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Anotace 

Tématem bakalářské práce jsou Jazykové kurzy Francouzského institutu v Praze 

v letech 1992-2011. Jejich metody, skladba a marketing. První část práce je teoretická a 

je rozdělena do tří kapitol. V kapitole představuji Francouzský institut v Praze, uvedu 

stručně jeho historii, organizaci a jazykové kurzy. Druhá kapitola se věnuje jednotlivým 

Francouzským aliancím v České republice a jejich historii, organizaci a popisu 

jazykových kurzů. Třetí kapitola pojednává o teorii marketingové komunikace. 

Ve druhé části práce porovnávám jazykové kurzy Francouzského institutu v Praze a 

Francouzských aliancí v České republice z hlediska nabídky kurzů, počtu lektorů a 

studentů, ceny kurzů a marketingové komunikace. 

Závěr práce vyhodnocuje výsledky jednotlivých komparací a přináší možná vylepšení 

jednotlivým organizacím.  

Klíčová slova: Francouzský institut v Praze – Francouzské aliance v České republice – 

jazykové kurzy – komparace 

  



Abstract 

The theme of my work are language courses of French Institute in Prague from 1992 to 

2011. Their methods, formulation and marketing. The first part is theoretical and is 

divided into three chapters. The first chapter introduces the French Institute in Prague 

and there is summary of its history, organization and language courses. The second 

chapter is devoted to each French alliances in the Czech Republic and their history, 

organization and description of courses. The third chapter deals with the theory of 

marketing communications.  

In the second part I compare language courses of French Institute and the French 

Alliances in the Czech Republic in terms of the courses, the number of teachers and 

students, course prices and marketing communications.  

Finally, I evaluate the results of comparison and provides possible improvements to 

individual organizations. 

Key words: French Institute in Prague – French Alliances in the Czech Republic – 

language courses - comparison 
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1 ÚVOD 

Tématem bakalářské práce jsou Jazykové kurzy Francouzského institutu v Praze 

v letech 1992-2011. Jejich metody, skladba a marketing. Toto téma jsem si vybrala 

z několika důvodů. Na Francouzském institutu v Praze jsem se studiem francouzského 

jazyka začínala a vlastně mě i přivedl k bakalářskému studiu francouzštiny. A vždy mě 

zajímalo, kolik studentů do Francouzského institutu chodí, kolik zde učí lektorů a jak 

tato organizace funguje.  

Původním tématem této práce bylo zhodnocení vývoje jazykových kurzů od roku 1992 

do roku 2011. Tento vývoj měl být hodnocen z pohledu počtu účastníků kurzů, skladby 

kurzů a marketingu. Bohužel jsem zjistila, že toto téma z důvodu nedostatku informací 

nemohu zpracovat. Na Francouzském institutu jsem kontaktovala paní Janu Bugalovou, 

z oddělení kurzů, ta mi ovšem sdělila, že část otázek by vyžadovala studii ze strany 

Francouzského institutu (například počty studentů v jednotlivých letech), což nebylo 

z časových důvodů možné. Odpovědi na některé další otázky mi nemohla poskytnout, 

protože tyto informace není oprávněna zveřejnit.  

S panem docentem Peškem jsme se dohodli na malé změně tématu. Tato práce má tedy 

za cíl komparovat nabídku jazykových kurzů Francouzského institutu v Praze 

s nabídkou jazykových kurzů Francouzských aliancí v České republice, které se 

nacházejí v Brně, Českých Budějovicích, Liberci, Ostravě, Pardubicích a Plzni. 

Porovnání budu dělat z hlediska šíře nabídky jednotlivých Francouzských aliancí, cen 

kurzů, počtu lektorů, studentů a marketingové komunikace. 

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V první části se věnuji představení 

Francouzského institutu v Praze a Francouzských aliancí v České republice. První 

kapitola této části představuje Francouzský institut, jeho vznik, historii a organizaci 

kurzů. Popisuji zde jednotlivé kurzy a také mezinárodní diplomy z francouzštiny, které 

Francouzský institut nabízí. Druhá kapitola představuje Francouzské aliance v České 

republice, jednotlivé podkapitoly se věnují každé Francouzské alianci zvlášť, jejich 

historii, organizaci kurzů a také popisu jednotlivých kurzů. Třetí část práce se věnuje 

teorii marketingové komunikace.  

