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5  První hodina francouzského jazyka – otázky cílů, 
návaznosti obsahu, procesů učení a motivace

 Klára Uličná a Tomáš Klinka

Výuka cizích jazyků je specifická mimo jiné tím, že je její obsah totožný s jejím cí-

lem i prostředky jejich dosahování. „Jinými slovy, komunikační kompetence v této 

výuce představuje cíl a její užívání i cestu k jejímu rozvoji.“ (Píšová et al., 2011, 

s. 56). Komunikační kompetence je obecně akceptovaným cílem výuky cizích jazy-

ků jak v literatuře odborné, tak v oblasti programových a kurikulárních dokumentů 

(např. Bachman, 1990; SERRJ, 2002), přičemž nelze opomenout fakt, že je komu-

nikační kompetence v tomto kontextu pojímána jako konstrukt doménově specific-

ký (domain specific), jenž přináleží cizojazyčné výuce, a to oproti jedné z klíčových 

kompetencí, doménově obecně (domain general) nadoborově definovanému cíli, 

komunikativní kompetenci [sic] (např. RVP ZV, 2007).

Cizojazyčnou komunikační kompetenci tudíž vnímáme jako specifický konstrukt, 

který má v rámci výuky cizích jazyků potenciál ovlivňovat všechny proměnné, 

tj. již zmíněné cíle, obsahy, procesy učení, ale i učitele, jenž komunikační kompe-

tenci používá ke zprostředkování obsahu žákům i komunikaci s nimi, a žáky, kte-

ří v  ideálním případě užívají komunikační kompetenci k autentické komunikaci 

ve třídě a současně si její jednotlivé aspekty osvojují či se jim učí. 

Jazyku i učiteli, který ho používá ve výuce, přináleží specifická funkce, jež je zcela 

jedinečná ve srovnání s jinými obory/předměty školní výuky, v nichž si žáci i učite-

lé zpravidla ani neuvědomují faktor „používání jazyka“ a plně se soustřeďují na ob-

sahy a jejich ztvárnění (Píšová et al., 2011, s. 56). 

V rámci naší kazuistiky výuky francouzského jazyka se tudíž pokusíme vzít do hry 

zejména jazyk, a to v souvislosti s činností učitele i žáků. Kategorie pro posuzování 

kvality, které jsou v analyzované výukové situaci operacionalizovány, lze dle na-

šeho názoru považovat za typické pro první hodinu francouzštiny jako druhého 

cizího jazyka, v rámci níž není cílem zobecňování či odvozování závěrů (viz níže 

kontext a anotace výukové situace). Cílem je žáky motivovat k učení se tomuto ja-

zyku, poskytnout jim příležitost osvojovat si základní poznatky a tyto prokázat v od-

povídajících úkolových situacích tak, že si je aktivně vybavují a užívají je (ibid.). 

Stejně tak však lze v hodině nalézt cíle, které souvisí s obecnou rovinou učení se 

jazyku i jeho používáním. Obsah hodiny je tak sice orientován na první, motivační 
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seznámení s jazykem, zároveň však v žácích iniciuje dovednosti, jež budou potře-

bovat k úspěšnému zvládnutí cizího jazyka v komunikativně pojaté výuce. Učiteli 

pak dává obsah hodiny možnost návaznosti v hodinách dalších, může ji využít jako 

oporu pro  rozvoj nejen komunikačních, ale i metakognitivních dovedností žáků, 

tedy schopnosti reflektovat vlastní proces učení. Tím se dotýká i oblasti evaluace. 

V rámci naší kazuistiky nejprve uvedeme kontext, tj. seznámíme čtenáře s konkrét-

ní výukovou situací, kterou následně podrobíme analýze a navrhneme případné 

možné alterace. Analyzovanou výukovou situaci lze v návaznosti na výše uvedené 

nahlédnout třemi perspektivami: (a) jak se žáci jazyku učí / osvojují si cizí jazyk 

(akcent na osvojování si jazyků, tzn. nepřímé učení); (b) jakou roli hrají ve výuce 

styly učení, příp. mnohočetné inteligence v rámci výuky cizích jazyků; (c) rozvoj 

(vnitřní) motivace žáků k učení se (druhému) cizímu jazyku.

V neposlední řadě považujeme za důležité zmínit, že se jedná o hodinu, která je 

„pocitově“ úspěšná jak na straně žáků, tak na straně učitele. Proč tomu tak je, se po-

kusíme ukázat v následujícím textu.

Vybrané aspekty výuky cizích jazyků aneb zaostřeno na ukázku videa

Proměny didaktiky cizích jazyků závisejí jednak obecně na proměnách charakteru 

vědy, jednak specificky na vývoji v oblasti oborové didaktiky stavící své poznání 

na rozvoji pomocných vědních disciplín (podrobněji např. Píšová, 2011). Výuku 

cizích jazyků lze tudíž nahlížet z různých perspektiv. Za důležitou v profesním 

rozvoji učitelů i studentů učitelství považujeme schopnost profesního vidění, 

resp. nazírání výuky, tzn. schopnost všimnout si daných jevů (noticing) a schop-

nost uvažování založeného na vědění (knowledge based reasoning) (podrobněji 

např. Bomberg, Stümer, & Seidel, 2011; v českém kontextu např. Janík et al., 2013; 

Vondrová & Žalská, 2012).

Pro potřeby analýzy vybrané výukové situace zachycené na doprovodném video-

záznamu zaměříme pozornost především na proměny cílů výuky cizím jazykům 

a procesy jejich osvojování.

