferenční síť t v o ř í :

opakování téhož referentu R I.:
~ un dépót de garant ie (lx)
2/ koreference formou synonyma :
~ ce cautionnement (lx)
3/ koreference formou vztažného zájmena :
- qui (k ce cautionnement) (lx)
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XV. referent R XV. - L'état défiiíitif des dépenses

Koreferenční síť t v o ř í :

1/ koreference formou synonyma :
- ee décompte (2x), du décompte (lx)
2/ koreference formou přivlastňovacího zájmena :
- son ( k du décompte) (lx)
XVI. referent R XVI. - Etut des lieux

Koreferenční síť t v o ř í :

1/ opakování téhož referentu R I . :
- Etat des lieux (lx), IVun état des lieux (8x), un tel état des lieux (lx)
2/ koreferent formou osobního zájmena :
-il (k un état des lieux) (lx)

XVII . referent R XVII. - L 'Organisme chargé de la Uauidution

Koreferenční síť t v o ř í :

1/ opakování téhož referentu R I.:
~ l organisme chargé de la liquidation (lx), cet organisme (lx)
2/ koreference formou synonyma :
-1'Organisme liquidateur (3x)
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1/referent R1.

2/referent RII.

LE CONTRAT

/!/

ENTRE LES SOUSS1GNES /R 11/ 121

•

La societě "Groupe Accor" au capital tle 15 ntillions ďetiros

Siěge sociál:
i/referent R III.

DE BAIL /R1/

15, guiii de Grenelle, F 75905 Paris, Cedex 15,

rcprésentée par M. Leblanc en sa qualité de P.P. G. / R 111/ 13/

4/zobecriující
ci-aprěs dénommée "Le Bailleur" 14/
koreferent k R III.
et
S/referent RIV.

M. Michel Martineau et Mme Claire Martineau /R IV/ 15/

6/ zobecňující
koreferent k RIV. ci-aprěs dénommés "Le Locataire" 161

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

7/koreferent
Le Bailleur lil donne en location/R V/ /8/ les locaux et équipements /R VI/ 191
k R III.
ci-aprěs désignés au Locataire /10/ qui / l l / les l\2l accepte :
& referent R V.
V referent R VI.
10/ zobecňující
koreferent k RIV.
11/koreferent
kC. 10-vztažné
Zájmeno
'2/ koreferent
kR VI.-osobní
zájmeno
13/ koreferent
k RVI.DES1GNA TION DES LOCA UX ET EQUIPEMENTS LOV ES 1X31
°Pakování
^ferentu

14/koreferent
kR VI.

- Les locaux et équipementsprivatifs

/14/ suivants:

appartement n° 15 du bátiment III au 8iimc étage
1^/ koreferent
k R VI. koreference

situé á 1'adresse suivante: 10, rite quai de Grenelle; F 75905 Paris cedex 15

výčtem
comprenant:

I entrée, 1 cuisine, 2 chambres, 2 séjours, 1 salle ďeau, 1 W-C 1X51
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16/ koreferent

auquel /16/ s'ajoutent de fa?on indivisible, les locaux annexes/17/ suivants:

kč.15. vztažné zájmeno
17/ koreferent
kR VI.
118/ koreferent
k RVI.koreference
výčtem
19/ koreferent
k RVI.opakování
referentu
20/referent
R VII.
21/ koreferent
k RI.tynonymum
22/ koreferent
kR VIL opakování
referentu

parking en sous-sol, ca ve en sous-sol n°!5, terrasse /18/

Les locaux et équipements privatifs /19/ ci-dessus désignés sont tels que décrits dans Větat
des lieux / R 111/ 1201 joint en annexe, ainsi que , á la liste annexée auxprésentes

I2\l

désignant les équipements supplémentaires ne figurant pas sur ledit état des lieux

1221;

- Les parties, accessoires et équipements communs suivants, dont bénéficie l'ensemble des
locataires:
gardiennage, ascenseur, antenne collective, parking, digicode, vide-ordures, cáble
T.V.,espaces verts, interphone, local á vélos, chauffage collectif

23/zobecňující
koreferent k RIV.
24/ koreferent
k R VI.synonymum
25/ koreferent
k RVI. osobní zájmeno
26/ koreferent
kR V.opakování
referentu
27/ koreferent
k R Lopakování
referentu

Le Locataire 1231 déclare bien connaítre les lieux /24/

pour les 1251 avoir visité et avoir

constaté 1'existence des éléments ci-dessus mentionnés.

La présente location 1261 est consentie et acceptée aux conditions générales et particuliěres
suivantes :

1. Régime juridique
Le présent contrat 1211 est régi par les dispositions législatives et réglementaires
applicables en la matiére et notamment par les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 tendant á améliorer les rapports locatifs, telle qďelle résulte de sa rédaction issue de la
loi n° 94-624 du 21 juillet 1994.

28,29/ koreferent
k RI.opakování
referentu
30-32/
koreferent
k R /.osobní zájmeno

2. Durée du contrat /28/
Le présent contrat

1291 est conclu pour une durée de six ans. II /30/ prendra effet á

compter du 3 mars 2006. En conséquence, il /31/ arrivera á échéance le 2 mars 2012.

Résiliation - Congé
II132/ pourra étre résilié par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte
ďhuissier :
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33/ zobecňující
koreferent k RIV.
34/ zobecňující
koreferent
k R III.
35/referent
R VIII.
36/ koreferent
k R VIII.tynonymum
37/ zobecňující
koreferent k RIV.
38/ koreferent
kč.37
vztažné
zájmeno
39/zobecňující
koreferent k RIV.
40/ koreferent
kR VIII.synonymum
41/ zobecňující
koreferent k RIV.

-par Le Locataire 133/, á tout moment, sous réserve de prévenir Le Bailleur 1341 trois mois

42/ zobecňující
koreferent
k R III.
43/koreferent
k RI.opakování
referentu
44/ zobecňující
koreferent k RIV.
45/ zobecňující
koreferent
k R III.
46/ koreferent
kR VI.tynonymum
4
7,48/ zobecňující
koreferent k RIV.

-par Le Bailleur 1421, au terme du contrat 1431, en cas de motif sérieux et légitime résultant

49/koreferent
kR VIII.tynonymum
s
O/koreferent
k č.49• osobní
Zájmeno
51/ koreferent
kR VIII.tynonymum
52/ zobecňující
koreferent k RIV.
53/ koreferent
k R VI.tynonymum
54/ zobecňující
koreferent k R III.
Á5/koreferent

Le délai de préavis 1491, quel qu' il /50/ soit, courra á compter du jour de la réception de la

a ťavance

/R

VIII/ 1351.

Ledit délai /36/ sera, toutefois , ramené á un mois en cas de

mutation, de perte ďemploi ou de nouvel emploi consécutif á une perte ďemploi, en cas de
congé émanant ďun locataire 1311 ágé de plus de 60 ans dont /38/ 1'état de santé justifie un
changement de domicile, en cas de congé émanant ďun locataire 1391 bénéfíciaire du
revenu minimum ďinsertion (R.M.I.). Toute réduction du délai de préavis /40/

devra

donner lieu á la production de documents justificatifs écrits par Le Locataire /41/ ;

notamment de 1'inexécution par Le Locataire 1441 de l'une des obligations lui incombant ou
en cas de volonté de la part du Bailleur 1451 de vendre le logement loué 1461, sous réserve
de prévenir Le Locataire 1411 six mois á 1'avance. Le congé ainsi donné devra indiquer le
motif allégué et, en cas de vente, le prix et les conditions de la vente projetée, ce congé
valant offre de vente au Locataire /48/.

lettre recommandée ou de la signification de 1'acte ďhuissier. A 1'expiration de ce délai
151/., Le Locataire 1521 sera déchu de tout titre ďoccupation des lieux loués 1531.

Si Le Bailleur 1541 souhaite résilier le présent contrat 1551, il 1561 devra en conséquence en
informer Le Locataire 1511 dans les conditions de formě et de délai /58/ prévues ci-dessus .
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k R /.- opakování
referentu
56/koreferent
k č.54-osobní
zájmeno
5 7/ zobecňující
koreferent k RIV.
58/ koreferent
kR VIII.synonymum
59/ koreferent
k RI.- opakování
referentu
60/zobecňující
koreferent k R III.
61/ zobecňující
koreferent k RIV.
62/ koreferent
k £.61.pfivlastňovací
zájmeno
63/koreferent
kRV.synonymum
64/referent
RJX
65/ koreferent
k RIX.Parafráze
66/ koreferent
k R /.- opakování
referentu
67/ zobecňující
koreferent k R III.
68/koreferent
kRlX.«pakování
referentu
69/koreferent
k R /.- opakování

Renouvellement

Six mois avant le terme du contrat 1591, soit au plus tard le 2 décembre 2011 Le Bailleur
/60/ pourra proposer au Locataire /61/ le renouvellement de son 162/ bail 163/, par lettre
recommandée avec avis de réception ou par acte ďhuissier, á 1'effet de réévaluer
le loyer /R IX/

1641 pour le cas ou ce dernier 1651 serait manifestement sous-évalué, le

contrat 1661 étant renouvelé pour une durée au moins égale á six ans. Le Bailleur 1611
pourra, děs lors, proposer un nouveau

loyer /68/ fixé par référence aux loyers

habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, dans les
conditions fixées á 1'article 19 de la loi du 6 juillet 1989.

Tacite reconduction
A défaut de proposition de renouvellement ou de congé motivé dans les conditions de formě

referentu

et de délai prévues ci-dessus, le contrat

1691 parvenu á son /70/ terme sera reconduit

70/ koreferent
k R /.Přivlastňovací
zájmeno
71,72/
koreferent
k R VI.tynonymum
73/ koreferent
k RI.- opakování
referentu
Zobecňující
koreferent k RIV.
7
S/referent R X.
7
6/ koreferent
k RX- osobní
Zájmeno
27/zobecňující

tacitement aux conditions antérieures pour une durée au moins égale á six ans.

3. Destination des lieux ll\l

Les lieux loués 1121, objet du présent contrat 1131, sont destinés á 1'usage exclusif
ďhabitation. Le Locataire 1141 ne peut, en conséquence, y exercer une

tiuelcoimue

profession /R X/ 1151 qu'elle 1161 soit artisanale, commerciale ou libérale, sauf á soiliciter
et á obtenir Pautorisation expresse et écrite du Bailleur 1111 attention cependant á ce que
le rěglement de copropriété ne contienne pas une clause ďhabitation bourgeoise ; auquel
cas, Pexercice ďune profession 778/ dans les lieux loués 1191 serait interdite).
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koreferent k R III.
78/ koreferent
k R X.- opakování
referentu
79/koreferent
kR VI.synonymum
80/ zobecňující
koreferent kRIV.
81/ koreferent
k č.80 vztažné zájmeno
82/referent R XI.
83/ koreferent
k R XI.ukazovací
Zájmeno
84/ koreferent
kR VI.synonymum
85/ zobecňující
koreferent k R III.
86,87/ koreferent
k č.80Pfivlastňovací
Zájmeno
88/ koreferent
k R XI.opakování
referentu
89/ koreferent
k R VItynonymum
90/ koreferent
k RI.- opakování

Le Locataire /80/, qui /81/, par ailleurs, créerait une entreprise /R XI/ /82/ et souhaiterait
domicilier celle-ci /83/ á titre provisoire dans les lieux loués /84/, devra se conformer aux
dispositions de 1'article ler et de 1'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 modifiée et
notamment notifier par écrit au Bailleur

/85/, préalablement á sa

/86/ demande

ďimmatriculation au registre du commerce et des sociétés, sou /87/ intention ďuser de la
faculté offerte par le texte susvisé. 11 est précisé á cet égard que 1'installation du siěge de
/'entreprise

/88/ dans le local ďliabitation

/89/ est autorisée pour une période qui ne

saurait excéder deux années, ni dépasser le terme du présent contrat 1901. (ce droit
ďinstaller le siěge de I'entreprise 191/ dans les lieux loués 1921, sous réserve du respect des
conditions ci-dessus énumérées, est une disposition ďordre public : te bailleur

193/ ne

saurait pouvoir y déroger).

referentu
9l/koreferent
k R XI.°Pakování

referentu
92/ koreferent
k R VI.-

s

ynonymum
93/ zobecňující
koreferent k R III.
9

*/ koreferent

kRV.

4. Montant de la location /94/

opakování

referentu
95/ koreferent
k RIX.-

4.1. Loyer 1951

opakování
referentu

La présente location 1961 est consentie et acceptée moyennant paiement á terme á échoir
^/koreferent
ďun loyer 1911 mensuel librement fixé entre les parties /98/ en application de 1'article 17a
kRV.
opakování
re
de la loi du 6 juillet 1989, le logement 1991 entrant dans la catégorie ďun logement neuf.
ferentu
97
/ koreferent
k RIX-

opakování
referentu
i]8/koreferent
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k RII.synonymum
99/koreferent
kR VI.synonymum
100/zobecňující
koreferent k R III.
101/ koreferent
k RIX.opakování
referentu
102/ koreferent
k R /.- opakování
referentu
103/ koreferent
k R V.- opakování
referentu
104/ koreferent
k RIX.opakování
referentu
105/ koreferent
k RII.synonymum
106,107/
koreferent
k RIX.opakování
referentu
108/ koreferent
kRV.
opakování
referentu

Les références de loyers ainsi présentées par Le Bailleur /100/ aux fins de justification du
loyer /101 / fixé sont annexées au présent contrat 1102/ .

La présente location /103/ est consentie et acceptée moyennant paiement á terme á échoir
ďun loyer /104/ mensuel librement fixé entre les parties /105/.

Révision du loyer 1X061
Le loyer ainsi fixé 1X011 sera révisé au terme de chaque année de location /108/
le 1 janvier en fonction de la variation de la moyenne sur quatre trimestres de 1' indice
national du coQt de la construction publié par l'I.N.S.E.E. La moyenne mentionnée ci-dessus
est celle de Pindice du coút de la construction á la date de référence et des indices des trois
trimestres qui la précédent.

109/zobecňující Le retard dans la publication de Pindice n'autorisera pas Le Locataire 1X091 á différer le
koreferent k RIV.
110/ koreferent paiement du loyer /110/ . Celui-ci / l i l / devra étre payé á Péchéance normále, selon le
k RIX.montant de Péchéance précédente, ce jusqďá régularisation consécutive á la révision.
opakování
referentu
111/ koreferent
k RIX"kazovací
Zájmeno
H 2/zobecňující Re?u ou quittance
koreferent k R III.Conformément á la législation en vigueur, Le Bailleur IX12/ délivrera au Locataire IX13/,
113/zobecňující
koreferent k RIV.sur sa IX14/ demande et aprés paiement intégral du loyer /115/ et des sommes accessoires,
114/ koreferent une quittance correspondant au montant des sommes perpues.
kČ. 113Pfivlastňovací En cas de paiement partiel effectué par Le Locataire 1116/, le Bailleur IXX1I lui /118/
Zájmeno
délivrera un re<;u des sommes ainsi versées.
115/koreferent
k RIX.-

°Pakování
referentu
116/ zobecňující
koreferent k RIV.
H 7/zobecňující
joreferent k R III.
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118/ koreferent
k č.116 osobní
zájmeno
119/referent R
XIL
120/ koreferent
k R XII.opakování
referentu
121/ koreferent
k RIX.opakování
referentu
122/ zobecňující
koreferent k RIV.
123/ zobecňující
koreferent k R III.
124/ koreferent
k č. 122 Přivlastňovací
Zájmeno
125/ koreferent
k R XII.opakování
referentu
126/ koreferent
k R XII.zájmenná
vazba
127/ koreferent
k RIX.opakování
referentu
128/ koreferent
kR V.tynonymum
1
29/zobecňující
koreferent k RIV.
'30,131/
koreferent
k R XII.opakování

referentu
'32/ koreferent
k RIX.opakování

referentu

4.2. Cli aryes locatives /R XII/ IX19/

Nátuře des cltarges 1X201
En sus du loyer 11211, Le Locataire 11221 sera tenu de verser au Bailleur /123/ sa /124/
quote-part dans les cltarges /125/ réglementaires, conformément á la liste établie par le
décret n° 87-713 du 26 aoůt 1987 ou par tout texte qui viendrait á lui étre substitué.

tes

cltarges /126/

récupérables, sommes accessoires au loyer l\21l

principál, sont

exigibles en contrepartie:
. des services rendus liés á 1'usage des différents éléments de la chose louée ;
. des dépenses ďentretien courant et des menues réparations sur les éléments ďusage
commun de la chose louée ;
. du droit au bail /128/

et des impositions qui correspondent á des services dont Le

Locataire /129/ profite directement.