Druhá část práce, která je jádrem bakalářské práce, je praktičtější. V této části 

bakalářské práce porovnávám nejdříve Francouzské aliance mezi sebou. Hlavními 

kritérii pro porovnání jsou, jak už jsem uvedla, nabídka kurzů, cena kurzů, počet lektorů 

a marketingová komunikace. Nastíním také, co mají všechny aliance společné a v čem 

se naopak liší. Následně podle stejných kritérií budu porovnávat Francouzské aliance 

(jako skupinu) s Francouzským institutem.  

Vzhledem ke komparaci všech jazykových kurzů Francouzských aliancí a 

Francouzského institutu, by tato práce mohla jednotlivé Francouzské aliance inspirovat 

k organizaci nových jazykových kurzů, které jsou úspěšné ve Francouzském institutu 
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nebo v jiné Francouzské alianci a naopak se vyvarovat se organizaci neúspěšných a pro 

studenty nezajímavých kurzů.  
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2 FRANCOUZSKÝ INSTITUT V PRAZE 

V této první kapitole nejdříve představím Francouzský institut v Praze (IFP) jako 

instituci a jeho historii. Kapitola o historii Francouzského institutu má informativní 

charakter, jejím cílem je shrnout složitou historii IFP a vyzdvihnout význam této 

instituce při formování česko-francouzských vztahů. Nadále se budu věnovat organizaci 

kurzů a jejich popisu.  

Jako zdroj k této kapitole mi sloužila kniha Z historie Francouzského institutu v Praze, 

kterou napsal Mathieu Branstein a kolektiv. V části, kde představuji jazykové kurzy, 

jsem čerpala především z internetových stránek Francouzského institutu v Praze a 

z materiálů, které jsem obdržela od zaměstnanců IFP.  

2.1 O Francouzském institutu1 

Francouzský institut v Praze je kulturním centrem, které v České republice představuje 

francouzskou kulturu. Původním plánem bylo z Francouzského institutu vytvořit 

univerzitu, v současné době IFP funguje jako centrum několika sekcí (oddělení kurzů, 

jazyková a vzdělávací sekce, vědecká a univerzitní sekce, literární sekce, Campus 

France, koordinační centrum Sítě Francouzských aliancí v České republice). Součástí 

IFP je také mediatéka, kino, galerie, knihkupectví a kavárna, kde mohou studenti 

poznávat francouzskou kulturu z jiného pohledu než jen prostřednictvím kurzů.  

2.2 Historie Francouzského institutu v Praze2 

Předchůdcem Francouzského institutu byla Francouzská aliance, která vznikla 

schválením stanov 2. května 1886, jako první pobočka Francouzské aliance ve střední a 

východní Evropě. Hlavní sídlo Francouzské aliance bylo založeno v Paříži v roce 1884, 

ta měla za úkol „šířit jazyk francouzský v koloniích a v cizině“, zároveň měla být 

účinnou protiněmeckou zbraní. Pražská aliance měla za cíl rozšiřovat znalosti 

francouzské řeči, literatury, vědy a umění českém prostředí. Aliance byla zároveň 

sdružením přátel Francie i vlasteneckou společností, která se stala základem pro 

vytvoření francouzského kulturního střediska. Aliance vznikla na základě velmi 

dobrých česko-francouzských vztahů, které se postupně prohlubovaly díky sportovním 

a diplomatickým setkáváním.  Politické pozadí také nahrávalo silnějším vztahům mezi 

Čechami a Francií. Češi měli vždy strach ze silného Německa a tři miliony Němců zde 

žijících tento strach jen prohlubovali. Po podepsání francouzsko-ruské dohody na 

počátku 90. let 19. století se Francie stala idolem demokratické republiky s všeobecným 

hlasovacím právem.  

                                                 

1
 Dostupné na: http://www.ifp.cz/Qui-sommes-nous,244 a http://www.ifp.cz/Missions-et-services [cit. 

Dne 24. 4. 2013] 
2
 BRAUNSTEIN, Mathieu. Z historie Francouzského institutu v Praze. Praha: Francouzský institut v 

Praze, 1993. Štěpánská. 

http://www.ifp.cz/Qui-sommes-nous,244
http://www.ifp.cz/Missions-et-services
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Hlavním cílem Francouzské aliance bylo šířit francouzský jazyk, avšak při prvním 

zasedání jeden ze členů vznesl dotaz, zda francouzština je nutná pro členství. Na to mu 

předseda Francouzské aliance Pinkas odpověděl, že čeština i francouzština jsou si 

v Alianci rovny. Pro členství ve Francouzské alianci tedy nebylo nutné mít znalosti 

francouzského jazyka. Od devadesátých let 19. století se u nás nejvíce překládala 

francouzská literatura, hrály se francouzské hry a rozšiřovala se výuka francouzštiny. 