Diskuse nad pojetím cílů výuky cizích jazyků

Přestože v současné době panuje shoda ohledně komunikační kompetence jako 

obecně uznávaného cíle výuky cizích jazyků, existuje i v této oblasti tzv. relativizace 

normy, tj. rozkolísání pojetí cílů (i obsahu) výuky cizích jazyků (Píšová & Kostková, 

2015). Vymezení konstruktu komunikační kompetence v rámci komunikačního pří-

stupu k cizím jazykům znamenalo přelomový posun od studia struktur jazyka k jeho 
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funkčnímu pojetí. Komunikační kompetence, která je široce definovaná jako schop-

nost sdílet informace efektivně, správně a vhodně k danému kontextu, reflektuje 

ve výuce jazyka i jeho sociokulturní aspekty. Jazyk je tedy vnímán jako jev sociální 

(k interkulturní komunikační kompetenci podrobněji např. Kostková, 2012).

Již v 70. letech 20. století předložil Malíř před odbornou komunitu otázky hleda-

jící objekt didaktiky cizích jazyků, jenž sám definoval jako fenomén reálného svě-

ta. Východiskem pro jeho definování je pak Malířovi právě komunikační činnost 

v daném jazyce, ne související lingvistická disciplína (Malíř, 1971, s. 44). Cílem 

výuky jazyků je pak „učení se“ cizí řeči (ibid.; Dakowska, 2003; Laarsen-Freeman 

& Freeman, 2008).

Diskuse nad dosahováním cílů výuky cizích jazyků

V souvislosti s proměnou cílů cizojazyčné výuky kráčí ruku v ruce i proměna postu-

pů dosahování těchto cílů. Na tomto místě se nebudeme zabývat vývojem akcentů 

v oblasti výuky cizích jazyků od tzv. metody gramaticko-překladové k současnému, 

tzv. postmetodickému období či tzv. postkomunikačnímu přístupu (např. Kumara-

vadivelu, 2006; Richards & Rodgers, 2014), zaměříme se spíše na distinkci mezi 

přímým a nepřímým učením se jazyku, tj. učením se jazyku (learning) a jeho osvo-

jováním (acquisition).

Důraz zde klademe na teorie osvojování cizího jazyka, které mimo jiné vychází 

„z myšlenek Vygotského, jenž osvojování si jazyka pojímá jako sociálně zprostřed-

kovaný proces, jako dohadování významu v kolaborativních aktivitách se členy stej-

né kultury“ (podrobněji in Píšová & Kostková, 2015). Analogii k Vygotského zóně 

nejbližšího vývoje lze nalézt např. v teorii osvojování cizího jazyka Krashena (1981), 

resp. tzv. Acquisition learning hypothesis. Osvojování si jazyka (oproti jeho učení 

se) je chápáno jako podvědomý proces, který je obdobný osvojování si jazyka ma-

teřského (např. Brown, 2000). Podmínkou je učitel fungující jako jazykový model, 

jenž poskytuje žákům tzv. comprehensible input (tj. srozumitelný jazykový projev 

učitele) na úrovni I+1, kde I zastupuje úroveň komunikační kompetence žáků a I+1 

reprezentuje danou úroveň komunikační kompetence plus jednu (+1) úroveň výše, 

tj. takový projev učitele, který je pro žáky srozumitelný, avšak současně o jednu úro-

veň vyšší (ibid.; dále např. Cook, 2001). Právě toto „navýšení“ úrovně komunikační 

kompetence (tzv. roughly-tuned input) poskytuje žákům prostor pro  kontinuální 

osvojování si nového, tzn. podvědomého dosahování cílů.
1

1 Upřesněme, že v analyzované hodině by se mohlo zdát, že l = 0, neboli že hodina počítá s nulovou vstupní „znalostí jazyka“. Jedná se 
o  první hodinu francouzského jazyka, u žáků se nepředpokládá tudíž jakákoli předešlá znalost jazyka. Opak je však pravdou, jak ukážeme 
dále v textu.



122

Aspekty výuky cizích jazyků uvedené v předchozím odstavci považujeme za dobře 

identifikovatelné v analyzované výukové situaci, v rámci níž si žáci během první 

hodiny francouzštiny osvojují jazyk bez vědomého akcentu na učení se slovní zá-

sobě či gramatice, a to přestože je např. slovní zásoba a její sémantizace jedním 

z cílů ukázkové hodiny. Stejně tak je však dle našeho názoru hodina pozoruhodná 

i dalšími aspekty, které z ní činí hodinu zajímavou i pro další oblasti didaktiky, a to 

nejen orientované na (cizo)jazyčnou výuku.

5.1 Anotace výukové situace v kontextu výukové jednotky

V rámci anotace výukové jednotky, jíž se zabývá naše kazuistika, se nejprve zamě-

říme na širší kontext analyzované výukové situace, dále pak konkrétně na anotaci, 

resp. podrobný popis konkrétní analyzované výukové situace s cílem nabídnout čte-

náři detailní vhled do situace, která bude dále v textu analyzována a alterována.