Fixation et paiement des cltarges 1X301
Les cltarges /131/

seront payées en méme temps que le loyer 1X321

principál, par

provisions mensuelles et feront 1'objet ďune régularisation annuelle.
Le montant des cltarges 1X331 sera fixé chaque année par Le Bailleur /134/ en fonction des
dépenses réellement exposées 1'année précédente ou du budget prévisionnel, le montant de
chaque provision étant réajusté en conséquence.

'33/ koreferent
k R XII.0
Pakování

dépenses récupérables de l'année écoulée pour chaque catégorie de dépenses, ainsi que,

referentu

dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre tous les locataires.

'34,135/

Chaque année, Le Bailleur 1X351 devra remettre au Locataire 1X361 1'état définitif des

Zobecňující

Le rěglement des sommes ainsi communiquées sera exigible aprěs le délai légal
koreferent k R III. ďun mois suivant 1'envoi dudit décompte. Pendant ce délai, les piéces justificatives seront
'36,137/
tenues á la disposition du Locataire 1X311 .
Zobecňující
koreferent k RIV.
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4.3. Montant

138/ koreferent

Le montant de la présente location /138/ s'établit comme suit:

kRV.opakování
referentu
1393,140/
koreferent
k RIX.opakování
referentu

Somme en toutes lettres

Loyer principál

Loyers

/139/

sept cent quatre-vingt euros

Somme en chifTres

780 euros

annexes/140/:
parking en sous-sol:
cave
terrasse

141/ koreferent
k R XII.opakování
referentu

Provisions sur charges /141 /:

TOTAL MENSUEL

quarante euros

40 euros

cent euros

100 euros

neuf cent vingt euros

920 euros

La somme, ci-dessus mentionnée, sera payable au plus tard le 15 de chaque mois.

142/referent
Rxiil
143/ koreferent
k R XIII.0
Pakování
referentu
144/ koreferent
k č. 145 Přivlastňovací
zájmeno
145/ zobecňující
koreferent k RIV.
146/ koreferent
k R XIII.°Pakování
referentu
147/ koreferent
k R XIII.v
ztainé zájmeno
148/ koreferent
k RIX°Pakování
referentu
149/zobecňující
koreferent k RIV.

5. Depot de garantie /R \lll/

/142/

Fixation tlít depot tle garantie /143/
Aux fins de garantir la bonne exécution de ses /144/ obligations, Le Locataire /145/ versera
un tlépot de garantie
locataire l\49l

/146/, lequel /147/ ne peut excéder deux mois de loyer /148/. Le

verse ainsi cejour au Bailleur 1150/ , qui 1X5X1 le /152/ reconnaít et lui

1X57)1 en donne quittance, la somme de mille cinq cents euros, 1500 euros.
l.etlit depot /154/ ne sera pas productif ďintéréts et ne sera révisable ni en cours de contrat
1X551 initial, ni lors de son renouvellement éventuel.
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150/ zobecňující
koreferent k R III.
151/ koreferent
k č.150vztatné zájmeno
152/ koreferent
k R XIII.osobní zájmeno
153/ koreferent
kč.149 osobní zájmeno
154/ koreferent
k R XIII.opakováni
referentu
155/ koreferent
kRI.opakování
referentu
156,157/
koreferent
k R XIII.opakování
referentu
158/ zobecňující
koreferent k RIV.
159/zobecňující
koreferent k R III.
160/ koreferent
k č. 159"kazovací
Zájmeno
161,162/
Zobecňující
koreferent k RIV.
163,164/
koreferent
k R XIIIopakování
referentu
165/ zobecňující
koreferent k RIV.
166/ zobecňující
koreferent k R III.
167/ koreferent
k R L°Pakování
referentu
168/ koreferent
k RIXopakování
referentu
'69/ koreferent
k R XII.opakování
referentu

Restitution du depot de garantie /156/
l.e depot 1X511 ainsi versé sera restitué au Locataire /158/

dans un délai maximum de

deux mois á compter de la restitution des clés, déduction faite, le cas échéant, des sommes
restant dues au Bailleur /159/ et des sommes dont celni-ci 1160/ pourrait étre tenu au lieu
et pláce du Locataire 1X6X1 , sous réserve qu'elles soient důment justifiées.
A défaut de restitution dans le délai susmentionné, le solde restant du aprěs arrété des
comptes produira intérét au taux légal au profit du Locataire 1X621.

Affectation du depot de garatttie /163/
En aucun cas, 1'existence de ce dépót de garantie /164/

ne pourra dispenser Le Locataire

1X651 du paiement, á leur date, des sommes dues au Bailleur 1X661 et notamment, en fin de
contrat 1X611 , du paiement des derniers mois de loyer! 168/ et cltarges /169/ .
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170,171/
koreferent
kR VII.opakování
referentu
172/ zobecňující
koreferent k RIV.
173/ koreferent
kR VII.opakování
referentu
174/ koreferent
k RII.synonymum
175/ koreferent
k RI.opakování
referentu
176/ koreferent
kR VII.opakování
referentu
177,178/
Zobecňující
koreferent k RIV.
179,180/
koreferent
kR VII.opakování
referentu
181/ zobecňující
koreferent k RIV.
182/ koreferent
kR VI.synonymum
183/ zobecňující
koreferent k RIV.
184/ koreferent
k RII.tynonymum
185/ koreferent
k č. 184-

6. Etat des lieux

1170/

Etut des lieux /171/ á 1'entrée du Locataire 1X121
Au plus tard lors de la remise des clés, un état des lieux 1X131 contradictoire signé des deux
parties /174/ sera établi et annexé au présent contrat 11151.
Toute anomalie cachée ou anomalie de fonctionnement, qui n'aurait pu étre décelée lors de
1'établissement de cet état des lieux 1X161 , devra étre signalée par Le Locataire 1X111 dans
un délai de 20 jours.
Pendant le premier mois de la premiére période chauffe, Le Locataire 1X181

pourra

également demander l'établissement ďun état des lieux 1X191 complémentaire portant sur
les éléments de chauffage.

Etat des lieux /180/ á la sortie du Locataire 1X8X1
Une visitě contradictoire des lieux 1X821 sera effectuée lors du départ du Locataire 1X831,
également en présence des deux parties 1X841, lesquelles /185/ établiront et signeront un
état des lieux /186/ .
Le cas échéant, une liste définitive des réparations locatives á effectuer sera établie par
comparaison entre l'état des lieux ďentrée 1X811 et l'état des lieux de sortie 1X881 , ce en
tenant compte de 1'usure normále.

Etat des lieux 1X891 par huissier de justice
Ktainé zájmeno
186-190/
A défaut d 'état des lieux 1X901 établi contradictoirement entre les parties 1X9X1 á Pentrée ou
koreferent
kR VII.á la sortie du Locataire 1X921, il 1X931 sera dressé par huissier de justice, á Pinitiative de la
opakování
partie la plus diligente, les frais étant partagés par moitié.
referentu
191/koreferent
k RII.tynonymum
192/zobecňující
koreferent k RIV.
193/koreferent
k R VII.7. Obligations générales des parties /194/
osobní zájmeno
194/ koreferent
k RII.La présente location /195/ est consentie et acceptée aux charges et conditions suivantes,
s
ynonymum
que les parties 1X961 s'engagent á respecter chacune en ce qui la concerne.
195/koreferent
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kR V.opakování
referentu
196/ koreferent
k RII.synonymum
197,198/
7.1. Obligations (In Bailleur 1191/
zobecňující
koreferent k R III.
Le Bailleur/198/ est tenu des obligations principales suivantes:
199/ zobecňující
koreferent k RIV.
200/koreferent
k R VI.synonymum
201/ zobecňující
koreferent k RIV.
202,203/
koreferent
kR VI.synonymum
204/koreferent
k RI.opakování
referentu
205/ koreferent
k R VI.synonymum
206/zobecňující
koreferent k RIV.
207/ koreferent
kR VI.synonymum
208/ zobecňující
koreferent k RIV.
209/koreferent
k R VI.synonymum
210/ koreferent
k R XII.opakování
referentu
211,212/
Zobecňující
koreferent k RIV.
213/ koreferent
kR V.opakování
referentu
214/ koreferent
k RIX.opakování
referentu
215/ koreferent
k R XII.opakování
referentu
216/ koreferent

. délivrer au Locataire 1X991 les lieux loués /200/ en bon état ďusage et de réparations,
ainsi que les équipements existants en bon état de fonctionnement;

. assurer au Locataire 120X1 la jouissance paisible des lieux loués 12021 et, sans préjudice
des dispositions de 1'article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature
á y faire obstacle ;

. entretenir les locaux /203/ en état de servir á 1'usage prévu par le présent contrat /204/ et
y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et á
1'entretien normál des lieux loués /205/ ;

. ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par Le Locataire /206/, sous réserve qu'ils ne
constituent pas une transformation de la chose louée 12011 .

. communiquer au Locataire /208/, le cas échéant, les extraits du rěglement de copropriété
portant sur la destination de 1'immeuble, la jouissance et 1'usage des parties privatives et
communes et précisant la quote-part afférente au lot loué /209/ dans chacune des catégories
de cltarges 12X01 .

1.2. Obligations du Locataire 1211/

Le Locataire 12X21 est tenu des obligations principales suivantes:

a. en cours de location /213/ :

. payer le loyer /214/ , les cltarges 1215/ récupérables et toute autre somme due aux termes
convenus;

. tenir les lieux loués 12X61 constamment garnis de meubles et objets mobiliers leur 12X11
appartenant en quantité et valeur suffisantes pour répondre du paiement du loyer /218/ et
des cltarges 12X91 et plus généralement de 1'exécution de 1'ensemble des conditions du
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k R VI.synonymum
217/ koreferent
k Č.2I6 osobní zájmeno
218/ koreferent
k RIX.opakování
referentu
219/ koreferent
k R XII.opakování
referentu
220/ koreferent

présent contrat /220/;

kRI.opakování
referentu
221/ koreferent
kR VI.synonymum
222/koreferent
k č.221 .osobní zájmeno
223/koreferent

kRl.opakování
referentu
224-226/
koreferent
k č. 212 osobní zájmeno
227/ koreferent
k R /.opakování
referentu
228/koreferent
k R VI.synonymum
229/koreferent
k č.228 v
Ztalné zájmeno
230,231/
koreferent
k č. 212 osobní zájmeno
232/ zobecňující
koreferent k R III.
233/ koreferent
k č.212 osobní zájmeno
234/koreferent
k R VI.synonymum
235/ koreferent
k č.212 Přivlastňovací
Zájmeno
236/ koreferent
kRVI.-

. user paisiblement des lieux loués /221/ suivant la destination qui leur 12221 a été donnée
par le présent contrat 12221, sans rien faire qui puisse nuire á la tranquillité des autres
locataires et á la bonne tenue de 1'immeuble.
II12241

respectera en particulier, le cas échéant les clauses du rěglement de copropriété

relatives á la destination de 1'immeuble et á la jouissance et á 1'usage des parties communes
et privatives, ainsi que les décisions du syndicat de copropriété portant sur l'usage de
1'immeuble.
II 1225/ s'engage, en outre á respecter le rěglement intérieur de 1'immeuble, dont il 12261
déclare avoir pris connaissance ;

. répondre des dégradations et pertes qui surviendraient pendant la durée du contrat 12211
dans les lieux loués 12281 dont 12291 il /230/

a la jouissance exclusive, á moins qu'/7

/231/ ne prouve qďelles ont eu lieu par cas de faute majeure, par la faute du Bailleur 12721
ou par le fait ďun tiers qu' il 12331 n'a pas introduit dans les lieux loués 7234/;

. prendre á sa 723 5/ charge 1'entretien courant des lieux loués /23 67, les menues réparations,
ainsi que 1'ensemble des réparations locatives actuellement définies par le décret n° 87-712
du 26 aoůt 1987.
Les réparations occasionnées par vétusté, malfacon, vice de construction, cas fortuit ou
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synonymum
23 7/ zobecňující
koreferent k R III.
238,239/
koreferent
k R VI.synonymum
240/zobecňující
koreferent k R III.
241/ koreferent
k RIXopakování
referentu
242/ zobecňující
koreferent k RIV.
243/ koreferent
k č. 242 vztaíné zájmeno
244/ koreferent
k RIXopakování
referentu
245/ koreferent
k R VI.synonymum
246/ zobecňující
koreferent k RIV.
247/koreferent
k R VI.synonymum
248,249/
Zobecňující
koreferent k R / / / .
250/ zobecňující
koreferent k RIV.
251/ koreferent
k č. 250pfivlastňovací
zájmeno
252/ koreferent
k R VI.synonymum
253/ koreferent
k č.250 přivlastňovací
Zájmeno
254/ zobecňující
koreferent k RIV.
255/ zobecňující
koreferent k R III.
256/ koreferent
k R VI.synonymum
257/ zobecňující
koreferent k R IV.
258/ koreferent
k R VI.synonymum

force majeure incomberont toutefois au Bailleur /237/ ;

. laisser exécuter dans les lieux loués /238/

les travaux ďamélioration des parties

communes ou des parties privatives, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et
á 1'entretien normál des lieux loués 12391.