Francouzština byla považována za jazyk vysoké společnosti a jazyk pro mezinárodní 

dorozumívání, představovala protipól německé kultuře a jejímu přizpůsobování se.  

Ihned po založení měla Francouzská aliance 250 členů, mezi které patřila většina 

významných osobností z pražského kulturního a politického života. Ze statistiky 

Aliance jasně vychází veliká obliba francouzštiny. V roce 1904 se francouzštinu učilo 

29 855 studentů (16 276 na českých školách a 13 579 na školách německých). Se 

vzrůstající popularitou Francouzské aliance i francouzštiny rostly i výlohy Aliance. 

Aliance například udělovala stipendia na studia ve Francii, platila překlady 

francouzských knih do češtiny a zúčastnila se Světové výstavy v roce 1889. Tento vývoj 

se nedal udržet dlouho, pokladny byly prázdné a Alianci sužovaly i další problémy. 

V této době každá veřejná schůze musela být hlášena policii, tato procedura byla často 

spojena se šikanováním. V roce 1897 vznikl francouzský konzulát, který Alianci 

odebral některé její výsady. Činnost Aliance se tak omezila na pořádání občasných 

večeří a udržování frankofilství v běžném životě Čechů. Francouzská aliance tedy byla 

malou organizací, která byla financována především z členských příspěvků. I přes to 

byla založena knihovna, byl rozšířen počet kulturních akcí a Aliance dokázala dále 

vyučovat francouzštinu a udělovat stipendia. Každým rokem Aliance organizovala 

kolem 10 společenských večerů, jejich tématem většinou byly česko-francouzské 

vztahy. Aliance také podporovala studenty francouzštiny, ti nejlepší byli odměněni 

knihou, ve výjimečných případech pobytem ve Francii (např. E. Beneš). V roce 1914 již 

existovalo 8 poboček Francouzských aliancí (České Budějovice, Hradec Králové, 

Chrudim, Jičín, Pardubice, Plzeň, Brno a Prostějov).  

Po první světové válce se nově vzniklé Československo orientovalo na Francii nejen 

kulturně, ale i politicky. Velkou úlohu v československo-francouzských vztazích hrál 

Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik, kteří se zasloužili o dekret o vytvoření 

autonomní československé armády pod záštitou Národní rady. Šlo o první krok uznání 

Československa. Francie podporovala nový stát, který se hlásil ke stejným 

demokratickým zásadám jako ona. Tyto vztahy vyústily k založení katedry slovanských 

dějin na Sorbonně, k vytvoření Ústavu pro slovanská studia v domě Ernesta Denise a 

k založení Institutu Ernesta Denise v Praze. Institut byl založen podle vzoru 

petrohradského institutu, který vznikl v roce 1912. Hlavním posláním bylo rozvíjet 

intelektuální kontakty mezi Československem a Francií. Oficiálně byla činnost zahájena 

v říjnu 1920. Nově vzniklé Československo mělo nedostatek volných prostor pro 

všechna ministerstva a úřady. Tento problém se dotkl i Institutu Ernesta Denise. Proto 

se Ladislav Pinkas (předseda Francouzské aliance) rozhodl zakoupit prostory v Ostrovní 

ulici. Výuka byla zajišťována i v prostorách gymnázia v Resslově ulici nebo 
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v univerzitních prostorách v Krakovské a v Trojanově ulici. Od roku 1920 do roku 1925 

Institut řídil André Tibal 
3
. Výuka byla zaměřena na literaturu a dějiny francouzské 

filologie. Institut zajišťoval kurzy jak pro veřejnost, tak jen pro řádné posluchače 

univerzity, kurzy francouzštiny a i kurz češtiny pro Francouze. Po dvou semestrech byl 

vydáván diplom brevet d’études, po čtyřech semestrech studenti obdrželi certificat. 