5.1.1 Kontext analyzované výukové situace

Analyzované video zachycuje výukovou jednotku připravenou v rámci spolupráce 

Francouzského institutu v Praze, MŠMT a Centre de linguistique appliquée (CLA) 

v Besançonu (Francie). Cílem týmu českých učitelů francouzštiny jako dalšího cizí-

ho jazyka pod vedením Helène Vanthier, didaktičky francouzského jazyka pro děti 

a dospívající, bylo připravit aktivity, které budou použity k motivování budoucích 

žáků druhého stupně základních škol v České republice k volbě francouzštiny jako 

dalšího cizího jazyka. Tento cíl měl být naplněn pomocí dvou základních východi-

sek, tj. (1) snahou o vytvoření atraktivních výukových aktivit odpovídajících věku, 

zájmům a schopnostem žáků v rozmezí 10–12 let, (2) důrazem na návaznost s před-

chozími naučenými i osvojenými jazyky.

Atraktivita výukových aktivit vycházela nejen z postupů vedoucích k zábavné-

mu učení s cílem motivovat žáky k učení se francouzštině jako druhému cizímu 

jazyku, ale zejména z poznatků o stylech učení, přičemž v rámci analyzovaných 

aktivit byly reflektovány především styly učení klasifikované dle teorie založené 

na smyslovém vnímání, tj. styl auditivní, vizuální a kinestetický. Výukové jednotky 

měly být vyváženy tak, aby do nich bylo možno zapojit široké spektrum žáků skrze 

poskytnutou varietu učebních stylů, tj. cyklické opakování téhož jinak. Pracovní 

skupina se při přípravě zabývala i genderovým aspektem výuky jazyků.

V otázce návaznosti se pak skupina zaměřila nejen na osu mateřský jazyk – angličti-

na jako první cizí jazyk – francouzština jako druhý cizí jazyk, ale snažila se pracovat 

i s návazností na obecné kompetence nejen z komunikační či jazykové oblasti. Cí-

lem byl kromě rozvoje cizojazyčné komunikační kompetence i rozvoj kompetence 



123

k učení a kompetence sociální (spolupráce ve třídě, respekt k druhým, zapojení 

do kolektivu apod.), na což upozorňujeme již v úvodu tohoto článku. Návaznost je 

přítomna i ve formě progrese a gradace požadovaných dovedností, jak ukazujeme 

dále v rámci analýzy výukové situace.

V souladu s požadavkem návaznosti, který si tvůrci aktivit kladli, se tak nejedná 

pouze o několik „zábavných momentů“, jež si žáci užijí a budou odcházet s nad-

šením. Naopak, pozitivního výsledku hodiny bylo dosaženo téměř při každé její 

realizaci právě z důvodu vnitřní provázanosti jednotlivých částí výukové jednotky. 

Návaznost je postavena na vztahu mezi známým a poznávaným (pozitivní transfer) 

a na postupu osvojování jazyka (viz výše).

Výuková jednotka je rozdělena do čtyř částí (z nichž pouze první tři jsou zazname-

nány na nahrávce, úvodní část navíc ve zkrácené formě): (1) úvodní kruh s pozdra-

vy, (2) práce se slovní zásobou „zvířata“ v kruhu, (3) soutěž dvou skupin a (4) reflexe 

zkušenosti. Tyto části jsou popsány v následující anotaci výukové situace.

5.1.2 Anotace výukové situace 

Základní parametry této první hodiny francouzského jazyka jsou následující: 

(1) Skupina je složena z 12 žáků páté třídy základní školy s rozšířenou výukou jazy-

ků. V tomto období si obvykle žáci volí další cizí jazyk. (2) Učitel komunikuje s žáky 

výhradně v cílovém jazyce, mimo poslední reflektivní část, která je naopak vedena 

v jazyce mateřském. (3) Třída je uspořádána tak, aby žáci mohli sedět i pohybovat 

se v kruhu – v druhé a třetí části výuky lze také stát v zástupu před tabulí či stolem. 

(4) Výuková jednotka byla realizována v běžném časovém rozmezí hodiny na české 

škole, tj. 45 minut.

V první části hodiny učitel žáky postaví do kruhu pomocí gest, pro porozumění 

instrukcím napomáhá žákům i předchozí kruhové uspořádání židlí. Učitel komuni-

kuje s žáky ve francouzském jazyce. Přestože se jedná o první setkání žáků s tímto 

jazykem, tzn. že žáci jazyku jako takovému nerozumí (porozumění je zajištěno po-

mocí gest a prostorovou dispozicí), situace pro ně není nepříjemná. V kruhu si pak 

pomocí imitace učitele a co nejpřesněji prováděných gest žáci „posílají“ slovní ob-

raty z oblasti „pozdravy“. Učitel dbá na přesnost gest a zčásti i výslovnosti (tzv. za-

měření na přesnost, focus on accuracy) slov a postupně přidává další slova i gesta. 

Pokud dojde k částečnému neporozumění dynamice aktivity některým z žáků, 

učitel aktivitu přeruší a gestem opět vysvětlí, jak v aktivitě postupovat. Hlavním cí-

lem této úvodní aktivity není porozumění slovům nebo práce se slovní zásobou, ale 

příprava na následující aktivitu, ve které budou nejdůležitější roli hrát kinestetické 

aspekty výuky, tj. gesta, tzn. akcentovat provázanost slov, jejich výslovnosti a gest. 
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Z hlediska návaznosti jde tedy o navození dynamiky hodiny, s níž se bude dále pra-

covat. V momentě, kdy učitel shledá, že žáci dynamiku gest a zvuků zažili, aktivitu 

ukončí a vyzve je, aby se opět posadili do kruhu. První část výukové jednotky trvá 

10–15 minut.