Le Bailleur /240/ pourra ainsi exécuter toutes réparations, tous travaux de transformation,
de surélévation ou ďaménagement quelles qu'en soient les causes, le tout sans indemnité ni
diminution de loyer /241/

au profit du Locataire 12421, lequel /243/

sera prévenu

préalablement en cas de trouble de jouissance prolongé devant en résulter.
Par dérogation á ce qui est stipulé dans 1'alinéa précédent, en cas de grosses réparations
nécessitant des travaux ďune durée de plus de 40 jours, le loyer 12441 sera, á 1'expiration de
ce délai. diminué á proportion du temps et de la partie des lieux loués /245/ dont Le
locataire /246/ aura été přivé ;

. ne pas transformer les lieux loués /247/ sans 1'accord écrit du Bailleur /248/ ; á défaut
ďaccord, Le Bailleur /249/ pourra exiger du Locataire /250/ , lors de son 1251/ départ, la
remise en état des lieux loués 12521 ou conserver á son 12531 bénéfice les transformations
effectuées sans que le locataire 12541 puisse réclamer une quelconque indemnité ; Le
Bailleur 12551 pourra toutefois exiger la remise immédiate des lieux /256/ en 1'état, aux
frais du Locataire 12511 , lorsque les transformations effectuées mettront en péril le bon
fonctionnement des équipements ou la sécurité des lieux loués /258/;
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259/ koreferent
k č. 257osobní zájmeno
260/ koreferent
k č. 257.přivlastňovací
zájmeno
261/zobecňující
koreferent k RIV.
262/ zobecňující
koreferent k R III.
263/ koreferent
k č. 257přivlastňovací
Zájmeno
264/ koreferent
k R /.opakování
referentu
265/ koreferent
k R VI.synonymum
266/ zobecňující
koreferent k R III.
267/koreferent
k č. 266osobní zájmeno
268/koreferent
k R VI.synonymum
269/ koreferent
k RI.opakování
referentu
270/ koreferent
k R VI.synonymum
271/ koreferent
kR V.opakování
referentu
272/zobecňující
koreferent k R III.
273/ koreferent
k RIX.opakování
referentu
274/ zobecňující
koreferent k R III.
275-277/
koreferent
k č. 257 osobní zájmeno

. s'assurer contre les risques dont il /259/ doit répondre en sa /260/ qualité de Locataire
/261/

et ďen justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, á la demande du

Bailleur 12621, par la production ďune attestation de Passureur ou de sou /263/
représentant. A défaut, le présent contrat /264/ pourra étre résilié en application de la
clause résolutoire ;

. laisser pénétrer dans les lieux loués /265/ les représentants du Bailleur 12661 et toute
personne mandatée par lui 12611, sur justification de leur qualité, chaque fois que cela sera
nécessaire pour 1'entretien, les réparations, ainsi que pour la sécurité et la salubrité des lieux
loués

/268/;

. ne pas céder le présent contrat 12691 , ni sous-louer les lieux donnés 12101 en location
121X1 , sauf avec 1'accord expres du Bailleur 12121 sur le principe et sur le montant du
loyer 12131 ; le sous-locataire ne pourra, en aucune maniěre, se prévaloir ďun quelconque
droit á 1'encontre du Bailleur 121 A!, ni ďaucun titre ďoccupation ;

. occuper 1'emplacement de stationnement qui

lui 12151 est attribué, á 1'exclusion de tout

autre endroit, sans pouvoir ni le préter, ni le sous-louer á quiconque ; il 12161 s'engage, en
outre, á n'effectuer aucune réparation mécanique, quelle qďelle soit, ainsi qu' aucune
opération de vidange, lavage ou graissage de son véhicule sur ledit emplacement. II
s'interdit également ďr entreposer de 1'essence et des matiěres grasses ou inflammables ou
ďutiliser sur pláce de tels produits.
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278/zobecňující
koreferent k R III.
279,280/
koreferent
k č. 257/
přivlastňovací
zájmeno
281/ zobecňující
koreferent k R III.

II12111 prend acte de ce que Le Bailleur 12181 décline toute responsabilité pour trouble de
jouissance ou dommages causés du fait des tiers, notamment en cas de vol de son 12191 ou
ses /280/ véhicules ou ďobjets se trouvant á 1'intérieur et déclare děs á présent renoncer á
tout recours contre Le Bailleur /281/ .

b. pendant le (lélai de préavis 12821:
282/koreferent
k R VIII.synonymum
283/ koreferent
k RIXopakování
referentu
284/ koreferent
k R XII.opakování
referentu
285/ koreferent
k R VIII.synonymum
286/ koreferent
k č. 257osobní zájmeno
287/ koreferent
k RIXopakování
referentu
288/koreferent
k R XII.opakování
referentu
289/ koreferent
k č. 257/
osobní zájmeno
290/koreferent
k R VI.synonymum
291/zobecňující
koreferent k R III.
292/koreferent
kR VI.synonymum
293/ koreferent
kR V.opakování
referentu
294/koreferent
k R VI.opakování
referentu
295/ koreferent
k RII.tynonymum

. payer le loyer /283 et les cliarges /284/ pendant tout le délai de préavis 12851 , ce en cas
de congé donné par lui /286/ ;

. payer le loyer 12811 et les charges 12881 pour la seule période pendant laquelle il /289/
aura effectivement occupé les lieux loués /290/ , ce en cas de congé donné par Le Bailleur
/291/ ;

. děs la notification du congé, autoriser la visitě des lieux loués 12921 , en vue ďune
nouvelle location /293/ ou de la vente des locaux 12941 , deux heures par jour pendant les
jours ouvrables. L'horaire de visitě sera défini par accord entre les parties /295/ . A défaut,
les visites auront lieu entre 17 et 19 heures du lundi au samedi inclus.
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296/ koreferent
k č. 257
přivlastňovací
zájmeno
297,298/
koreferent
kR VI.synonymum

299/koreferent
k R /.opakování
referentu

300/ zobecňující
koreferent k R III.
301/koreferent
kRI.opakování
referentu
302/ koreferent
k č.300 přivlastňovací
zájmeno
303/ koreferent
kRLopakování
referentu
304/referent
R XIV.
305/ koreferent
k RIX.opakování
referentu
306/ koreferent
k R XII.opakování
referentu
307/koreferent
k R XIII.opakování
referentu
308/koreferent
kRLopakování
referentu
309/koreferent
k R XIV.opakování
referentu
310/zobecňující
koreferent k R III.
311/ zobecňující
koreferent k RIV.
312/koreferent
k R XIV.opakování

c. á son /296/ départ:

. justifier du paiement des taxes fiscales relatives aux lieux loués 12911 par la production
des quittances correspondantes ;

. laisser les lieux loués /298/ entiěrement vides et en état de propreté ;

. restituer les clés et accessoires au plus tard le jour de 1'expiration du présent contrat 12991.

1.3. Tolérances

II est expressément convenu que toute tolérance du Bailleur /300/ concernant 1'exécution
de Pune quelconque des clauses du présent contrat /301/ ne pourra étre considérée comme
valant renonciation tacite de sa /302/ part.

8. Clause résolutoire et clauses pénales

Le présent contrat /303/ sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu'il soit besoin
de faire ordonner cette résolution en justice :

. deux mois aprěs un commandement

/R XIV/

/304/ demeuré infřuctueux á défaut de

paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer /305/

et des cltarges

dúment justifiées ou en cas de non-versement du depot de garantie /307/

/306/

prévu au contrat

/308/ ; ledit commandement /309/ de payer devra énoncer la volonté du Bailleur /310/ de
se prévaloir de la présente clause et reproduira les dispositions de 1'article 24 de la loi du 6
juillet 1989, ainsi que celle de Particle 6 alinéa 1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant
la mise en ceuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour Le locataire 1311/ de
saisir le Fonds de Solidarité pour le logement;

. un mois aprěs un commandement

1312/ demeuré infřuctueux á défaut ďassurance des

risques locatifs énon9ant la volonté du Bailleur /3 i 3/ de se prévaloir de la présente clause
et reproduisant les dispositions de Particle 7g de la loi du 6 juillet 1989.
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referentu
313,314/
zobecňující
koreferent k R III.
315/zobecňující
koreferent k RIV.
316/ koreferent
k R VI.synonymum
317/ koreferent
k č. 315.přivlastňovací
zájmeno
318/ koreferent
k RIX.opakování
referentu
319,320/
Zobecňující
koreferent k RIV.

Le bénéfice de la clause résolutoire acquis au Bailleur /314/, Le Locataire /315/ devra
libérer immédiatement les lieux /316/ . A défaut son 1317/ expulsion, ainsi que celle de
tout occupant, aura lieu sur simple ordonnance de référé.

II est bien entendu qu'en cas de paiement par chěque ou prélěvement automatique, le toyer
1318/ ne sera considéré comme réglé qďaprěs encaissement des sommes correspondantes,
la clause résolutoire pouvant děs lors avoir plein effet en cas de défaut ďapprovisionnement
du compte bancaire ou postál du Locataire 1319/ .

En outre, et sans qu'il soit dérogé á la précédente clause résolutoire, Le Locataire /320/
s'engage formellement á respecter les clauses pénales suivantes:

. sans qu'il soit besoin ďune mise en demeure, par dérogation á 1'article 1230 du Code civil,
321/ koreferent
k RIX.opakování
referentu
322/ zobecňující
koreferent k R III.
323/ zobecňující
koreferent kRIV.
324/ zobecňující
koreferent k R III.
325/ zobecňující
koreferent kRIV.
326/ koreferent
k R VI.synonymum
327/ koreferent
kč.325.osobní zájmeno
328/ koreferent
k RIX.opakování
referentu
329/ zobecňující
koreferent k R III.
330/ koreferent
k R VI.synonymum
331/ koreferent
kč.329Pfivlastňovací
Zájmeno

tout retard dans le paiement du toyer 131X1 ou accessoires entraínera une majoration de
plein droit de 10% sur le montant des sommes dues, en réparation du préjudice subi par Le
Bailleur 13221; Le Locataire 13231 devra, en outre, rembourser tu Bailleur /324/ les frais
et honoraires exposés pour la mise en recouvrement desdites sommes, sans préjudice de
1'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

. si Le Locataire /325/ , déchu de tout titre ďoccupation, ne liběre pas les lieux /326/ ,
résiste á une ordonnance ďexpulsion ou obtient des délais pour son départ, il 13211 devra
verser par jour de retard, outre les charges, une indemnité conventionnelle ďoccupation
égale á deux fois le loyer /328/ quotidien, ce jusqďá complet déménagement et restitution
des clés, laquelle indemnité est destinée á dédommager Le Bailleur /329/ du préjudice
consécutif á 1'occupation abusive des lieux loués 13301 faisant obstacle á 1'exercice de vť.v
/331/ droits.
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332/referent
RXV.
333/ koreferent
k RIV. opakování
referentu
334/ koreferent
k R Lopakování
referentu
335/ koreferent
kR V.synonymum
336/ koreferent
k Č.335přivlastňovací
zájmeno
337/ zobecňující
koreferent k RIV.

9. Caution /R XV/ 13321

M. et Mnte Martineau

13331, aprěs avoir pris connaissance du présent contrat 13341,

déclare se porter caution solidaire de mille cinq cents euros (1500 euros) pour 1'exécution
des obligations découlant du présent bail 13351 et de ses 13361 suites, dans les conditions
de 1'engagement établi par acte séparé.

10. Clés et accessoires remis

Nombre de clés remises au Locataire 13311 :
10 autotal:
soit: 4 donnant accěs au logement
soit: 2donnant accěs á la cave
soit: 2 pour la boíte aux lettres
soit: 2donnant accěs au parking

338/ zobecňující
Nombre de cartes magnétiques (ou : télécommandes) remises au Locataire /338/
koreferent k RIV.
2 autotal

soit: 2 donnant accěs au parking

11. Solidarité et indivisibilité
339/ koreferent
k R /.opakování
referentu

Pour l'exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat 13391, il y aura
solidarité et indivisibilité :

. entre les parties ci-dessus désignées sous le terme "Le Locataire"/340/; le colocataire qui
340/ zobecňující
koreferent kRIV. donnera congé restera ainsi notamment garant et répondant solidaire de celui demeurant
341/koreferent
kR VI.synonymum
342/ koreferent
k R /.opakování
referentu
343/ koreferent
k R !..
Přivlastňovací
Zájmeno
344 zobecňující

dans les lieux loués /341/ , aux fins de garantir la bonne exécution du présent contrat /342/
et de ses 13431 suites ;

. entre les héritiers ou représentants du Locataire 13441 venant á décéder (sous réserve de
Particle 802 du Code civil) et entre toutes les personnes pouvant se prévaloir de la
transmission du présent contrat 13451 en vertu de Particle 14 de la loi du 6 juillet 1989.
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koreferent k RIV.
345,346/
koreferent
k R /.opakování
referentu
347/ koreferent
k RIIsynonymum
348/ koreferent
k RIopakování
referentu
349/ koreferent
k RII.synonymum
350/ koreferent
k RIIsynonymum
351/ zobecňující
koreferent k R III.
352/ zobecňující
koreferent k RIV.
353/ koreferent
k R VI.synonymum
354/ koreferent
k R /.opakování
referentu
355/zobecňující
koreferent k RIV.
356/ koreferent
kč.355vztažné zájmeno
357/ koreferent
kR VIIopakování
referentu
358,359/
Zobecňující
koreferent k RIV.
360/ koreferent
k R VII.opakování
referentu
361/ koreferent
k R VIsynonymum
362/ koreferent
k R XII.opakování
referentu
363/ koreferent
k RIX.opakování
referentu
364/ koreferent
k R XV.-

12. Enregistrement - Frais et honoraires

Le présent contrat /346/ n'est soumis á enregistrement que si l'une des parties /347/ le
désire et en ce cas á ses frais.

Les honoraires de négociation et de rédaction du présent contrat /348/

seront payés

directement et par moitié par chacune des parties /349/ au mandataire.

13. Election de domicile

Les parties 13501 signataires font élection de domicile : Le Bailleur 135X1 en son domicile
ti Le Locataire 13521 dans les lieux loués 13531 .

14. Documents annexés

Sont et demeureront annexés au présent contrat /354/ , les documents suivants dont copie a
été remise au Locataire 13551 qui 13561 le reconnaít:

. 1'état des lieux 13511 établi lors de la remise des clés au Locataire /358/ ;
. la liste des équipements dont Le Locataire /359/ á la jouissance exclusive et qui ne
figurent pas dans 1'état des lieux /360/ ;
. le rěglement intérieur de 1'immeuble ;
. les extraits du réglement de copropriété relatifs á la destination de l'immeuble, la
jouissance et 1'usage des parties communes et privatives et précisant la quote-part afférente
au lot loué 136X1 dans chacune des catégories de cltarges /362/ ;
. références des loyers 13631 de voisinage ;
. le ou les actes de caution /364/ .

RAYES NULS :

... mots
... lignes

opakování
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referentu
Fait á Paris , le 13 janvier 2006

365/ koreferent
k RII.synonymum

366/ zobecňující
koreferent
k R M.

En 2 exemplaires, dont un est remis á chacune des parties 17651 qui le reconnaít.

LE BAILLEUR

17661

Signatuře précédée de

mention
367/ zobecňující
la mention manuscrite
koreferent k RIV.
368/ koreferent
k R XV.opakování
referentu
369/ koreferent
k R /.opakování
referentu
370/ koreferent
k RI.vztainé zájmeno

"lu et approuvé".

LES LOCATAIRES

1761/

LA CAUTION

/368/

Signatuře précédée de

Signatuře

précédée

la mention manuscrite

manuscrite

"lu et approuvé".

"lu et approuvé".

de

la

"Reconnais avoir pris connaissance du présent contrat /369/ pour lequel 17101 je me
porte caution 1711 / par acte séparé et annexé".

371/ koreferent
kRXV.opakování
referentu
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Výsledky analýzy koreferenční sítě:

I. referent R I. -

Le contrat de bail

Koreferenční síť tvoří:

1/ opakování téhož referentu R I . :
- le/du/au/0 contrat (9 x), le/du/au présent contrat (23 x)
2/ koreference formou synonyma :
- aux présentes (1 x)
3/ koreference formou přivlastňovacího zájmena :
- ses (1 x), son (1 x)
4/ koreference formou vztažného zájmena:
- lequel (1 x)
5/ koreferent formou osobního zájmena:
- il (3 x)

II. referent RII. - Les

soussisnés

Koreferenční síť tvoří:
1/ koreferent formou synonyma :
- les/des parties (9 x), des deux parties (2 x)
2/ koreference formou vztažného zájmena:
- lesquelles (1 x) ( k les parties)

III. referent R III. Siége sociál:

La societě "Groupe Accor" au capital de 15 niillions d euros

15, giiai de Grenelle, F 75905 Paris, Cedex 15 représentée par M. Leblanc

en sa a nalité de P.D.G.