Institut zajišťoval i přednášky, které pořádaly jiné organizace. Stal se střediskem 

francouzské kultury v Československu. Chod Institutu nebyl bezproblémový. Prvním 

problémem byla nedůvěra univerzity v kurzy Institutu. Druhým problémem byly 

nedostatečné znalosti francouzských reálií budoucích profesorů francouzštiny. Po 

jmenování Tibala na katedru Carnegie de Paris, se ředitelem Institutu stal Louise 

Eisenmann, zástupcem mu byl André Fichell. Eismann volal po reorganizaci prostor a 

chtěl dále rozšířit činnost. Tak se také stalo. Rozrostl se pedagogický sbor, byla 

založena česko-francouzská skupina pro literární studia, vzrostl počet zaměstnanců, 

knihovna obsahovala přes 10 000 titulů a 8000 časopisů. Tomuto rozmachu však již 

nestačily prostory v Ostrovní ulici. Vedení institutu se tedy zaměřilo na Štěpánskou 

ulici, kde by bylo možné postavit budovu s 30 metrovým průčelím. K pozemku ve 

Štěpánské ulici získal Institut ještě pozemek ve Školské ulici, bylo tak možné postavit 

dvě budovy. 1. října 1930 se Pařížská univerzita stala vlastníkem těchto budov. Ve 

školním roce 1930-1931 měl Institut čtyři sekce: 

1) Literární, historická, filologická 

2) Právnická a ekonomická (ekonomická katedra byla založena Paříží) 

3) Vědecká a technická (obory chemie, elektrotechnika, stavebnictví a 

medicína) 

4) A sekci, kterou navštěvovali českoslovenští učitelé, kteří měli zájem o 

dějiny, legislativu a pedagogické metody školství ve Francii. 

V roce 1934 v Institutu zajišťovalo výuku patnáct profesorů a odborných asistentů, dále 

byly pořádány bezplatné kurzy Francouzské aliance pro přibližně 1000 posluchačů. 

Federace Francouzských aliancí tehdy měla 70 poboček. Institut také pravidelně pořádal 

výstavy pro veřejnost a nadále podporoval studenty prostřednictvím stipendií.  

Během nacistické okupace a druhé světové války se podařilo udržet budovu Institutu a 

knihovnu, ta zůstala během celé války otevřená pro všechny frankofily. Po válce Institut 

obnovil svoji činnost, stále měl za úkol prohlubovat česko-francouzské vztahy, byly 

pořádány kurzy francouzštiny a kurzy češtiny pro cizince. V této době byl Institut řízen 

Marcelem Aymoninem, který měl podporu jak československé, tak i francouzské strany. 

Především kvůli orientaci Československa na východ se Institut už netěšil takové oblibě 

jako před válkou. Do obnovených kurzů se ve školním roce 1945-1946 zapsalo 600 

studentů, v r. 1947-1948 jen 400. Od roku 1948 je na Institut vyvíjen tlak. Francouzský 

institut organizuje politicky neutrální akce (např. výstava o Balzacově životě a díle). 

Vzhledem k tomu, že vláda neměla odvahu ukončit činnost této neškodné instituce, 

                                                 

3
 Vedoucí katedry francouzské literatury na filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 
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vyřešila to neudělováním k pobytu a návratných víz pro osoby působící na Institutu. 

Postupně jsou tak uzavírány všechny sekce a Institut se zaměřuje pouze na výuku 

francouzštiny zajišťovanou Francouzkami, které se provdaly v Československu. Od 24. 

února 1951 je Institut pod politickým dohledem. Francouzské aliance jsou uzavřeny. 1. 

května 1951 je uzavřen Institut i s knihovnou.  Do této doby byly občas pořádány menší 

akce, za velké podpory a odvahy dobrovolníků z řad studentů. Do 1. května také všichni 

profesoři a zaměstnanci Institutu s francouzskou národností, které nechránila 

diplomatická imunita, museli opustit Československo. Uzavření Institutu znamenalo 

oficiální ukončení přítomnosti francouzské kultury ve Střední Evropě. Aby Pařížská 

univerzita nepřišla o prostory ve Štěpánské ulici, přebudovaly se na kanceláře a byty 

pro potřeby velvyslanectví. Aymonin ze své funkce odešel v říjnu 1949. V otevřeném 

dopise v Lidových novinách, dva dny před oficiálním uzavřením Institutu, označil 

bývalé profesory z protičeskoslovenské činnosti. Tato lež však nikoho nepřesvědčila. 