Druhá část výukové jednotky využívá dynamiku gest k práci se slovní zásobou včet-

ně výslovnosti. Žáci nejprve imitují a následně i sami reprodukují gesta a zvuky, 

které označují zvířata. Jejich výběr není náhodný, je založen na návaznosti na zna-

lost názvů těchto zvířat v angličtině i v češtině (tzv. pozitivní jazykový transfer). 

Činnost žáků využívá i vztah mezi fonémem a pohybem (např. napjatá výslovnost 

u zvuku [i] ve slově girafe, jenž se vyslovuje jinak než v češtině). Učitel nejprve 

ověří pomocí obrázků, že žáci jsou schopni názvy zvířat poznat, tedy že rozumí. 

Dále ukazuje jednotlivá gesta a vyzývá žáky k imitaci. Následuje reprodukce jed-

notlivých žáků. Aktivita trvá 5–10 minut.

Třetí část hodiny, která je hlavní analyzovanou jednotkou tohoto textu v další části, 

sestává ze soutěže dvou skupin. Soutěž je založena nejprve na porozumění a ná-

sledně i percepci názvů zvířat z předchozí aktivity. Učitel ve třech kolech graduje 

obtížnost úkolu. Nejprve musejí žáci porozumět slovu, jež učitel řekne, a dotknout 

se fotografie příslušného zvířete rychleji než kamarád z druhé skupiny. V této fázi 

se žáci učí nejen fonematicky rozpoznávat, tj. uvědomovat si hláskové struktury 

slov, ale prohlubují i sémantiku, tj. znalost významu výrazů (propojením významu 

s výrazem). Druhé kolo je stejné, žáci ale musejí rozpoznat gesto (tzn. že se při snaze 

o rozpoznání gesta nemohou dívat na karty, ale na učitele, a tudíž je obtížnější kartu 

rychle najít). Při třetím kole by měli žáci rozpoznat slovo v toku pro ně nesrozumi-

telného vyprávění ve francouzštině – učitel vypráví smyšlený příběh, ve kterém se 

čas od času objeví některé zvíře. Jedná se tedy o tzv. poslech s cílem identifikovat 

specifické informace v textu. Cílem je opět dotknout se kartičky dříve než druhá 

skupina. Aktivita tedy využívá dvojí gradace obtížnosti: jednak ve ztížení možnosti 

rychle reagovat, jednak pomocí obtížnější percepce ve třetí části. Soutěž trvá opět 

cca 10 minut.

Čtvrtou částí výukové jednotky je reflexe právě proběhnuvší první hodiny fran-

couzského jazyka. Jde o neoddělitelnou a s ohledem na výše uvedené cíle hodiny 

i o důležitou část výukové jednotky. Vzhledem ke kontextu totiž neleží hlavní cíl 

v jazykové či komunikační oblasti (myšleno v krátkodobém úhlu pohledu – žáci se 

vlastně nemusejí pozdravy ani názvy zvířat během hodiny, příp. po její realizaci, 

naučit). Cílem je zejména prožitek, na kterém může učitel při práci se třídou ná-

sledně stavět v dalších letech. Proto by se měl při reflexi zaměřit na tato témata: 

Pomáhaly předchozí jazykové znalosti žákům během aktivit (transfer a interferen-

ce; podobnost s jinými mateřskými jazyky)? Jak jsme spolu jako třída komunikovali 
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(otázka gest, jež pomáhají; „zábavnost“ některých gest, která však nevyústila v ze-

směšňování)? Jak spolu komunikujeme obecně i mimo jazykovou výuku (nezraňu-

jící komunikace v kruhu, oční kontakt, pozornost k ostatním, jež je i prokázáním 

respektu)? V této fázi hodiny lze i upozornit na momenty, kdy aktivity nefungovaly 

a vysvětlit/zeptat se proč. Reflexe je tedy vedena spíše směrem k obecným kompe-

tencím, jazykové jádro hodiny zde stojí v pozadí. Proto se jí v kontextu cílů tohoto 

textu dále nevěnujeme.

Výše uvedenou anotací jsme se snažili ukázat, že jednotlivé části výukové jednotky 

jsou vnitřně konzistentní a vzájemně propojené uvedenými klíčovými charakteris-

tikami (návaznost, gradace, transfer). Pro potřeby analýzy vybrané výukové situace 

se zaměříme na druhou a třetí část výukové jednotky, tedy na práci se slovní záso-

bou „zvířata“. 

Na závěr analýzy tedy shrňme charakteristiky výukové situace v návaznosti na lin-

gvodidaktická východiska uvedená v úvodu:

• Věk žáků (10–12 let) je důležitý v souvislosti s tzv. hypotézou kritického ob-

dobí, jež je pro osvojování (acquisition) mj. cizích jazyků stěžejní především 

s ohledem na schopnost žáků osvojovat si jazyk, zejména výslovnost.

• V otázce rozvoje cizojazyčné komunikační kompetence formou využití vě-

domého učení se cizímu jazyku (learning; přímé učení) nebo pomocí podvě-

domého osvojování si cizího jazyka (acquisition; nepřímé učení) se hodina 

přiklání k druhému z postupů.

• Téma hodiny (slovní zásoba „zvířata“) bylo zvoleno v souvislosti s rolí po-

zitivního transferu v rámci rozvoje cizojazyčné komunikační kompetence, 

který napomáhá sémantizaci výrazů žáky (od jazykového výrazu, percepce, 

k reprodukci jazykového výrazu a pochopení jeho významu).