Koreferenční síť tvoří:
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1/ koreferent formou ukazovacího zájmena :
- celui-ci (k le bailleur) (1 x)
2/ koreference formou přivlastňovacího zájmena :
- sa (k le bailleur) (1 x), ses (k le bailleur) (1 x)
3/ koreference formou vztažného zájmena:
- qui (k le bailleur) (1 x)
4/ koreferent formou osobního zájmena:
- lui (1 x)
5/ koreference formou zobecňujícího koreferentu :
le/du/au bailleur (44 x)

IV. referent R IV. - M. Micliel Martineau et Mme Claire Maríineau

Koreferenční síť tvoří:
1/ opakování téhož referentu R IV.:
- M. et Mme Martineau (1 x)
2/ koreference formou přivlastňovacího zájmena :
- son (k le locataire) (8 x), sa (k le locataire) (3 x), ses (k le locataire) (2 x)
3/ koreference formou vztažného zájmena:
- qui (k le locataire) (2 x), dont (k le locataire) (1 x), lequel (k le locataire) (1 x)
4/ koreferent formou osobního zájmena:
- lui (k le locataire) (4 x), il (k le locataire) (11 x)
5/ koreference formou zobecňujícího koreferentu :
- le/un/du/au locataire (61 x), les locataires (1 x)

V. referent R V. -

La location

Koreferenční síť tvoří:

1/ opakování téhož referentu R V.:
- la location (4x), la présente location (5 x), une nouvelle location (1 x)
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2/ koreferent formou synonyma :
- bail (1 x), au bail (1 x), du présent bail (1 x)
3/ koreferent formou ukazovacího zájmena :
- ses (1 x) (k le présent bail)

VI. referent R VI. -

Les locaux et équipements

Koreferenční síť tvoří:
1/ opakování téhož referentu R VI.:
- des locaux (2 x), les locaux et équipements loués (1 x) , les locaux et équipements privatifs
(2 x), les locaux annexes (1 x)
2/ koreferent formou synonyma :
- le logement (1 x), le logement loué (1 x), les/aux lieux loués (18 x), les/des lieux (5 x),
le local ďhabitation (1 x), la chose louée (1 x), au lot loué (2 x)
3/ koreference výčtem :
- appartement n° 15 du bátiment III au 8,eme étage situé á Vadresse suivante : 10, rue quai
de Grenelle ; F 75905 Paris cedex 15
4/ koreference formou vztažného zájmena :
- auquel (1 x) (k Vappartement), dont (k les lieux loués) (1 x)
5/ koreferent formou osobního zájmena :
- leur (k les lieux loués) (1 x), leur (k des lieux loués) (1 x), les (k les locaux et équipements)
(1 x), les (k les lieux) (1 x)

VII, referent R VII. -

V état des lieux

Koreferenční síť tvoří:
1/ opakování téhož referentu R VII.:
- Etat des lieux (5 x), un/l' état des lieux (7 x), ledit état des lieux (lx), cet état des lieux (lx)
2/ koreferent formou osobního zájmena :
-//(lx)
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VIII. referent R VIII. - Trois mois á 1'avance

Koreferenční síť tvoří:
1/ koreference formou synonyma :
- ce délai (lx), ledit délai (lx) , le délai de préavis (3x)

IX. referent RIX - Le loyer
Koreferenční síť tvoří:
1/ opakování téhož referentu R I X . :
- le/un/du/au loyer (22 x), un nouveau loyer (lx), le loyer ainsifixé (lx),
le loyer principál (lx), les loyers annexes (lx), les loyers (lx), ce dernier (lx)
2/ koreference formou vztažného zájmena :
- celui-ci (lx)

X. referent R X. -

Une uuelcomme profession

Koreferenční síť tvoří :
1/ opakování téhož referentu R I . :
- une profession (lx)
2/ koreferent formou osobního zájmena :
- elle (lx)

XI. referent R XI. - Une entreprise

Koreferenční síť tvoří :
1/ opakování téhož referentu R I.:
- Ventreprise (2 x)
2/ koreferent formou ukazovacího zájmena :
- celui-ci (lx)
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XII. referent R XII. -

Charses locatives

Koreferenční síť tvoří:
1/ opakování téhož referentu R I.:
- charges (3x), les/des charges (9x), ces charges (lx)

XIII. referent R XIII. -

Dépót de garantie

Koreferenční síť tvoří:
1/ opakování téhož referentu R I . :
- de dépót (lx), ledit dépót (lx), un/du dépót de garantie (4x), ce dépót de garantie (lx)
2/ koreferent formou osobního zájmena :
- le (lx)

XIV. referent R XIV. -

Un commandement

Koreferenční síť tvoří:
1/ opakování téhož referentu R I.:
- un commandement (lx), ledit commandement (lx)

XV. referent R XV. -

Caution

Koreferenční síť tvoří:
1/ opakování téhož referentu R I.:
- caution (4x)
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3. Určení anafor/katafor a textových konektorů

Druhá část naší analýzy se zaměřuje na určení anafor a katafor v textech/smlouvách a
dále na určení textových konektorů. Opět vycházíme z poznatků autorek Hoffinannové,
Lunquistové a Moirandové (viz Hoffmannová 1997), Lundquistové (viz Lundquist 1990) a
Moirandové (viz Moirand 1990).
Pro účely naší práce jsme se však rozhodli, že budeme považovat za anaforu jen ten
výraz, který odkazuje k části textu (k celku), který předcházel. Za kataforu pak považujeme
odkazování k té části textu, která bude následovat.
Toto pojetí se liší od obecně rozšířeného pojetí, které za anaforu pokládá odkazování
ne k části textu, nýbrž pouze k výrazu, který předcházel, a kataforu k výrazu, který bude
následovat.

Vyhneme

se

tak

terminologickému

překrývání

mezi

koreferentem

a

anaforou/kataforou.

V textu vyznačíme anafory a katafory do levého okraje.

K určení různých typů textových konektorů nám poslouží klasifikace Lity
Lunquistové (uvedeno výše).

Budeme sledovat přítomnost následujících konektorů:

slučovacích, výčtových, transitivních, vysvětlovačích, názorných, srovnávacích, odporovacích,
přípustkových, účinkových/důsledkových, shrnujících, časových a metatextových.

Textové konektory vyznačíme do pravého okraje.

3.1 Analýza smluv 1. Le contrat de location a 2. Le contrat de bail
zaměřená na určení textových konektorů
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l/katafora

LE CONTRA T DE LOCA TION /1 /

A METZ LE : 3 décembre 2003
2/katafora

ENTRE LES SOUSSIGNES: 121

1/ / / / L'Office public ďAménagement et de construction de METZ
l.metatextový
konektor

(O.P.A.C),
représenté par son Directeur Général M. Jean- Marie Lecointre, agissant ěs
qualité, dont le siěge sociál est 10, rue du Chemin 57000 METZ

ci-aprěs désignés
le BAILLEUR

2/

1 l.metatextový
konektor

111/ MR Paul Sinclaire
né le 2 avril 1956 á Grenoble

et
MME Marie-Emmanuelle Sinclaire
née le 15 juillet 1963 á Metz
Mariés
ci-aprěs désignés

LE LOCATAIRE

3/katafora

IL A ETE CONVENU CE OU1 SUIT: /3/

Le bailleur donne á bail, á usage pour habitation personnelle et
4/katafora

S/katafora

hourgeoise. au locataire les locaux ci-aprěs décrits: /4/

a titre privatif: 151
le logement N°

5

entrée N° 5

niveau

2

type TYPE III ďune surface corrigée de 106.00 m carrés
6/katafora

á titre ďéauipements collectifs 16/:
les locaux et installations collectifs énoncés en annexe
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Le loyer mensuel du local est de 830 euros par mois, il s' y ajoutera un
acompte mensuel de charges de 150 euros payables á terme échu.

Le loyer mensuel pourra évoluer et les charges seront régularisées ainsi
qu'il est indiqué aux conditions générales.

Le présent bail est conclu pour une durée de 01 mois renouvelable par
tacite reconduction á compter du 3 janvier 2004.
11 pourra étre résilié par le locataire moyennant le respect ďun préavis de 03
mois.

Les parties conviennent ďavance, sans qu'il soit obligé ďen décider
autrement, ďappliquer toute disposition législative á intervenir susceptible de
modifier la nature de leurs rapports.
7/katafora

Pour le surplus / / / / / , la présente location est réeie III : par les
éventuels avenants á intervenir entre les parties par les CONDITIONS
GENERALES et par le REGLEMENT INTERIEUR de 1'immeuble.

La présente location est faite en considération de la personne du
locataire et de sa situation familiale et financiére.

Le bénéfice du présent bail ne pourra étre transmis en dehors des
dispositions légales.

En cas de děces, méme si le bail n'est pas continué, les héritiers seront
tenus indivisement et solidairement entre eux de toutes les sommes dues par le
locataire, ou par sa succession, ainsi que de toute indemnité due jusqďá libération
des lieux .

Lors du děces du locataire, le contrat de location est transféré aux
ascendants, descendants, concubin notoire ou personnes á charges qui vivaient
effectivement avec lui depuis au moins un an á la date du děces.

Chacun des colocataires sera tenu des obligations découlant du présent
contrat aussi longtemps que l'un ďeux se maintiendra dans les lieux . Lors ďune
instance en séparation de corps ou en divorce et ce, jusqďá dissolution du
mariage, les époux sont tenus solidairement aux obligations du présent contrat.
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Ill.slučovací
konektor

lis devront remettre á 1'Office copie de Pordonnance de non-conciliation, du
jugement de divorce ou de séparation.

A compter de la date de notofícation au bailleur ďun de ces actes, seul le
locataire se maintenant dans les lieux sera tenu des obligations futures découlant
du présent contrat.

Le locataire s'engage á aviser immédiatement 1'Office, de toute
modification intervenue dans sa situation familiale (mariage, décés, départ des
personnes á charge, etc...)

Le locataire s'engage également/IV/

sur 1'honneur á observer toutes les

IV.slučovací
konektor

clauses et conditions du présent contrat de location.

Le logement ci-dessus désiené /8/ a fait 1'obiet ďun décompte de

8/anafora

surface corrigée valant pour partie énumération des parties privatives attribuées au
locataire, joint en annexe au présent contrat de location . Le locataire dispose
ďun délai de deux mois pour contester ce décompte.

Le locataire déclare avoir été informé par 1'Office que les lieux loués
sont régis par la législation sur les habitations á loyer modéré ainsi que par la
convention conclue entre l'Etat et 1'Office, conformément á la Loi N° 79-17 du 3
JANVIER 1979 modifíée.

Cette convention est tenue á la disposition permanente du locataire qui
peut en prendre connaissance au siěge de 1'Office ou á 1'Antenne locale.

Cette convention ouvre au locataire, pendant sa durée, le droit á 1'Aide
Personnalisée au Logement dans les conditions et dans les limites fixées par la
réglementation en vigueur.

9/katafora

A /V/-CONDITIONS

10/katafora

1°) /V!/

FINANCIERES

DE LA LOCATION 191

V..
metatextový
Le locataire aura á payer le loyer, les charges locatives éventuellement
konektor
les réparations locatives, s'il en a été exécuté pour son compte.

Lover principál /10/

La présente location est consentie moyennat un loyer fixé par 1'Office, VI.
metatextový
conformément á la réglementation sur les logements conventionnés. Ce loyer est konektor
payable chaque mois á terme échu.
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11/katafora

Les paiements

sont a effectuer a: /II/

L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE
METZ...
par prélěvement sur compte ouvert dans les Banques ou Caisses
ďEpargne

Tout versement effectué par le locataire s'imputera de plein droit sur les
sommes dues les plus anciennes á quelque titre que ce soit, sauf indication
contraire du locataire.

Le prix du loyer est révisable conformément á la législation en vigueur et
aux clauses de la convention passée entre POffice et 1'Etat.

12/katafora

2°) /Vil/ Révision et variation du prix du iover /12/
La révision du loyer maximum s'opérera en fonction des variations de

VIL
metatextový
konektor

la moyenne sur quatre trimestres de Pindice du coút de la construction publié par
PINSEE.
La movenne mentionnée ci-dessus /13/ est celle de IMndice du coút de la

13/anafora

construction á la date de référence et des indices des trois trimestres qui la
précědent.

Dans la limite du loyer maximum ainsi révisé, les majorations pourront
intervenir de plein droit les ler JANVIER et ler JUILLET de chaque année, la
majoration annuelle ne pouvant toutefois étre supérieure á 20%.

14/katafora

?°J /VIII/ Piěces justificatives des paiements /14/

Vlil.
metatextový
11 sera remis au locataire, sur sa demande et aprěs paiement du loyer et
konektor
des sommes accessoires, toutes piěces justificatives des paiement, notamment
celles qui seront nécessaires á Pobtention des aides légales au logement, telles
qu'extraits de compte, re9us ou quittances.

L'Office s'engage á tenir á la disposition du locataire

les notices

ďinformation et les formulaires de demande ďAide Personnalisée au Logement,
ainsi que toutes informations sur les conditions ďobtention de cette Aide.

15/katafora

4°) /IX/

Dépot de earantie /15/

IX.
metatextový
L'Office se réserve la possibilité de demander, lors de la signatuře du
konektor
présent contrat, un dépót de garantie équivalent á un mois de loyer en

principál.
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Dans ce cas, ce cautionnement, qui

fera l'objet ďune quittance

remise au locataire, sera restitué á celui-ci dans un délai maximum de deux
mois á compter de son départ, déduction faite, le cas échéant / X / , des X.
sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait étre tenu transitivní
konektor
aux lieux et pláce du locataire sous réserve qďelles soient důment justifiées.

16/katafora

5°) /XI/ Charses locatives /16/

XI.
En plus du loyer, 1'Office est fondé á demander au locataire le metatextový
konektor
remboursement ďun certain nombre de dépenses appelées charges.

Prévues par la Loi du 30 DECEMBRE 1981 (L 442-3 du C.C.H.), la liste
des dépenses récupérables, fixées par le Décret 82-955 du 9 NOVEMBRE 1982,
est annexée au présent contrat.

Le paiement des charges fera 1'objet ďacomptes mensuels révisables,
payables en méme temps au chaque terme et versés au titre de provision á valoir
sur le décompte annuel de régularisation.

Ces acomptes seront justifiés par les résultats antérieurs arrétés lors de la
précédente régularisation annuelle ou par des états prévisionnels de dépenses.

Chaque année, et au moins un mois avant Péchéance du remboursement
ou de la régularisation annuelle des charges, 1'Office communiquera 1'état
définitif des dépenses récupérables pour la période et 1'immeuble ou le groupe
ďimmeubles considéré. Ce décompte sera établi par la nature des charges et
indiquera leur mode de répartition entre tous les locataires de 1'immeuble ou du
groupe ďimmeubles.

Le réglement de ces sommes dues par le locataire sera exigible aprés
Pexpiration du délai légal ďun mois qui suit 1'envoi de ce décompte. Les sommes
éventuellement trop versées seront portées au crédit de son compte.

Le locataire disposera ďun délai ďun mois á compter de la remise du
décompte pour prendre connaissance des documents justificatifs

(factures,

contrats...) ayant permis son établissement. Ceux-ci seront tenus á la disposition
du locataire et toutes explications utiles lui seront données.
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17/katafora

6°) /XH/ Les réparations locatives /17/
XII.
Le locataire doit prendre á sa charge Pentretien courant du logement et metatextový
de ses équipements, les menues réparations et Pensemble des réparations konektor
locatives, définies par la Loi du 23 DECEMBRE 1986 dont la liste fixée par le
Décret N° 82-1164 du 30 DECEMBRE 1982 est annexée au présent contrat.