Přesto byl Institut uzavřen. Od roku 1962 přibývá kulturních návštěv z Francie. V roce 

1964 byl podepsán protokol o francouzsko-československé kulturní výměně. O znovu 

otevření Institutu nebyla ani zmínka, v rozhovorech s úřady to nebylo vhodné téma. Po 

obnovení funkce kulturního rady, kterým se stal Henri Ehret, se obnovila výuka 

francouzštiny na středních školách, zvyšoval se počet stipendií a prohlubovala se 

kulturní výměna mezi zeměmi. Henrimu Ehretovi se po dlouhých diskuzích s úřady 

podařilo přestěhovat svůj úřad do Štěpánské ulice. Otevřel zde kulturní středisko. 

V roce 1967 se otevřela knihovna a čítárna pod patronací Pařížské univerzity, kterou 

vedli dva ředitelé – francouzský a československý. Post československého ředitele 

obsadil Petr Petráš, veliký milovník francouzské kultury. Během pražského jara se 

kulturní vztahy mezi Československem a Francií dále prohlubují. Po roce 1968, v letech 

1970-71 probíhají poslední kulturní výměny. Na podzim roku 1969 Gustav Husák 

vyzývá učitele k sebekritice a udavačství. Probíhá čistka jak mezi zaměstnanci 

univerzit, tak i v knihovnách. Český ředitel Francouzské knihovny a jeho zástupkyně 

jsou vyslýcháni. Některá periodika nemohou být vůbec vystavována. Po roce 1968 jsou 

francouzsko-československé vztahy opět na nulovém bodě. Štěpánská neustává ve své 

činnosti, ale má velmi omezené možnosti pouze v oblasti umění. Sídlí zde knihovna 

s čítárnou, kulturní oddělení, kurzy francouzštiny a francouzská škola. Je zde také 8 

služebních bytů. Některé pořádané činnosti jsou považovány za nelegální (jazykové 

kurzy, promítání filmů). Nadále jsou organizovány kulturní akce – zájezdy orchestrů, 

baletních souborů, výstavy. Během let 1985-1988 to v Praze vře, je organizováno více 

akcí, témata se posouvají, kurzy francouzštiny získávají na popularitě, žáci stojí dlouhé 

fronty, aby se na ně mohli zapsat, na většinu z nich se ani nedostane. Kulturní akce 

organizované Štěpánskou jsou více a více navštěvované. V pátek 9. prosince 1988 se 

koná slavná snídaně na Francouzském velvyslanectví. Účastní se jí Francois Mitterand a 

českoslovenští disidenti – Battěk, Dienstbier, Hájek, Havel, Lis, Malý atd. Tato snídaně 

a další okolnosti tlačily na povolení manifestace. Tato manifestace se stala jedinou 

veřejnou akcí, která bojovala za lidská práva před sametovou revolucí.  

9. prosince 1993 se Francois Mitterand setkává znovu s Václavem Havlem (již 

prezidentem) a odpoledne slavnostně otevřeli nové prostory Francouzského institutu. 
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2.3  Jazykové kurzy Francouzského institutu 

Oddělení jazykových kurzů Francouzského institutu, v podobě jak ho známe dnes, bylo 

otevřeno na počátku devadesátých let dvacátého století. Jeho hlavním posláním bylo 

rozšiřovat francouzský jazyk mezi českou veřejnost. S vývojem francouzské zahraniční 

politiky bylo toto poslání v průběhu let rozšířeno i o rovinu ekonomickou. Dnes tedy 

můžeme poslání Oddělení jazykových kurzů Francouzského institutu v Praze shrnout 

takto: Šířit francouzský jazyk nabízením jazykových kurzů a diplomů z francouzského 

jazyka, které budou kvalitní, různorodé, inovativní, přizpůsobené potřebám veřejnosti, 

za přiměřenou cenu a pokračovat v poslání veřejné služby v České republice. Díky 

kvalitě, profesionalitě a úsilí pedagogického sboru si Francouzský institut udržuje svou 

pozici na trhu jazykových kurzů.  

Kurzy ve Francouzském institutu probíhají po celý rok. Prvním typem kurzů jsou 

semestrální kurzy, které probíhají od října do února a od února do června. Na 

semestrální kurzy navazují letní intenzivní kurzy. Kapacita semestrálních kurzů je až 

1400 studentů, kteří jsou vyučováni 35-40 učiteli. Kapacita letních intenzivních kurzů je 

400 studentů. Minimální počet studentů v kurzu je 8 posluchačů (neplatí však u všech 

kurzů).
4
 Informace, které v této kapitole uvádím, jsou platné pro ročník 2012/2013.  