• Hodina má cíle jak jazykové (rozvoj vybraných aspektů komunikační kom-

petence, např. interferenční segmentální a suprasegmentální jednotky, jež 

žáci neznají z jiných jazyků, tj. mateřského a prvního cizího jazyka) i nejazy-

kové (např. rozvoj vnitřní motivace žáků k učení se druhému cizímu jazyku, 

práce s mnohačetnými inteligencemi, rozdílnými styly učení, podpora mno-

hojazyčnosti jako součásti sociokulturní kompetence žáků aj.).

5.2 Analýza výukové jednotky 

Nejhravější a pro žáky i nejpřekvapivější částí hodiny je bezesporu aktivita za-

ložená na imitování pohybů učitele spolu s opakováním názvů zvířat. Autoři ak-

tivity vybrali devět zástupců živočišné říše, kteří jsou dětem známí. Jde o žirafu, 
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krokodýla, gorilu, tučňáka, papouška, ledního medvěda, lva, tygra a slona. Výběr 

těchto zvířat nebyl, jak jsme již několikrát upozornili, náhodný. Autoři sledovali 

dva záměry – srozumitelnost názvů zvířat i pro úplné začátečníky (pozitivní trans-

fer mezi jazyky, jež děti znají, a jazykem novým) a didaktický potenciál názvů zví-

řat zejména v oblasti interference ve fonetické oblasti. 

Průběh aktivity potvrdil, že pozitivní transfer při porozumění vybraným názvům 

zvířat fungoval. Názvy zvířat jsou srozumitelné jak díky znalosti češtiny (žira-

fa – francouzsky vysloveno [ʒiʁaf], tygr – [tigʁ], gorila – [gɔrij], krokodýl – [krɔkɔ-
dil]), tak angličtiny (lev – ve francouzštině [ljɔ̃], v angličtině [laɪən], slon –[elefɑ ̃] 

vs. [elɪfənt]). Zajímavý byl transfer u ledního medvěda (francouzsky [uʁs polɛʁ]), 

jehož žáci identifikovali méně jistě, avšak stále ve většině případů – dle slova [po-

lɛʁ], neboť slovo [uRs] – medvěd – není podobné žádnému z názvů v jazycích, které 

žáci znají. Transfer tedy probíhal nejen čistě „cizojazyčně“, ale i v oblasti všeobec-

ných znalostí (ne každé dítě tohoto věku ví, že „polární“ je ve vztahu k „lednímu“, 

někdo si spojil slovo přes polárkový dort apod.). Žáci své předchozí jazykové doved-

nosti aktivizovali bezpečně a s jistotou, v žádné ze skupin, které se s touto hodinou 

setkaly (včetně té, jež je na videonahrávce), nedošlo k ohrožení komunikace nepo-

chopením či nedorozuměním.

Zajímavým momentem z hlediska francouzského jazyka bylo, že přestože učitel 

používal u názvů zvířat určité členy (le, la), žáci si jich moc „nevšímali“ a ze slov 

je bezpečně „odňali“. Transfer byl tedy silnější než samotná percepce, což je dle 

našeho názoru jeden ze zajímavých závěrů pro didaktiku cizích jazyků, ale i pro di-

daktiku obecnou.

Část pohybová pak měla za cíl umožnit žákům prožitek „cizího“ fonetického pro-

středí a ukázat jim, že správná výslovnost je otázkou fyzické práce celého těla, které 

může pomoci mluvidlům ve správném „nastavení“. Na devíti slovech samozřejmě 

nešlo vyčerpat celý repertoár odlišností mezi českou a francouzskou výslovností, 

stejně tak zůstala mimo i oblast suprasegmentální. 

Konkrétně tedy byli žáci konfrontováni s napjatější realizací zvuku [i] u slov 

„tygr“ a „žirafa“, kterou „ilustrovala“ napnutost pohybů. Dalším momentem byl 

důraz na různoslabičnost slova „lev“, jež francouzština realizuje jako slabiku jed-

nu, ale angličtina jako dvě – proto byl zvolen pohyb, který sice imituje vzhled hří-

vy nebo vousů této kočkovité šelmy, ale zároveň je rychlý a žák se do něj ve dvou 

slabikách „nevejde“ (jiný rytmus a počet slabik vzhledem k angličtině je zamýšlen 

i u pohybů při realizaci krokodýla a papouška). Nosovka a její trvání u tučňáka je 

zajištěna houpavým pohybem, u slona podržením nosu. Vyšpulení rtů u zvuku 

[o] je realizováno obličejem gorily, vibrace francouzského [ʁ] třasem celého těla 

u polárního medvěda. 
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Žáci pak pohyby a zvuky zvládali s větším či menším úspěchem, který korespondu-

je s náročností a interferenčním působením právě těch momentů, na něž je aktivita 

zaměřena. Zopakujme ještě, že aktivita využívá princip „přesnosti gesta“, který byl 

rozvíjen v první části hodiny u pozdravů a jež je jedním z dalších základních před-

pokladů ve studiu cizího – tedy jiného jazykového systému. Přesnost a snaha o co 

nejdokonalejší imitaci je však obecným didaktickým postupem, který lze využít 

i v ostatních předmětech, např. ve výtvarné výchově (umělecké dílo), v tělocviku 

(cvik) či fyzice (pokus).