Le cas échéant /V////, ces réparations pourront étre facturées selon les XIII.
transitivní
dispositions arrétées par voie ďaccord collectif.
konektor
En outre /XIV/, le locataire devra répondre des dégradations et pertes qui

XIV.
surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la juissance transitivní
konektor
exclusive á moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure,
par faute du bailleur ou par le fait ďun tiers qu'il

n'a pas introduit dans le

logement.

11 ne pourra transformer, sans Paccord expres et écrit de POffice, les
locaux loués et leurs équipements. L'Office pourra, si le locataire a méconnu
cette obligation, exiger la remise en 1'état des locaux ou des équipements au
départ du locataire ou conserver les transformations effectuées sans que le
locataire puisse réclamer une indemnité pour les frais engagés.

L'Office aura la faculté ďexiger aux frais du locataire,

la remise

immédiate des lieux en 1'état lorsque les transformations mettront en péril le bon
fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.

Le locataire est tenu de souffrir la réalisation par le bailleur des
réparations et travaux urgents qui ne peuvent étre différés jusqu'á la fin du contrat
de location, sans préjudice de Papplication des dispositions de 1'Article 1724 du
Code Civil.

18/katafora

n /XV/-DEBUT

19/katafora

1°) /XVI/Etat

ET FIN DE LOCATION

/IR/

XV., XVI.
metatextový
konektor

des lieux a l'entrée du locataire /19/

Au plus tard de la remise des clés, un état des lieux contradictoires signé
des deux parties sera établi. II consignera 1'état des locaux et de ses équipements
et précisera les imperfections constatées dans le logement, notamment sur les
installations et équipements annexes (éléctricité, plomberie, appareils sanitaires et
autres matériels ďéquipement).
Toutefois /XVII/, pendant le premier mois de la premiére période de A V I L
přípustkový
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chauffe, le locataire peut demander que 1'état des lieux soit complété pour ce qui konektor
concerne les éléments de chauffage.

20/katafora

XVIII.
metatextový
konektor
Au départ du locataire, une visitě contradictoire des lieux loués
XIX.
sera effectuée en présence du préposé de 1'Office et du locataire, et, le cas transitivní
konektor
échéant /XIX/, de son représentant důment mandaté.

2°) /XVIII/

Etat des lieux au départ du locataire 1201

A défault de 1'accord des parties ou pour quelque raison que ce soit, si un
tel état des lieux n'avait pu étre établi et signé á Pentrée ou á la sortie du locataire,
éventuellement un état des lieux

pourra étre établi par Huissier de Justice á

1'initiative de la partie la plus diligente 1'autre partie důment rappelée.

Le constat de 1'état des lieux qui en résultera fera foi contre 1'une ou
1'autre des parties, qďelles aient été présentes ou non.

Lorsque 1'état des lieux est établi pat Huissier, les frais sont alors
supportés par moitié par les deux parties.

L'état des lieux contradictoire établi á Pentrée du locataire ou 1'état des
lieux effectué par Huissier, ainsi que la justification des travaux effectués par
1'Office au cours de la location, serviront de document de référence pour
déterminer au départ du locataire les réparations locatives qui lui incombent.

Si les locaux sont indisponibles pour cause de remise

en état, une

indemnité ďattente égale au montant du loyer et des charges devra étre versée par
le locataire durant Pindisponibilité.

La détermination du montant et du mode de paiement des réparations á
effectuer sera alors fixée en tenant compte de Pusure normále et indiquée au
locataire sortant.

En cas ďaccords collectifs ultérieurs contraires applicables au secteur
H.L.M., ceux-ci se substitueront de plein droit aux présentes dispositions.

21/katafora

XX.
metatextový
Děs notification de la résiliation du contrat de location, 1'Office se konektor

?°) /XX/ Pré-état des lieux

I2\l

réserve le droit de procéder á un pré-état des lieux, ceci avant de permettre au
locataire de prendre toutes les dispositions nécessaires pour effectuer lui-méme ou
faire effectuer les réparations locatives lui incobant; une liste de ces réparations
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sera établie par comparaison entre 1'état des lieux ďentrée et le constat du
moment.

22/katafora

4°)/XXI/

XX1.
metatextový
11 pourra étre donné congé á la volonté du locataire et de FOffice. Celui konektor
Coneé 1221

qui donne congé devra prévenir 1'autre trois mois á 1'avance de son intention de
mettre fin á la location.

Le congé est donné á la lettre recommandée avec accusé de réception, le
cachet de la poste faisant foi , ou par acte Huissier. Le loyer, les charges et
accessoires sont dus jusqu'á la fin du délai de préavis, méme en cas de départ
avant 1'expiration de ce délai.

Si le locataire manque á ses obligations contractuelles, la résiliation du
23/katafora

contrat de location se fera conformément aux principes énoncés au paraeraphe
"résiliation" 1231.

Lorsque le préavis vient á l'expiration dans le courant ďun mois, le
contrat de location produit effet jusqu'au dernier jour du mois.

24/katafora

5°) /XX11/ Au départ du locataire /24/

XXII.
metatextový
Le locataire devra permettre la visitě des lieux loués en vue ďune
konektor
nouvelle location, á raison de deux heures par jour ouvrables, y compris le
samedi, á Pexception des jours de fete légale.

De ničme /XXIII/, le locataire devra permettre la visitě des lieux loués á
tout préposé de FOffice, en vue ďétablir le constat préalable ďétat des lieux.

XXIII.
slu čo vaď
konektor

Avant son départ, le locataire devra justifier du paiement des
contributions par la production des quittances. II devra aussi laisser les lieux loués
en état de propreté, et éventuellement la cave et les annexes vides et nettoyées,
faute de quoi les frais de nettoyage seront á sa charge.
XXIV.
metatextový
En cas de non-paiement des loyers, charges et accessoires dus á FOffice, konektor

25/katafora

6°) /XXIV/

Résiliation pour faute du locataire 1251

26/anafora

ou en cas de non souscription de ťassurance visée au troisiéme paraeraphe du
C. 1261, la location pourra étre résiliée de plein droit á 1'initiative de FOffice un
mois aprés un simple commandement de payer ou une sommation ďexécuter
restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
voie ďHuissier.
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Dans ce cas 1211. 1'expulsion du locataire et de tout occupant introduit

27/anafora

par lui sera alors prononcée par simple ordonnance de référé rendue par la la
juridiction compétente.

L'Office conserve le droit ďutiliser toute autre procédure du droit
commun, et notamment en cas ďinexécution par le locataire de ses obligations
locatives.

L'OfFice conserve toujours la faculté de rechercher avec les Services
Sociaux ou autres Organismes intéressés les solutions et les moyens susceptibles
de mettre un terme aux difFicultés rencontrées par le locataire, et de normaliser la
situation. En tant que de besoin, le locataire autorise POffice á faire état des dites
28/anafora

diffícullés /28A

29/katafora

C /XXV/

- OBLIGATIONS

GENERALES

DE

VOFFICE

ET

DU

LOCATAIRE 1291

XXV.
metatextový
konektor

Les obligations générales des parties sont réeies par : 130/

30/katafora

le présent contrat de location ;
les régles de droit commun, telles qu'elles sont définies,
notamment par les dispositions du Code Civil;
la convention conclue entre PEtat et le bailleur, en application de
1'article L 351 - 2 du C .C.H., dont les locataires pourront prendre
connaissance chez le gardien ou dans les locaux du bailleur ;
la réglementation découlant des diverses lois relatives aux
organismes H.L.M.;
le réglement intérieur joint á 1'engagement.
Elles peuvent étre complétées et précisées par les accords collectifs.

31/katafora

XXVI.
metatextový
konektor

1°) /XXVI/ Nature de la location /31/
Cette location est consentie pour habitation personnelle et bourgeoise.

En conséquence /XXVII/, 1'exercice de toute profession, de tout métier artisanal XXVII.
důsledkový
quel qu'il soit, méme saisonnier, et Pexploitation de tout commerce, de toute
konektor
industrie, sont absolument interdits dans les lieux loués et leurs dépendances.

Le locataire s'engage pour lui-méme et toute personne vivant sous son
conséquence XXVIII.
důsledkový
tous actes ďivrognerie, toutes rixes, scénes ďinjures et autres sont konektor

toit á juir des lieux
/XXVIII/,

en bon pere de famille, calmement. En

formellement interdits.
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De ničme /XXIX/, le locataire devra s'interdire tout acte pouvant nuire á XXIX.
slučovací
la tranquillité ou á la sécurité des voisins. 11 est en particulier formellement
konektor
interdit de faire du bruit de 22 heures á 7 heures du matin. En tout état de cause, et
quelle que soit Pheure, le locataire devra veiller á ne pas incommoder ses voisins
par 1'usage ďappareils de rádio, phonographes, télévisions, électrophones,
magnétophones ou autres instruments, ou par son comportement.

32/katafora

XXX.
metatextový
11 est formellement interdit de sous-louer, en tout ou partie, méme en konektor
XXX1.
chambres garnies le local, objet des présentes. De méme /XXXI/, toute cession ou
slučovací
subrogation du présent droit au bail, sous quelque formě que ce soit, est konektor
2°) /XXX/

Interdiction de sous-louer - Echanee 1321

absolument prohibée.

Le locataire s'interdit de loger habituellement dans les lieux, méme á titre
gratuit, toute personne ne lui étant pas apparentée en ligne directe.

Le locataire devra ocuuper les lieux suffisamment par lui-méme et par
les membres de sa famille, á defaut de quoi POffice pourra exiger un échange
dans les conditions prévues aux Articles L 442-4 et R 442-4 du Code de la
Construction et de 1'Habitation.

33/katafora

34/katafora

?°J /XXX11/

Assurances 133/

XXXII.
Le locataire devra souscrire auprěs de la Compagnie de son choix les metatextový
konektor
assurances suivantes : /34/
assurance couvrant les risques locatifs (incendie, explosion, dégáts
des eaux);
assurance couvrant le risque "recours des voisins";
assurance du mobilier (incendie, explosion, dégáts des eaux).

35/anafora

Cette oblieation 135/ s'imno.se au locataire pendant toute la Hnrée He la Inratinn

Périodiquement, á la demande de POffice, la preuve de la souscription de ces
36/anafora

assurances

136/ doit étre

fournie nar le locataire qui proHuira une pnlire

ďassurance et une attestation de paiement des primes.
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37/katafora

XXXIII.
metatextový
Le locataire n'utilisera pas ďappareils dangereux, ne détiendra pas de konektor
produits explosifs ou inflammables, autres que ceux ďun usage domestique

4°) /XXXIII/

Rěglement de sécurité et de salubrité 1311

courant, autorisés par les réglements de sécurité. 11 n'utilisera ni appareils á fuel,
ni bouteilles de gaz butane ou propane, sauf autorisation expresse de 1'Office.

II suivra les indications données par les panneaux de signalisation
routiěre, ne stationnera pas aux emplacements interdits (allées pompiers, etc...).

II veillerra au nettoyage et á l'entretien régulier des ventilations
mécaniques évitant qďelles ne soient bouchées.

II observera les réglements sanitaires départementaux sur la déclaration
des maladies contagieuses, la destruction des parasites, rats, souris et insectes, le
nettoyage et la désinfection.

II laissera pénétrer dans les lieux louésles représentants de 1'Office /296/
sur justification de leur qualité, chaque fois que ce sera nécessaire á la sécurité et á
la salubrité collective.

En contrepartie, 1'Office mettra en pláce les mesures services et moyens
de sécurité que lui impose la réglementation en vigueur á la date de construction
de 1'immeuble.

38/katafora

5°) IXXXIV/

Rěglement intérieur 738/

Un réglement des locations élaboré par 1'Office est remis au locataire;

XXXIV.
metatextový
konektor

celui-ci, signé par les deux parties, les engage.

Toute clause dudit rěglement qui serait contraire aux dispositions du
présent engagement est réputée non écrite.

Chaque contravention á l'une quelconque des obligations générales des
consignes de sécurité ou de salubrité, donnera lieu á un avertissement et, en cas de
récidive, 1'Office pourra demander ěs justice la résiliation du contrat de location
selon les dispositions de 1'Article 1184 du Code Civil, sans pour autant renoncer á
la demande réparation du préjudice réellement causé.

39/katafora

6°) /XXXV/

Timbre et enrecistrement 1391
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XXXV.
metatextový
konektor

Le présent contrat de location n'est soumis á 1'enregistrement que si
l'une des parties le désire, et en ce cas, á ses frais.

40/katafora

XXXVI.
metatextový
L'établissement de ce dossier ne pourra donner lieu á aucun frais de la konektor

7°) /XXXVI/

Frais de dossier /40/

part du locataire.

41/katafora

XXXVII.
metatextový
Les frais de poursuites et autres, ainsi que les honoraires que POffice konektor
serait amené á engager pour assurer le respect des clauses du présent contrat de
H°i /XXXVII/

Frais de poursuites et honoraires

/41/

location, notamment pour le recouvrement des loyers en retard, resteront á la
charge du locataire.

1)

/XXXVI11/

LOGEMENTS
42/katafora

ET AGENTS

-

CLAUSES

RESERVES

SPÉCIALES

ET AFFECTES

XXXVIII.
AUX metatextový
FONCTIONNAIRES konektor

APPLICABLES
AUX

DE VET AT CIVIL ET MIL1TA1RE 142/

Ces clauses sont applicables conformément á PArticle R 441-19 du
C.C.H.
La location prendra fin de plein droit six mois aprés le décěs du preneur .

La location prendra fin de plein droit six mois aprěs la date á
laquelle le preneur aura été soit 1'objet ďune mutation dans une autre ville, soit
rayé des cadres de Padministration (retraite, démission, licenciement, etc...).

43/anafora

A Pexoiration du délai de six mois visé aux alinéas ci-dessus /43/ .
1'occupant qui, par application des dispositions de PArticle 38 de la Loi du 28
AOUT 1948, n'est pas admis au bénéfice du maintien dans les lieux , reconnu par
le droit commun, devra avoir libéré son logement.

44/katafora

E /XXXIX/

1°) /XXXX/
45/katafora

- DISPOSITIONS

Eneaeements

PARTICULIERES

144/

spéciaux cončernaní le locataire

1'Aide Personnalisée au Logement /45/

XXXIX.
metatextový
konektor
XXXX.
bénéfíciant de
metatextový
konektor

Le locataire est tenu á 1'égard de POrganisme chargé de la liquidation
et du paiement de 1'Aide Personnalisée au Logement de signaler immédiatement
toutes les niodifications concernant sa situation familiale ou le montant de ses
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ressources.

A la demande de cet Organisme, le locataire devra, sous peine de perdre
le bénéfice de PAide Personnalisée au Logement, fournir chaque année les
documents nécessaires á son calcul et adresser toutes les piěces justificatives
permettant le contróle de ses ressources.

Lors de la résiliation du contrat de location pour changement de
résidence, le locataire s'engage á prévenir POrganisme Liquidateur de PAide
Personnalisée au Logement.
AXXXI.
slučovací
des charges deviendra exigible en totalité si PAide Personnalisée n'est plus versée konektor
Le locataire est également /XXXX1/

informé que le montant du loyer et

pour quelque motif que ce soit, et en particulier en cas de :
supression á la suitě de non-paiement du loyer;
défaut de documents ou piéces pouvant permettre son calcul;
dépassement des plafonds de ressources.