Před přistoupením k samotné analýze pomocí rozlišení tematické, konceptové 

a kompetenční vrstvy bychom ještě chtěli upozornit na gradaci, jež je dalším důleži-

tým nadoborovým konceptem. Ta je patrna zejména ve třetí části, kdy spolu soutěží 

dvě skupiny žáků. Jak zmiňujeme v anotaci, žáci jsou vystaveni třem „úkolům“, kte-

ré se postupně ztěžují (spojit zvuk s významem, gesto s významem a identifikovat 

zvuk/význam ze shluku zvuků bez významu). Faktor rostoucí obtížnosti přispívá 

k motivaci žáků. Úkoly se však ztěžují i v oblasti sémantizace – pro žáky je stále 

náročnější úkol splnit nikoli pro pravidla hry, ale kvůli „jazykovým vlastnostem“ 

komunikační aktivity. V prvním kole jde o propojení slova a významu, následně 

pak o zobrazení významu, což je aktivita přirozená, obraz navíc ihned mají na dosah 

před očima. Druhé kolo již počítá s propojením gesta. Prvnímu se konceptově podo-

bá, avšak od žáků vyžaduje rozložení pozornosti na dva momenty – pohled na učite-

le a jeho gesto a následně na hledání významu a obrazu. Třetí kolo pak oblast slovní 

zásoby „vrhá“ do segmentální problematiky fonetiky či řeči obecně (žáci doslova 

hledají význam v přirozené řeči, v tomto případě představované vyprávěním). Ná-

ročnost se tedy zvyšuje pomocí zvýšení „autentičnosti“ komunikativní situace.

Předchozí úvahy se nyní pokusíme popsat ve třech rovinách, tedy rovině tematické, 

konceptové a kompetenční. Popis nám bude sloužit jako shrnutí našeho náhledu 

na zvolenou výukovou situaci.

Tematická vrstva

Tematicky je hodina na pro žáky nejsrozumitelnější úrovni ukotvena v oblasti ja-

zykového prostředku „slovní zásoba“. Celkově žáci pracují s  devíti slovy (názvy 

zvířat ve francouzském jazyce), ke kterým se vztahují pomocí několika konceptů, 

jež popisujeme níže. Přestože by se mohlo zdát, že se v hodině žáci učí i základní 

francouzské pozdravy, není to zcela pravda. Cílem první aktivity totiž není séman-

tizace výrazů Bonjour, Au revoir atd., ale uvedení do „hry“ hodiny, neboli – a zde se 

nebojíme tohoto termínu – nenásilná a pozitivní manipulace s žáky, kteří si pomocí 
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prožitku připravují kompetence nutné k  další práci, tentokrát se slovní zásobou 

„zvířata“. V některých skupinách žáků (nikoli na této nahrávce) se ukázalo, že žáci 

berou hodinu i v první fázi jako zaměřenou na slovní zásobu (nechtějí říkat něco, 

čemu nerozumějí – např. výraz Ça va – a ptají se, co to znamená). Tuto výtku však 

zmiňovali až na konci hodiny v části reflexe, během prvních dvou fází hodiny jim 

tato nejistota nevadila. Byli do hodiny „vtaženi“ a pokračovali v ní bez problémů. 

Jistě k tomu přispělo i to, že učitele považovali za někoho, kdo jim nerozumí, neboť 

je rodilým mluvčím (přestože nebyl), a tak to ani nezkoušeli. Často si též pomohli 

mezi sebou a význam si řekli „za zády“ učitele.

Žáci tedy i přes to, že se hodina zcela nekryla s jejich očekáváními („budeme se 

učit slovíčka“), dokázali pokračovat a nevědomě rozvíjet dovednosti i v jiných ob-

lastech, než je porozumění. Tato oblast se v námi analyzované hodině vyskytuje 

ve formě konceptů.

Konceptová vrstva

Konceptová vrstva dle naší analýzy obsahuje tři základní oblasti, které se nijak ne-

odklánějí od toho, co se očekává od výuky cizího jazyka: jde o poslech (receptivní 

řečová dovednost), mluvení (produktivní řečová dovednost) a výslovnost (jazyko-

vý prostředek). Všechny tyto koncepty jsou přítomny po celou dobu hodiny téměř 

současně a spojuje je nárok na přesnost. 

Přesnost je koncept pro tuto hodinu zcela klíčový a učitel se o jeho aplikaci snaží 

v  první řadě – je však zajímavé, že nejprve nikoli u výslovnosti, ale u gest. Zde 

máme na mysli první aktivitu v kruhu s pozdravy, kdy učitel dbá na to, aby žáci 

prováděli pohyby co nejpřesněji, nepletli si ruce a pohybovali se dle něj. Jde mu 

tedy o co největší míru imitace. Na výslovnost se pak zaměřuje až ve druhé aktivitě, 

kdy žáci pojí gesta a zvuky/slova označující zvířata. Zde již dochází ke spojení vý-

slovnosti jako „fyzického“ jevu (pohyb mluvidel doprovázený zbytkem těla) spolu 

s přenosem informace, tedy konceptem mluvení a poslechu, respektive porozumě-

ní. Tento postup je pak gradován v závěrečné hře skupin, kdy její poslední fáze 

přináší nový prvek – poslech se zaměřením na specifické informace. Opět musíme 

podotknout, že většina žáků neměla s nároky na ně kladenými větší problémy, což 

může být samozřejmě zapříčiněno příliš lehkými větami či dalšími faktory. Vyprá-

věný příběh byl ale přesto vždy minimálně na úrovni A2, což dle nás zaručuje u za-

čátečníků úplnou nesrozumitelnost. 
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Poslední koncept, který zde chceme komentovat, je naopak založen na předporozu-

mění a využívá se zejména ve fázi uvádění a sémantizace názvů zvířat. Autoři akti-

vit počítali s plurilingválními znalostmi žáků, které se potvrdily, neboť názvy zvířat 

ve francouzském jazyce žáci odvodili z jazyka mateřského (např. polaire –  polární, 

viz výše) nebo anglického (podobná, ale nikoli stejná výslovnost výrazu lion v AJ 

a FJ, viz výše).

Mezi další koncepty, jež jsou s žáky rozebírány v poslední – na nahrávce chybějí-

cí – fázi hodiny (reflexe), patří spolupráce ve skupině, respekt k ostatním, nezraňující 

komunikace. Vzhledem k jazykovému zaměření této analýzy se jim však nebudeme 

věnovat detailněji.

Dle průběhu hodiny i naší analýzy se tak zdá, že autoři aktivity, učitel i žáci, do-

kázali s  koncepty vážícími se k  tematické vrstvě pracovat tak, aby byla výuková 

jednotka přínosná, tzn. aby podporovala rozvoj vybraných kompetencí, které zde 

již jen stručně zopakujeme.

Kompetenční vrstva

Zaprvé jde o podporu rozvoje cizojazyčné komunikační kompetence v  jejím šir-

ším pojetí. V tomto případě se jedná konkrétně o spojitost s přenosem významu. 

Žáci se neučí jen zvuky, ale jsou vedeni i k tomu, že slovo a gesto (např. mluvidel) 

je srozumitelné, pokud je vysloveno v  souladu s „něčím“, např. vzorem učitele. 

U francouzského jazyka, jehož systém výslovnosti se výrazně liší jak od češtiny, tak 

od angličtiny, jde o zásadní problém.

Zadruhé se hodina zaměřuje na podporu rozvoje kompetence k učení. Žáci jsou 

seznámeni s  dalšími možnými postupy při učení se (nejen cizím jazykům). Do-

chází tudíž k rozvoji metakognitivních znalostí (Anderson, Krathwohl, & Bloom, 

2001), resp. strategií učení se či užívání cizího jazyka. Dále pak je patrný rozvoj 

kompetence k učení v rovině obecnější, tj. v oblasti inter- i intrapersonální (práce 

ve skupině, reflexe vlastních předchozích jazykových znalostí, využití možností 

multi- či plurilingvismu). 

Učení je též žákům umožněno v radosti, a to považujeme za možná nejdůležitější 

bod této analýzy, který nám poslouží jako její tečka před zamyšlením nad možnými 

změnami či obohaceními výukové jednotky. Žáci učení stráví příjemně a jsou tak, 

dovolujeme si vyvozovat, motivováni k dalšímu studiu (nejen) jazyků. 
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5.3 Možné (i nemožné) alterace

Zvolenou výukovou situaci považujeme za situaci hraničící mezi situací nerozvinu-

tou a podnětnou (Janík et al., 2013, s. 235). 

V popisu toho, co by bylo možno ve výukové jednotce alterovat, tj. změnit či pře-

pracovat, se zaměříme zejména na didaktické aspekty spojené s organizací hodiny 

nebo se zvýšením míry jazykové produkce žáků. Ještě před tím si však dovolíme 

upozornit na jeden jev, jenž je dle naší zkušenosti v hodinách jazyka častý.

Na mysli máme problematiku „her“, které jsou založeny na kompetitivnosti. Ta má 

neoddiskutovatelný motivační náboj, žáci mezi sebou soutěží rádi. Je však nespor-

né, že tam, kde jsou vítězové, jsou i poražení. Často tak žáky namísto zdravé soutěži-

vosti učíme i egoismu a nezdravému „tahu na branku“. Jako alteraci proto nabízíme 

zvážit nahrazení aktivity založené na kompetici prostřednictvím hry alternativní 

aktivitou, která pracuje s emulací, tedy snahou žáků o překonání sama sebe, nikoli 

druhých – nebo alespoň tyto dva prvky vyvážit. Pro tuto výukovou jednotku nejde 

o tak zásadní problém, emulace je obsažena v prvních fázích hodiny, kde se žáci 

snaží o přesnost vlastních pohybů a bystrost reakcí, přesto považujeme za užitečné 

na tuto problematiku upozornit.

Vraťme se nyní k avizovaným alteracím, tj. návrhům změn v oblasti organizace vý-

uky a poměru produkce jazyka učitelem a žáky (tzv. teacher/pupil talking time). 

V rámci těchto dvou oblastí považujeme výukovou situaci za nerozvinutou či pod-

nětnou, přičemž věříme, že následné alterace skýtají potenciál podpořit podnětné 

aspekty dané výukové situace.

První alterace se týká prostorové organizace hodiny. Jednou ze základních složek 

hodiny je bezesporu práce s prostorem – učitel využívá třídu vcelku netradičním 

způsobem, kdy je pozice aktérů pro jednotlivé aktivity zcela zásadní, přičemž rela-

tivně neobvyklá. Celkově se jednotlivá „rozložení“ žáků osvědčila, ale i tak existují 

v hodině momenty, kdy by bylo možno žáky umístit lépe. Jako jeden z takových 

momentů uveďme postavení žáků při hře ve třetí části hodiny, kdy stojí v zástupu. 

Při zpětném pohledu na záznam hodiny jsme si uvědomili, že vhodnější by bylo 

rozestavění do řady (jedna skupina vlevo od epicentra aktivity a druhá vpravo). 