46/katafora

Engagements de 1 'Office a 1 'égard de 1 'Organisme chargé de la XXXXII.
metatextový
Liauidation et du paiement de l'Aide Parsonnalisée au Logement 1461
konektor
2°) /XXXXII/

L'Office est tenu á Pégard de POrganisme Liquidateur aux obligations
prévues dans la convention établie entre PEtat et 1'Office; en particulier, il devra
fournir annuellement toutes les justifications concernant le paiement du loyer et en
cas de non-paiement de deux échéances consécutives, d 'en aviser immédiatement
POrganisme Liquidateur, ainsi que la Commission Départementale de PAide
Personnalisée au Logement, en indiquant les démarches entreprises auprés du
locataire défaillant.

47/katafora

F /XXXX1II/-

XXXXIII.
metatextový
konektor

CONTESTA TION1411

Le Tribunál compétant est celui du ressort du logement.

C. /XXXXIV/-

ELECTION

DE DOMICILE /4X/

48/kaíafora
Les parties font élection de domicile attributif de juridiction au siěge de
1'Office.

Le locataire reconnaít comme valables toutes les significations afiférentes
aux présentes qui lui seront adressées á Padresse du local, objet du présent
contrat.
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/XXXXIV/
metatextový
konektor

xxxxv.
savoir que les locaux présentement loués transitivní
konektor
sont régis par la législation sur les Habitations á Loyer Modéré ainsi que par la
Le locataire déclare en outre /XXXXV/

convention conclue entre PEtat et POffice.

H /XXXXVI/

- PIECES

JOINTES

A CARACTERE

149/

CONTRACTUEL XXXXVI.
metatextový
konektor

XXXXV! i.
avoir pris connaissance des slučovací
documents contractuels qui sont joints au présent contrat, a savoir konektor
XXXXVIII.
/XXXXVIII/.
vysvětlovači
konektor
liste des réparations et charges locatives ;
Le locataire reconnaít également/XXXXVI1/

un décompte de surface corrigée;
un réglement intérieur;
la liste des locaux et des équipements et accessoires á usage commun
ressortant du báti et du non báti:
*auquel le locataire a normalement accěs, ďune part /IL/,
*dont 1'accěs n'est pas autorisé au locataire,

ďautrepart/U,

un exemplaire de 1'état des lieux dressé contradictoirement á 1'entrée
du locataire.

Fait en 2 exemplaires,
A Metz, le 3 décembre 2003
1/ Le locataire

2/ Le Directeur Général
par délégation

procéder les signatures de la mention manuscrite "Lu et Approuvé".
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1L.,L.
výčtový
konektor

Anafory, katafóry a textové konektory v textu .,Contrat de location"

A na fóry:
- le logement ci-dessus désigné, la moyenne mentionnée ci-dessus, non souscription de
l'assurance visée au troisiěme paragraphe du C., dans ce cas, des dites difficultés, cette
obligation, ces assurances, délai de six mois visé aux alinéas ci-dessus:.

Katafory:
- Le contrat de location, les sousignés, ...ce qui suit :, les locaux ci-aprěs décrits: , a titre
privatif :, á titre ďéquipements collectifs :, la présente location est régie :,
Conditions fmanciěres de la location, Loyer principál, Les paiements sont á effectuer á :,
Révision et variation du prix du loyer, Piěces justificatives des paiements, Dépót de garantie,
Charges locatives,

Les réparations locatives, Début et fin de location, Etat des lieux á

l'entrée du locataire, Etat des lieux au départ du locataire, Pré-état des lieux, Congé,
conformément aux principes énoncés au paragraphe

résiliation, Au départ du locataire,

Résiliation pour faute du locataire, Obligation générales de l'Office et du locataire, Les
obligations générales des parties sont régies parNature

de la location, Interdiction de

sous-louer - Echange, Assurances, les assurances suivantes:, Rěglement de sécurité et de
salubrité, Rěglement intérieur, Timbre et enregistrement, Frais de dossier, Frais de
poursuites et honoraires, Clauses spéciales applicables aux logements réservés et affectés aux
fonctionnaires et agents de l 'état civil et militaire, Dispositions particuliěres, Engagements
spéciaux concernant le locataire bénéficiant de l'Aide Personnalisée au Logement,
Engagements de l 'Office á l 'égard de l 'Organisme chargé de la Liquidation et paiement de
l'Aide Personnalisée au Logement, Contestation, Election de domicile, Piěces jointes á
caractěre contractuel:.
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Textové konektory:
Metatextové:
-1/, 2/, A, 1/, 2/,3/, 4/, 5/, 6/, B, 1/, 2/, 3/, 4/, 5/, 6/, C, 1/, 2/, 3/,4/, 5/, 6/, 7/, 8/, D, E, I/, 2/,
F,G,H

Výčtové:
- ďune part, ďautre part

Slučovací:

- pour le surplus, également (3x), de méme (3x)

Transitivní:
- le cas échéant (3x), en outre (2x)
Přípustkové:
- toutefois (lx)

Důsledkové:
- en conséquence (2x)

Vysvětlovači:
- á savoir (lx)
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1/katafora

2/katafora

LE CONTRAT

DE BAIL

/l/

ENTRE LES SOUSSIGNES : 121
La société Groupe Accor au capital de 15 millions ďeuros
Siěge sociál: 15, quai de Grenelle, F 75905 Paris, Cedex 15,
représentée par M. Leblanc en sa qualité de P.D.G.
ci-aprěs dénommée "Le Bailleur"

et

M. Michel Martineau et Mme Claire Martineau
ci-aprěs dénommés "Le Locataire"

3/katafora

IL A ETE CONVENU ETARRETE

CE OUI SUIT: 131

Le Bailleur donne en location les locaux et éauipements ci-aprěs désisnés 141
4/katafora

au Locataire qui les accepte :

5/katafora

DESIGNATION DES LOCAUX ET EOUIPEMENTS

6/katafora

- Les locaux et éauipements privatifs suivants /6/:

LOUES : 151

appartement n° 15 du bátiment 111 au 8iéme étage
7/katafora

situé á Vadresse

suivante

: III

10. m e

quai de Grenelle : F 7 5 9 0 5 Paris

cedex 15

8/kaíafora

comprenant: /8/ 1 entrée. 1 cuisine. 2 chamhres 7 sájonrs 1 salle ďean 1 WC

9/katafora

auquel s'ajoutent de fa?on indivisible, les locaux annexes suivants 191
parking en sous-sol, jardin, cave en sous-sol n° 15, terrasse

10/anafora
11/katafora

Les locaux et éauipements privatifs ci-dessus désisnés

/10/ sont tels que

décrits dans 1'état des lieux ioint en annexe / l l / . ainsi aue. á la liste annexée
aux présentes désignant les équipements supplémentaires ne figurant pas sur
ledit état des lieux ;

- Les parties, accessoires et équipements communs suivants, dont bénéficie
lynsemble des locataires:

155

1'ensemble des locataires:
gardiennage, ascenseur, antenne collective, parking, digicode, videordures, cáble
T.V.,espaces verts, interphone, local á vélos, chauffage collectif

12/anafora

Le Locataire déclare bien connaítre les lieux pour les avoir visité et avoir
constaté 1'existence (les éléments ci-dessus mentionnés /12/.

La présente location est consentie et accetrtée aux conditions générales et
13/katafora

narticuliěres suivantes /13/:

14/kaíafora

/. /// Récime iuridiaue /14/

/.metatextový
Le présent contrat est régi par les dispositions législatives et réglementaires konektor
applicables en la matiěre et notamment par les dispositions de la loi n° 89-462
du 6 juillet 1989 tendant á améliorer les rapports locatifs, telle qďelle résulte
de sa rédaction issue de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994.
15/katafora

2. /II/

//.metatextový
konektor

Durée du contrat/15/

Le présent contrat est conclu pour une durée de six ans. 11 prendra effet á
compter du 3 mars 2006. En conséquence //II/, il arrivera á échéance le 2
mars 2012.

III.
důsledkový
konektor

Résiliation - Congé
11 pourra étre résilié par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte
ďhuissier:
-par Le Locataire á tout moment, sous réserve de prévenir Le Bailleur trois
mois á 1'avance. Ledit délai sera. toutefois /IV/. ramené á un mois en cas de IV.
přípustkový
mutation, de perte ďemploi ou de nouvel emploi consécutif á une perte
konektor
ďemploi, en cas de congé émanant ďun locataire ágé de plus de 60 ans dont
1'état de santé justifie un changement de domicile, en cas de congé émanant
ďun locataire bénéficiaire du revenu minimum ďinsertion (R.M.I.). Toute
réduction du délai de préavis devra donner lieu á la production de documents
justificatifs écrits par Le Locataire;

-par Le Bailleur, au terme du contrat , en cas de motif sérieux et légitime
résultant notamment de 1'inexécution par Le Locataire de l'une des obligations
lui incombant ou en cas de volonté de la part du Bailleur de vendre le logement
loué, sous réserve de prévenir Le Locataire six mois á l'avance. Le congé ainsi
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donné devra indiquer le motif allégué et, en cas de vente, le prix et les
conditions de la vente projetée, ce congé valant offre de vente au Locataire .

Le délai de préavis, quel qu' il soit, courra á compter du jour de la réception de
la lettre recommandée ou de la signification de 1'acte ďhuissier. A 1'expiration
de ce délai, Le Locataire sera déchu de tout titre ďoccupation des lieux loués .

Si Le Bailleur souhaite résilier le présent contrat, il devra en conséquence en
16/anafora

informer Le Locataire dans les conditions de formě et de ílélai prévues cidessus /16/

Renouvellement

Six mois avant le terme du contrat, soit au plus tard le 2 décembre 2011 Le
Bailleur pourra proposer au Locataire le renouvellement de son bail, par lettre
recommandée avec avis de réception ou par acte ďhuissier, á 1'effet de
réévaluer le loyer pour le cas ou ce dernier serait manifestement sous-évalué,
le contrat étant renouvelé pour une durée au moins égale á six ans. Le Bailleur
pourra, dés lors, proposer un nouveau loyer fixé par référence aux loyers
habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables,
dans les conditions fixées á 1'article 19 de la loi du 6 juillet 1989.

Tacite reconduction
A défaut de proposition de renouvellement ou de congé motivé dans les
17/anafora

conditions de formě et de délai prévues ci-dessus /17/, le contrat parvenu á
son terme sera reconduit tacitement aux conditions antérieures pour une durée
au moins égale á six ans.

18/katafora

.?. /V/ Destination des lieux /18/

V. meta textový
Les lieux loués, objet du présent contrat, sont destinés á 1'usage exclusif konektor

ďhabitation. Le Locataire ne peut, en conséquence /VI/ , y exercer une

VI.
quelconque profession qďelle soit artisanale, commerciale ou libérale, sauf á důsledkový
solliciter et á obtenir 1'autorisation expresse et écrite du Bailleur (attention konektor
cependant /VII/

á ce que le rěglement de copropriété ne contienne pas une

clause ďhabitation bourgeoise ; auquel cas, 1'exercice ďune profession dans les VII.
přťpustkový
lieux loués serait interdite).
konektor

VIII.
slučovací
domicilier celle-ci á titre provisoire dans les lieux loués , devra se conformer konektor
Le Locataire, qui, par ailleurs /VIII/, créerait une entreprise et souhaiterait

aux dispositions de 1'article ler et de 1'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre
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1958 modifiée et notamment notifier par écrit au Bailleur, préalablement á sa
demande ďimmatriculation au registre du commerce et des sociétés, son
intention ďuser de la faculté offerte par le texte susvisé. II est précisé á cet
égard que l'installation du siěge de 1'entreprise dans le local ďhabitation est
autorisée pour une période qui ne saurait excéder deux années, ni dépasser le
terme du présent contrat. (ce droit ďinstaller le siége de l'entreprise dans les
19/anafora

lieux loués , sous réserve du respect des conditions ci-dessus énumérées /I9/,
est une disposition ďordre public : le bailleur ne saurait pouvoir y déroger).

20,21/
katafora

IX.
metatextový
konektor

4. /IX/ Montant de la location 720/

4.1. /X/ Loyer /21/

X.
La présente location est consentie et acceptée moyennant paiement á terme á metatextový
konektor
échoir ďun loyer mensuel librement fixé entre les parties en application de
1'article 17a de la loi du 6 juillet 1989, le logement entrant dans la catégorie
. ďun logement neuf;

Les références de loyers ainsi présentées par Le Bailleur aux fins de
justification du loyer fixé sont annexées au présent contrat..

La présente location est consentie et acceptée moyennant paiement á terme á
échoir ďun loyer mensuel librement fixé entre les parties.

Révision du loyer
Le loyer ainsi fixé sera révisé au terme de chaque année de location le 1
janvier en fonction de la variation de la moyenne sur quatre trimestres de 1'
indice national du coůt de la construction publié par N.N.S.E.E. La moyenne
22/anafora

mentionnée ci-dessus 1221 est celle de 1'indice du coůt de la construction á la
date de référence et des indices des trois trimestres qui la précédent.

Le retard dans la publication de 1'indice n'autorisera pas Le Locataire á différer
le paiement du loyer. Celui-ci devra étre payé á 1'échéance normále, selon le
montant de l'échéance précédente, ce jusqďá régularisation consécutive á la
révision.

Re?u ou quittance
Conformément á la législation en vigueur, Le Bailleur délivrera au Locataire,
sur sa demande et aprěs paiement intégral du loyer et des sommes accessoires,
une quittance correspondant au montant des sommes perpues.
En cas de paiement partiel effectué par Le Locataire, le Bailleur lui délivrera
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un re?u des sommes ainsi versées.

23/katafora

4.2. /XI/Cliarses

XI.
metatextový
konektor

locatives / 23/

Nátuře des charges
En sus du loyer, Le Locataire sera tenu de verser au Bailleur sa quote-part dans
les charges réglementaires, conformément á la liste établie par le décret n° 87713 du 26 aoGt 1987 ou par tout texte qui viendrait á lui étre substitué.
Ces charges récupérables, sommes accessoires au loyer principál, sont
exigibles en contrepartie:
. des services rendus liés á 1'usage des différents éléments de la chose louée ;
. des dépenses ďentretien courant et des menues réparations sur les éléments
ďusage commun de la chose louée ;
. du droit au bail et des impositions qui correspondent á des services dont Le
Locataire profite directement.

Fixation et paiement des charges
Les charges seront payées en méme temps que le loyer principál, par
provisions mensuelles et feront 1'objet ďune régularisation annuelle.
Le montant des charges sera fixé chaque année par Le Bailleur en fonction des
dépenses réellement exposées 1'année précédente ou du budget prévisionnel, le
montant de chaque provision étant réajusté en conséquence.
Chaque année, Le Bailleur devra remettre au Locataire 1'état définitif des
dépenses récupérables de l'année écoulée pour chaque catégorie de dépenses,
ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre tous les
locataires.
Le réglement des sommes ainsi communiquées sera exigible aprés le délai
légal ďun mois suivant 1'envoi dudit décompte. Pendant ce délai, les piěces
justificatives seront tenues á la disposition du Locataire.

24/katafora

4.3. /XII/ Montant

/24/

25/katafora

Le montant de la présente location s 'établit comme suit : 1251

XII.
metatextový
konektor
Somme en toutes lettres

Somme

en chifířes
Loyer principál

sept cent quatre-vingt euros

euros

Loyers annexes :
parking en sous-sol:
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780

cave
terrasse

quarante euros

Provisions sur charges:

cent euros

40 euros

100

euros

TOTAL MENSUEL
26/anafora

neuf cent vingt euros

920

euros
La somme, ci-dessus mentionnée 1261. sera pavable au plus tard le 15 de
chaque mois.