Všichni žáci by tak po celou dobu viděli, „co se děje“ před nimi, přestože na nich 

není řada, učitel by měl na druhou stranu přehled o těch, kteří právě nesoutěží. 

Tito žáci by pak pravděpodobně neztráceli pozornost směrem k aktivitě, kterou jim 

učitel nabízí.
2

2 I zde se však nabízí poznámka: není ke zvážení, že žák nemůže v každém okamžiku ukojit svou potřebu vidět a slyšet vše, co se okolo něj 
děje, a musí tak mít trpělivost a soustředit se? I v komunikaci v cizím (ale i mateřském) jazyce jsme často v situacích, kdy naše neschop-
nost upozadit své okamžité potřeby mluvit, a ne naslouchat, mohou zmařit komunikační záměr.
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Obrázek 5.1. Konceptový diagram – První hodina francouzského jazyka: otázky cílů, návaz-
nosti obsahu, procesů učení a motivace.
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Druhá alterace se týká zvýšení míry jazykové produkce žáků, kterou zde v konkrét-

ní aktivitě vnímáme jako provázanou s gradací obtížnosti úkolů, tj. s návazností ob-

sahu a dílčích cílů výukové jednotky. Po postupné gradaci náročnosti jednotlivých 

aktivit došlo s nástupem předposlední aktivity k jakémusi utlumení této gradace, 

resp. k odklonu od procvičování dané slovní zásoby v předešlé aktivitě, v níž bylo 

úkolem identifikovat obrázek zvířete, které učitel vyslovil, tzn. porozumění. Násle-

dující aktivita, tj. ta, kterou zde považujeme za vhodnou pro alteraci, rovněž cílila 

na schopnost žáků identifikovat konkrétní obrázek, nicméně v této fázi absentuje 

cizí jazyk, nejedná se o porozumění lexiku, ale o schopnost spojit učitelovo gesto 

s významem, tj. s obrázkem. Přestože tedy tuto aktivitu vnímáme jako tzv. vybo-

čující z postupného vedení žáků k hlubšímu sémantickému i fonetickému porozu-

mění vyučovaným výrazům, považujeme ji za aktivitu s potenciálem být do „ideál-

ních postupů“ zařazena. Návrhem naší alterace je změnit pořadí této předposlední 

aktivity a aktivity poslední, jež je zaměřena na identifikaci slova v plynulém na-

rativním projevu učitele. Cíle tří závěrečných aktivit (následujících po prvotním 

seznámení se žáků s  významem a výslovností daných slov) zaměřených na pro-

cvičování by tak postupovaly ve sledu: porozumění významu izolovaného slova 

prostřednictvím identifikace obrázku s daným slovem/ zvířetem – zaostřeno na vý-

znam; → identifikace slova v plynulém projevu učitele – zaostřeno na výslovnost; 

→ alterace námi zvolené aktivity: identifikace zvířete na základě gesta učitele spo-

jeného s výslovností a následná vlastní produkce slova žáky. Konkrétně by aktivita 

probíhala tak, že by učitel předvedl gesto a žáci dle něj identifikovali daný obrázek 

– tak jako tomu vidíme na videozáznamu. Prohloubení aktivity by spočívalo v zá-

věrečné produkci vybraných slov žáky – zaostřeno na schopnost zapamatovat si 

slovní zásobu – příp. i s doprovodem daného gesta – zaostřeno na správnou výslov-

nost (tzv. focus on accuracy).

Závěrem

Výuková situace, kterou nabízíme čtenáři tohoto textu a zároveň divákovi v  do-

provodném videozáznamu, není na první pohled hodinou typickou či jednoduše 

„překlopitelnou“ do běžné praxe výuky cizích jazyků na jakémkoli stupni vzdělá-

vací soustavy. Je to hodina účelově sestavená tak, aby splnila zadání na ni kladená: 

motivovala žáky k učení se jazykům, poskytla jim příjemný první kontakt s fran-

couzštinou a ukázala jim, že svět druhého cizího jazyka není oddělenou kapitolou 

ve školním kurikulu, ale organickou částí v rozvoji dovedností a znalostí, který jim 

škola zprostředkovává. 
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Přesto se domníváme, že se v  hodině nachází mnoho prvků, jež lze zohlednit 

při plánování jakékoli jazykové výuky. Nebudeme zde opakovat všechny inspira-

tivní aspekty zmíněné již výše, zaměříme se s trochou nadsázky na ty, které jsou dle 

našeho názoru nejhodnotnější: (1) „respekt k žákovi“, neboť mu hodinou ukazuje-

me, že zábava a pocit radosti nemusejí být spojeny jen s otupováním smyslů a kon-

zumací obsahu, (2) „respekt k jazyku a oboru“, neboť hodina využívá pozitivního 

transferu v oblasti jazykové výuky, nesnaží se jazyky stavět do vztahu konkurence, 

jak tomu někdy bývá, zejména pokud se volba druhého cizího jazyka na školách 

stává otázkou prestiže či ekonomického uvažování rodičů. 

Doufáme, že tímto vhledem do profesního jednání učitele ve výuce (viz videozá-

znam výukové situace) doplněným o vhled do profesního myšlení o výuce perspek-

tivou jak obecnou, tak především oborově didaktickou, přispíváme k rozvoji mož-

ných pojetí různých aspektů cizojazyčné výuky a k chápání mnohojazyčnosti jako 

možného a hodnotného cíle. To vše jsme se snažili ukázat na hodině, která vlastně 

nepracuje s ničím jiným než s několika slovíčky… 
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