27/katafora

5. /XI11/ Dépót de carantie 1211

XIII.
metatextový
konektor

Fixation du dépót de garantie
Aux fins de garantir la bonne exécution de ses obligations, Le Locataire
versera un dépót de garantie, lequel ne peut excéder deux mois de loyer. Le
locataire verse ainsi ce jour au Bailleur, qui

le reconnaít et lui en donne

quittance, la somme de mille cinq cents euros (1500 euros).
Ledit dépót ne sera pas productif ďintéréts et ne sera révisable ni en cours de
contrat initial, ni lors de son renouvellement éventuel.

Restitution du dépót de garantie
Le dépót ainsi versé sera restitué au Locataire dans un délai maximum de deux
mois á compter de la restitution des clés, déduction faite, le cas échéant /XIV/

XIV.
, des sommes restant dues au Bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait étre transitivní
konektor
tenu au lieu et pláce du Locataire , sous réserve qďelles soient důment
justifiées.
28/anafora

A défaut de restitution dans le délai susmentionné /28/ , le solde restant dů
aprés arrété des comptes produira intérét au taux légal au profit du Locataire.

Affectation du dépót de garantie
En aucun cas, 1'existence de ce dépót de garantie ne pourra dispenser Le
Locataire du paiement, á leur date, des sommes dues au Bailleur et notamment,
en fin de contrat, du paiement des derniers mois de loyer et charges.
29/katafora

/í. /XV/

Etat des lieux 129/

XV.
metatextový
konektor

Etat des lieux á 1'entrée du Locataire
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Au plus tard lors de la remise des clés, un état des lieux contradictoire signé
des deux parties sera établi et annexé au présent contrat.
Toute anomalie cachée ou anomalie de fonctionnement, qui ďaurait pu étre
décelée lors de 1'établissement de cet état des lieux, devra étre signalée par Le
Locataire dans un délai de 20 jours.
Pendant le premier mois de la premiére période chauffe, Le Locataire pourra
également /XVI/ demander 1'établissement ďun état des lieux complémentaire XVI.
slučovací
portant sur les éléments de chauffage.
konektor
Etat des lieux á la sortie du Locataire
Une visitě contradictoire des lieux sera effectuée lors du départ du Locataire,
XVII.
slučovací
konektor
signeront un état des lieux.
XVIII.
Le cas échéant /XVIII/, une liste définitive des réparations locatives á
transitivní
effectuer sera établie par comparaison entre 1'état des lieux ďentrée et 1'état des konektor

également /XVII/

en présence des deux parties, lesquelles

établiront et

lieux de sortie, ce en tenant compte de 1'usure normále.

Etat des lieux par huissier de justice
A défaut ďétat des lieux établi contradictoirement entre les parties á 1'entrée ou
á la sortie du Locataire, il sera dressé par huissier de justice, á Pinitiative de la
partie la plus diligente, les frais étant partagés par moitié.

30/katafora

7. /XIX/Obligations

générales des narties 730/

XIX.
metatextový
konektor

La présente location est consentie et acceptée aux charees et conditions
31/katafora

suivantes /31/, que les parties s'engagent á respecter chacune en ce qui la
concerne.

32/katafora

7. /. /XX/ Obligations du Bailleur 122/

33/katafora

Le Bailleur est tenu des obligations princinales suivantes: 133/

. délivrer au Locataire les lieux loués en bon état ďusage et de réparations,
ainsi que les équipements existants en bon état de fonctionnement;

. assurer au Locataire la jouissance paisible des lieux loués et, sans préjudice
des dispositions de 1'article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou
défauts de nature á y faire obstacle ;

. entretenir les locaux en état de servir á 1'usage prévu par le présent contrat et y
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XX.
metatextový
konektor

faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état
et á 1'entretien normál des lieux loués;

. ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par Le Locataire , sous réserve
qu'ils ne constituent pas une transformation de la chose louée ;

les extraits du rěglement XXI.
transitivní
de copropriété portant sur la destination de 1'immeuble, la jouissance et 1'usage konektor
des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot
. communiquer au Locataire, le cas échéant /XXI/,

loué dans chacune des catégories de charges.
XXII.
metatextový
konektor

34/katafora

7.2. /XXII/ Obligations du Locataire /34/

35/katafora

Le Locataire est tenu des obligations principales suivantes 135/ :
XXIII.
metatextový
. payer le loyer, les charges récupérables et toute autre somme due aux termes konektor

a. /XXIII/

en cours de location :

convenus;

. tenir les lieux loués constamment garnis de meubles et objets mobiliers leur
appartenant en quantité et valeur suffisantes pour répondre du paiement du
loyer et des charges et plus généralement de 1'exécution de l'ensemble des
conditions du présent contrat;

. user paisiblement des lieux loués suivant la destination qui leur a été donnée
par le présent contrat, (ajouter, en cas ďimmeuble collectif) sans rien faire qui
puisse nuire á la tranquillité des autres locataires

et á la bonne tenue de

1'immeuble.

XXIV.
11 respectera en particulier, le cas échéant /XXIV/ les clauses du rěglement de transitivní
konektor
copropriété relatives á la destination de 1'immeuble et á la jouissance et á
1'usage des parties communes et privatives, ainsi que les décisions du syndicat
de copropriété portant sur 1'usage de 1'immeuble.
11 s'engage, en outre /XXV/ á respecter le rěglement intérieur de 1'immeuble, XXV.
transitivní
dont il déclare avoir pris connaissance ;
konektor
. répondre des dégradations et pertes qui surviendraient pendant la durée du
contrat dans les lieux loués dont il a la jouissance exclusive, á moins qu'il

ne

prouve qďelles ont eu lieu par cas de faute majeure, par la faute du Bailleur ou
par le fait ďun tiers qu' il n'a pas introduit dans les lieux loués ;
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. prendre á sa charge 1'entretien courant des lieux loués , les menues
réparations, ainsi que 1'ensemble des réparations locatives actuellement
défmies par le décret n° 87-712 du 26 aoflt 1987.
Les réparations occasionnées par vétusté, malfa^on, vice de construction, cas
fortuit ou force majeure incomberont toutefois/XXVI/

au Bailleur;

XXVI.
přípustkový
konektor

. laisser exécuter dans les lieux loués les travaux ďamélioration des parties
communes ou des parties privatives, ainsi que les travaux nécessaires au
maintien en état et á l'entretien normál des lieux loués.

Le Bailleur pourra ainsi exécuter toutes réparations, tous travaux de
transformation, de surélévation ou ďaménagement quelles qu'en soient les
causes, le tout sans indemnité ni diminution de loyer au profit du Locataire,
lequel sera prévenu préalablement en cas de trouble de jouissance prolongé
devant en résulter.
36/anafora

Par dérogation á ce qui est stipulé dans 1'alinea precedent /36/ , en cas de
grosses réparations nécessitant des travaux ďune durée de plus de 40 jours le
loyer sera, á Pexpiration de ce délai, diminué á proportion du temps et de la
partie des lieux loués dont. Le locataire aura été přivé ;

. ne pas transformer les lieux loués sans 1'accord écrit du Bailleur; á défaut
ďaccord, Le Bailleur pourra exiger du Locataire , lors de son départ, la remise
en état des lieux loués ou conserver á son bénéfice les transformations
effectuées sans que le locataire puisse réclamer une quelconque indemnité ; Le
Bailleur pourra toutefois /XXVII/

exiger la remise immédiate des lieux en XXVII.
1'état, aux frais du Locataire, lorsque les transformations effectuées mettront en přípustkový
konektor
péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité des lieux loués ;

. s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de Locataire et
ďen justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, á la demande du
Bailleur, par la production ďune attestation de 1'assureur ou de son
représentant.
A défaut, le présent contrat pourra étre résilié en application de la clause
résolutoire;

. laisser pénétrer dans les lieux loués les représentants du Bailleur et toute
personne mandatée par lui, sur justification de leur qualité, chaque fois que
cela sera nécessaire pour l'entretien, les réparations, ainsi que pour la sécurité
et la salubrité des lieux loués ;
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. ne pas céder le présent contrat, ni sous-louer les lieux donnés en location,
sauf avec 1'accord exprěs du Bailleur sur le principe et sur le montant du loyer;
le sous-locataire ne pourra, en aucune maniěre, se prévaloir ďun quelconque
droit á 1'encontre du Bailleur, ni ďaucun titre ďoccupation ;

. occuper l'emplacement de stationnement qui lui est attribué, á 1'exclusion de
tout autre endroit, sans pouvoir ni le préter, ni le sous-louer á quiconque ; il
s'engage, en outre /XXVIII/, á n'effectuer aucune réparation mécanique, quelle XXVIII.
qu'elle soit, ainsi qu'aucune opération de vidange, lavage ou graissage de son transitivní
konektor
véhicule sur ledit emplacement. II s'interdit également /XXIX/ ďy entreposer
XXIX.
de 1'essence et des matiěres grasses ou inflammables ou ďutiliser sur pláce de slučovací
konektor
tels produits.
II prend acte de ce que Le Bailleur décline toute responsabilité pour trouble de
jouissance ou dommages causés du fait des tiers, notamment en cas de vol de
son ou ses

véhicules ou ďobjets se trouvant á 1'intérieur et déclare děs á

présent renoncer á tout recours contre Le Bailleur.

b. ZYA'A7 pendant le délai de préavis :

. payer le loyer et les charges pendant tout le délai de préavis, ce en cas de

XXX.
metatextový
konektor

congé donné par lui;

. payer le loyer et les charges pour la seule période pendant laquelle il aura
effectivement occupé les lieux loués, ce en cas de congé donné par Le Bailleur

. děs la notification du congé, autoriser la visitě des lieux loués, en vue ďune
nouvelle location ou de la vente des locaux, deux heures par jour pendant les
jours ouvrables. L'horaire de visitě sera défini par accord entre les parties. A
défaut, les visites auront lieu entre 17 et 19 heures du lundi au samedi inclus.

c. /XXXI/a son départ:
XXXI.
metatextový
. justifier du paiement des taxes fiscales relatives aux lieux loués par la konektor
production des quittances correspondantes ;

164

. laisser les lieux loués entiérement vides et en état de propreté ;

. restituer les clés et accessoires au plus tard le jour de 1'expiration du présent
contrat.

37/katafora

XXXII.
metatextový
konektor

7.3./XXXII/ Tolérances 737/

II est expressément convenu que toute tolérance du Bailleur concernant
l'exécution de l'une quelconque des clauses du présent contrat ne pourra étre
considérée comme valant renonciation tacite de sa part.

38/katafora

8./XXXI11/

XXXIII.
metatextový
konektor

Clause résoluloire et clauses pénales /38/

Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu'il soit
besoin de faire ordonner cette résolution en justice :

. deux mois aprés un commandement

demeuré infřuctueux á défaut de

paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges
důment justifiées ou en cas de non-versement du dépót de garantie prévu au
contrat; ledit commandement de payer devra énoncer la volonté du Bailleur de
se prévaloir de la présente clause et reproduira les dispositions de 1'article 24 de
la loi du 6 juillet 1989, ainsi que celle de 1'article 6 alinéa 1 de la loi n° 90-449
du 31 mai 1990 visant la mise en ceuvre du droit au logement, en mentionnant
la faculté pour Le locataire de saisir le Fonds de Solidarité pour le logement;
. un mois aprěs un commandement demeuré infřuctueux á défaut ďassurance
des risques locatifs énon?ant la volonté du Bailleur de se prévaloir de la
présente clause et reproduisant les dispositions de 1'article 7g de la loi du 6
juillet 1989.

Le bénéfice de la clause résolutoire acquis au Bailleur, Le Locataire devra
libérer immédiatement les lieux. A défaut son expulsion, ainsi que
celle de tout occupant, aura lieu sur simple ordonnance de référé.

II est bien entendu qu'en cas de paiement par chěque ou
automatique, le loyer

prélěvement

ne sera considéré c o m m e réglé qďaprěs encaissement

des s o m m e s correspondantes, la clause résolutoire pouvant děs lors avoir plein
effet en cas de défaut ďapprovisionnement du compte bancaire ou postál du
Locataire.

165

39/katafora

En outre /XXXIV/, et sans qu'il soit dérogé á la précédente clause résolutoire, XXXIV.
Le Locataire s'engage formellement á respecter les clauses pénales suivantes: transitivní
konektor
1391
. sans qu'il soit besoin ďune mise en demeure, par dérogation á 1'article 1230
du Code civil, tout retard dans le paiement du loyer ou accessoires entrainera
une majoration de plein droit de 10% sur le montant des sommes dues, en
réparation du préjudice subi par Le Bailleur; Le Locataire devra, en outre
/XXXV/,

rembourser au Bailleur les frais et honoraires exposés pour la mise XXXV.
transitivní
en recouvrement desdites sommes, sans préjudice de 1'article 700 du Nouveau
konektor
Code de Procédure Civile ;

. si Le Locataire, déchu de tout titre ďoccupation, ne liběre pas les lieux, résiste
á une ordonnance ďexpulsion ou obtient des délais pour son départ, il

devra

verser par jour de retard, outre les charges, une indemnité conventionnelle
ďoccupation égale á deux fois le loyer quotidien, ce jusqu'á complet
déménagement et restitution des clés, laquelle indemnité est destinée á
dédommager Le Bailleur du préjudice consécutif á 1'occupation abusive des
lieux loués faisant obstacle á 1'exercice de ses droits.

40/katafora

9./XXXVI/Caution

740/

XXX VI.
metatextový
konektor

M. et Mme Martineau, aprěs avoir pris connaissance du présent contrat,
déclare se porter caution solidaire de mille cinq cents euros pour 1'exécution
des obligations découlant du présent bail et de ses suites, dans les conditions
de 1'engagement établi par acte séparé.

41/katafora

10. /XXXVII/Clés

et accessoires remis 141/

Nombre de clés remises au Locataire:
10 autotal:
soit: 4 donnant accěs au logement
soit: 2donnant accěs á la cave
soit: 2 pour la boíte aux lettres
soit: 2donnant accěs au parking

Nombre de cartes magnétiques (ou : télécommandes) remises au Locataire:
2 autotal
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XXX VII.
metatextový
konektor

soit: 2 donnant accěs au parking

42/katafora

/ /. /XXXVIII/

Solidarité et indivisihilité /42/

XXXV111..
metatextový
konektor

Pour 1'exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, il y aura
solidarité et indivisibilité:
43/anafora

. entre les parties ci-dessus désignées sous le terme "Le Locataire" /43/; le
colocataire qui donnera congé restera ainsi notamment garant et répondant
solidaire de celui demeurant dans les lieux loués, aux fins de garantir la bonne
exécution du présent contrat et de ses suites ;

. entre les héritiers ou représentants du Locataire venant á décéder (sous
réserve de 1'article 802 du Code civil) et entre toutes les personnes pouvant se
prévaloir de la transmission du présent contrat en vertu de 1'article 14 de la loi
du 6 juillet 1989.
44/katafora

12. /XXXIX/

Enregistrement - Frais et honoraires /44/

XXXIX.
metatextový
konektor

Le présent contrat n'est soumis á enregistrement que si l'une des parties le
désire et en ce cas á ses frais.

Les honoraires de négociation et de rédaction du présent contrat seront payés
directement et par moitié par chacune des parties au mandataire.

45/katafora

13. /XXXX/Election

de domicile /45/

Les parties signataires font élection de domicile : Le Bailleur en son domicile

XXXX.
metatextový
konektor

et Le Locataire dans les lieux loués.

46/katafora

14. ÍXXXXl/

Documents annexés 146/

47/katafora

Sont et demeureront annexés au présent contrat les documents suivants 1411
dont copie a été remise au Locataire qui le reconnaít:

. 1'état des lieux établi lors de la remise des clés au Locataire ;
. la liste des équipements dont Le Locataire á la jouissance exclusive et qui ne

167

XXXXI.
metatextový
konektor

figurent pas dans 1'état des lieux;
. le rěglement intérieur de 1'immeuble ;
. les extraits du rěglement de copropriété relatifs á la destination de 1'immeuble,
la jouissance et 1'usage des parties communes et privatives et précisant la
quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges ;
. références des loyers de voisinage ;
. le ou les actes de caution .

RAYES NULS :

... mots
... lignes

Fait á Paris , le 13 janvier 2006
En 2 exemplaires, dont un
est remis á chacune des parties qui le reconnaít.

LE BAILLEUR

LES LOCATAIRES

Signatuře précédée de

Signatuře précédée de

Signatuře précédée

la mention manuscrite

la mention manuscrite

de la mention manuscrite

"lu et approuvé".

"lu et approuvé".

"Reconnais avoir pris connaissance

LA CAUTION

"lu et approuvé"

du présent contrat pour lequel je me

porte caution par acte séparé et annexé".
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Anafory, katafory a textové konektory v textu „Contrat de bail"

A na fóry:
- Les locaux et équipements privatifs ci-dessus désignés, l'existence des éléments ci-dessus
mentionnés, dans les conditions de formě et de délai prévus ci-dessus (2x), des conditions cidessus énumérées, la moyenne mentionnée ci-dessus, la somme ci-dessus mentionnée, dans le
délai susmentionné, ce qui est stipulé dans l 'alinéa précédent, les parties ci-dessus désignées
sous le terme Le locataire.

Katafory:
- Le contrat de bail, les sousignés: , ...ce qui suit:, les locaux et équipements ci-aprěs
désignés, Désignation des locaux et équipements loués, Les locaux et équipements privatifs
suivants, á l 'adresse suivante, comprenant:, les locaux annexes suivants, tels que décrits
dans l 'état des lieux joint en annexe, aux conditions générales et particuliěres suivantes :,
Régime juridique, Durée du contrat, Destination des lieux, Montant de la location, Loyer,
Charges locatives, Montant, Montant de la présente location s 'établit comme suit:, Dépót de
garantie, Etat des lieux, Obligations générales des parties, aux charges et conditions
suivantes, Obligation du Bailleur, des obligations principales suivantes, Obligations du
Locataire, des obligations principales suivantes, Tolérances, Clause résolutoire et clauses
pénales, les clauses pénales suivantes:, Caution, Clés et accessoires remis, Solidarité et
indivisibilité, Enregistrement - Frais et honoraires; Election de domicile, Documents
annexés .
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Textové konektory:

Metatextové:
- 1/, 2/ 3/,4/, 4.1/, 4.2/ 4.3/ 5/ 6/ 7/ 7.1/, 7.2/ a/, b/ c/ 7.3/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/
Slučovací:
- également (3x), par ailleurs (lx)
Transitivní:

- le cas échéant (4x), en outre (4x)

Přípustkové:
- toutefois (3x), cependant (lx)
Důsledkové:
- en conséquence (2x)
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4. Závěry analýzy smluv Le contrat de location a Le contrat de bail

1. Určení koreferenční sítě:
Z analýzy vyplývá, že nejčastější formou koreference v analyzovaných smlouvách je
opakování téhož referentu (např. le contrat de bail, la location, le loyer). Lze soudit, že
tento úzus souvisí s potřebou jednoznačného, explicitního pojmenování jevů. Popřípadě se
v analyzovaných smlouvách vyskytuje opakování zobecňujícího koreferentu k danému
referentu (např. le locataire, le bailleur, le preneur) pro označení konkrétní osoby.
Relativně často se ve smlouvách vyskytují některá synonyma. Toto zjištění bylo pro
nás zajímavé, až překvapivé, neboť se neslučuje s naší představou o obecné povaze právního
odborného jazyka kladoucího důraz na přesné a jednoznačné pojmenování. Jako příklad
uvádíme „la location" pro Je bail", „lesprésentes" pro „le contrat", „lesparties" pro „les
sousignés". Zdá se tedy, že i právní jazyk si uchovává určitou míru variability.
Koreferenční síť je dále tvořena zájmeny, nejvíce se jedná o zájmena přivlastňovací,
osobní a vztažná, méně jsou zastoupena zájmena ukazovací. Poměrně málo se vyskytují
zájmena samostatná.
V textech smluv se rovněž objevuje koreference výčtem, což je ve zřejmém souladu
s tendencí právního textu k explicitnosti.

2. Určení anafor/katafor a textových konektorů:

Text smluv je strukturován pomocí anafor/katafor a metatextových konektorů.
Anafory v našem pojetí (to znamená výrazy odkazující k některé části textu, která
předcházela) se v analyzovaných smlouvách vyskytovaly velmi zřídka. Jako příklad uvádíme
„Les locaux et équipementsprivatifs ci-dessus désignés, le logement ci-dessus désigné, ...ce
qui est stipulé dans Valinéaprécédent... ".
Pro texty smluv je naopak velmi příznačná katafora. První skupinu katafor, které jsme
v rámci naší analýzy zaznamenali, tvoří katafory odkazující k té části textu smlouvy, která
bude bezprostředně následovat. Za těmito kataforami je zpravidla dvojtečka. Jako příklad
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uvádíme spojení „II a été convenu ce qui suit: " nebo ,JLe montant de la location s'établit
comme suit:".
Druhou skupinu katafor pak tvoří názvy jednotlivých kapitol. Právě tyto katafory jsou
velmi příznačné pro strukturování

a zpřehlednění textu smluv (např. Montant, Charges

locatives, Obligations générales des parties).

Textové konektory se v analyzovaných textech vyskytovaly v menší míře, než jsme
původně očekávali.
Nejčastěji se v textech objevují metatextové konektory, které označují pořadí
jednotlivých částí smlouvy (např. l.,2.,3. nebo a.,b., c.). Navíc bývají graficky zvýrazněny a
usnadňují tedy orientaci v textu.
Poměrně frekventované jsou konektory transitivní (le cas échéant, en outre),
přípustkové (toutefois, cependant), slučovací (de méme, également, pour le surplus) a výčtové
(ďune part/ďautre part). V textech smluv se velmi zřídka vyskytují důsledkové nebo
příčinné konektory. Je to dáno zřejmě tím, že hlavním cílem textu smlouvy není vysvětlovat
jednotlivé souvislosti mezi jevy v ní se vyskytujícími, nýbrž pouze tyto jevy pojmenovat a
definovat.
Bylo by velmi zajímavé z obdobných hledisek analyzovat jiné typy právních textů,
např. rozsudek, a porovnat je s výsledky zjištěnými v případě smlouvy. Lze očekávat, že
v různých typech právních textů se bude koherence projevovat různými způsoby.
Ani výše uvedené poznatky vyplývající z analýzy dvou (ač rozsáhlých) smluv nelze
vzhledem k omezenému vzorku výzkumného materiálu považovat za vyčerpávající a platné
pro každou právní smlouvu ve francouzštině. Přesto se domníváme, že zjištění jsou cenná pro
další výzkum i pro konkrétní lingvodidaktické uplatnění.
Cílem analýzy bylo zjistit na tomto konkrétním materiálu, jak lze metodicky
postupovat při určování koreferenční sítě, anafor/katafor a textových konektorů.
Domníváme se, že analýza textu zaměřená na výše uvedené jevy může být
z lingvodidaktického hlediska užitečným dílčím cílem v rámci výuky francouzštiny jako
jazyka cizího určené studentům kurzů odborného jazyka, a to zejména právnických fakult.
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Při zapojování aktivity určení koreferenční sítě můžeme z didaktického hlediska
sledovat i další komplementární cíle:
osvojení vybrané obecné a odborné slovní zásoby obsažené v odborném textu
prostřednictvím označení jednotlivých referentů a jejich koreferentů,
vyznačením koreference formou synonyma, koreference výčtem a parafrází
prohloubení lexikálně gramatických znalostí a dovedností prostřednictvím
vyznačení

koreference

osobními/ukazovacími/přivlastňovacími/vztažnými

zájmeny nesamostatnými i samostatnými
schopnost rychlejší orientace v odborném cizojazyčném textu
seznámení se s formou daného cizojazyčného dokumentu, v našem případě
smlouvy
osvojení znalostí z reálií souvisejících s právní praxí (např. zvláštnosti
francouzského rodinného práva)
možnost srovnání cizojazyčného dokumentu s jeho českým ekvivalentem.

Druhá část naší analýzy se zaměřovala na vyznačení anafor/katafor

a textových

konektorů v textu právních francouzských smluv. Domníváme se, že rovněž zapojení aktivity
tohoto typu je pro cizojazyčné odborné vyučování přínosné, neboť může rozvíjet následující
cíle:
zpřehlednění textu pomocí vyznačení anafor/katafor, ukáže posluchačům,
jak receptivně přistupovat ke složitým odborným (právnickým) textům,
usnadní pochopení logických souvislostí mezi jednotlivými částmi textu
zpřehlednění textu pomocí vyznačení metatextových konektorů a určení
logických vztahů mezi jednotlivými částmi textu prostřednictvím dalších
textových konektorů

(např. slučovacích, přípustkových, transitivních aj.)

rovněž usnadní recepci textu
na konsolidované receptivní dovednosti lze navázat osvojením produktivní
kompetence při vytváření smluv ve francouzštině.
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IV. ZÁVĚR
Máme za to, že cíl disertační práce stanovený v úvodu, tedy podat ucelený pohled na
problematiku „odborné francouzštiny jako lingvodidaktického problému" byl splněn. Práce
analyzovala a posléze shrnula rozdílné koncepce obecného a odborného jazykového
vzdělávání, zpřehlednila historický vývoj didaktiky odborné francouzštiny na pozadí vývoje
jednotlivých metodických směrů didaktiky francouzštiny jako jazyka cizího a zohlednila
současné trendy ve výuce odborné francouzštiny tak, jak o těchto otázkách pojednávají
vybraná česká a frankofonní lingvodidaktická díla. Stranou nezůstaly ani další otázky, které
s touto problematikou bezprostředně souvisejí: terminologická diferenciace klíčových pojmů
„odborný jazyk" a „odborný styl", problematika teorie funkčních stylů a charakteristika
odborného a administrativního stylu. Pozornost byla věnována stylu právnických dokumentů
a právnímu jazyku z hlediska výuky odbornému jazyku, neboť je to právě smlouva, která byla
předmětem lingvodidaktického výzkumu praktické části disertační práce.
Cílem

praktické

části

byla

analýza

francouzských

smluv

z hlediska

textové

koherence/koheze. Konkrétně se jednalo o určení koreferenčních sítí, anafor/katafor a
textových konektorů v textech vybraných francouzských právních smluv. Vlastnímu určení
výše uvedených jevů v textech předcházelo vymezení klíčových pojmů, které s předmětem
výzkumu bezprostředně souvisejí. Po vyznačení a zpracování daných jevů v textu smluv
následuje jejich přehledná prezentace a hodnocení.
Domníváme se, že výsledky naší práce mohou být základem dalších výzkumů
právnických a jiných odborných textů z hlediska textové analýzy. Mohou být podkladem
konkrétní práce učitele francouzštiny ve studijních skupinách zabývajících se jazykem práva.
Mohou přispět jako určitý zdroj informací při tvoření učebních jazykových pomůcek pro
specifické účely. K tomu směřují i další profesionální záměry autorky této práce.
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RÉSUMÉ

"Le fran^ais de spécialité" - une conception spécifique de la didactique des
langues étrangěres
L'objectif principál de la these présentée est ďéclaircir la problématique ďun domaine
spécifique de la didactique des langues étrangěres/didactique du FLE : 1'enseignement du
fran?ais de spécialité.
La these a deux parties principales : une partie théorique et une partie pratique.
La partie pratique présente dans son introduction les deux types ďenseignement des
langues étrangěres : 1'enseignement généraliste et l'enseignement de spécialité. Aprěs les
définitions de ces termes clés suit une présentation des différentes méthodes pour
1'enseignement du fran?ais de spécialité. Ces méthodes sont appréhendées dans une
perspective historique de la méthodologie de FLE. L'accent est mis également sur la situation
actuelle et les nouvelles tendances dans 1'enseignement spécialisé des langues étrangěres. Les
questions de 1'organisation des cours du franfais de spécialité sont aussi abordées. Au
domaine didactique succěde le domaine linguistique dans le but de définir ďautres termes clés
de la thěse : « la langue de spécialité » et « le style de spécialité », vus ďune part de la réalité
tchěque et ďautre part de la réalité francophone. Le chapitre qui suit porte sur un thěme
concret de la didactique du FLE : sur le fran?ais juridique.
La deuxiěme partie de la thěse est une partie pratique. Elle présente une recherche á la
fois didactique et linguistique particuliěre. II s'agit de 1'analyse ďun corpus de contrats
juridiques en fran9ais. Cette analyse a pour but de trouver dans les textes choisis le réseau coréférentiel, les cataphores/anaphores et les connecteurs textuels. La partie pratique se conclut
par une évaluation didactique de la recherche effectuée.
La conclusion, le résumé en fran?ais et en anglais, et la bibliographie achěvent cette
étude.
La thěse présentée pourra servir ďexemple pour ďautres recherches centrées sur
l'analyse des textes de spécialité mais sera avant tout une source ďinformations sur la
didactique du fran^ais de spécialité - une partie intégrante de la didactique des langues
étrangěres et de la didactique du FLE.
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SUMMARY

French for specific purposes as a linguadidactic problém

The aim of the thesis is to give the eoherent view of teaehing French for specific
purposes and to contribute the improvement relevant to the specific subgroups of didactics of
foreign languages: didactics of French for specific purposes.
The thesis contains the theoretical and practical part. The theoretical part deals with
the different conceptions of generál and specific language learning in the introduction. It is
followed by mapping out historical development of didactics of French for specific purposes
as a foreign language. The next chapter of the theoretical part presents contemporary trends in
teaehing French for specific purposes completed by knowledge how to outline the content of
teaehing French for specific purposes. Further the attention is devoted to teaehing a foreign
language for specific purposes according to certain Czech linguadidactic_work. The following
chapter features the terminological differentiation of the key terms 'language for specific
purposes' and 'specific style'. There are mentioned the problems of theory of functional styles
and the profile of specific and administrativě styles. The last chapter of the theoretical part is
concerned with the language of law from the point of view of teaehing language for specific
purposes.
The second part of the thesis is the practical part. It is focused on the specific
linguadidactic research with the aim to determine the impact of co referential nets,
anaphors/cataphors and text connectors in texts of certain French legal agreements. The
definition of the key terms is directly connected with the research subject precedes the real
purpose. The practical part is finished by the clear presentation and the evaluation of results of
the linguadidactic research.
The finál part of the thesis is the conclusion followed by the summary in French and
English and the list of the used literatuře.
The results of the thesis can be the base of other research of juridical and other specific
texts from the point of view of text analysis. They can be the basis of particular work of a
teacher of French in study groups doing the language of law. They can be a certain mine of
information in developing language teaehing aids for specific purposes. It is heading towards
other professional intents of the author of this thesis.
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