Lektoři kurzů musí mít minimální vzdělání tzv. Master FLE (francouzský magisterský 

titul v oboru učitelství francouzského jazyka jako cizího jazyka)
5
. Každý rok lektoři 

absolvují šestidenní školení. Výuku kurzu Čeština pro frankofonní posluchače vyučují 

bilingvní lektoři, kteří mají zkušenosti s výukou češtiny pro cizince, především 

frankofonní posluchače.  

Učebnice jsou vybírány Francouzským institutem podle aktuálnosti. Zpravidla se mění 

každé 4 roky.
6
 

2.3.1 Semestrální kurzy 

Kurzy obecné francouzštiny
7
 

Kurzy obecné francouzštiny jsou určeny všem dospělým zájemcům od šestnácti let, 

kteří se chtějí naučit francouzsky. Semestrální kurzy jsou na výběr ve čtyřech 

variantách: 2 x 90 minut týdně, 1x 225 minut týdně, 1 x 120 minut týdně nebo 5 x 180 

minut týdně. Kurzy probíhají po celý týden, konkrétně od pondělí do čtvrtka od 7:30 do 

19:45, v pátek od 9:00 do 19:45 a v sobotu od 9:00 do 12:45. Studenti jsou dle stupnice 

jazykových úrovní rozděleni od úplného začátečníka, úroveň A1.1 po úroveň rodilého 

mluvčího C1.2
8
. 

                                                 

4
 Materiály obdržené z Francouzského institutu v Praze 

5
 Dostupné na: http://www.fle.fr/fr/pages-pro/formations [cit. dne: 24. 4. 2013] 

6
 Materiály obdržené z Francouzského institutu v Praze 

7
 Dostupné na: http://www.ifp.cz/Kurzy-obecne-francouzstiny [cit. dne: 24. 4. 2013] 

8
 Příloha 1: Stupnice jazykových úrovní  

http://www.ifp.cz/Kurzy-obecne-francouzstiny
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Kurzy pro mládež od 11 do 15 let
9
 

Kurz, který je navržen pro adolescenty; důraz je především kladen na spontánní 

komunikaci. Tématy kurzu jsou každodenní situace, do kterých se dospívající dostávají, 

tím jsou posluchači více motivováni a mají o studium zájem. Tempo kurzu je 90 minut 

dvakrát týdně. 

Kurzy pro děti od 7 do 10 let
10

 

Tento kurz má za úkol rozvíjet základní komunikační dovednosti dětí a to jak 

v mluveném, tak i psaném projevu. Pomocí speciálních učebnic vyvolává v dětech chuť 

se vzdělávat. Tyto kurzy vedou vyškolení pedagogové, kteří se snaží zapojovat děti do 

hovoru pomocí písniček, her, hraných scének a dalších činností. Tento kurz se koná 

dvakrát týdně 60 minut. 

Kurzy pro předškoláky od 4 do 6 let
11

 

Kurz dětem přiblíží francouzský jazyk hravou formou pomocí pohádek, písniček a her. 

Pro udržení pozornosti dětí se během hodiny střídají různé aktivity, hodina se vždy 

končí kreativní aktivitou (kreslením, vystřihováním, vybarvováním), která má vztah 

k tématu hodiny (například zvířata, barvy a jiné). Kurz se koná jednou týdně 60 minut.  

Konverzace ve francouzštině
12

 

Během kurzu si studenti procvičují především konverzaci. Studenti hovoří o různých 

tématech, základem k těmto debatám jsou psané nebo audiovizuální podklady. Studenti 

se tak učí vyjádřit své názory, debatovat, analyzovat téma. Pro kurzy konverzace je 

dána hranice maximálně 10 studentů ve skupině. Kurzy konverzace existují ve třech 

úrovních B1, B2 a C1 a probíhají jednou týdně 90 minut.  

2.3.2 Specializovaná francouzština 

Kurz vyjadřování se a mluvení před publikem
13

 

Tento kurz pomáhá zbavit se strachu z mluvení před publikem.  K tomuto účelu se 

v kurzu používají divadelní techniky, improvizační hry, emoce, pohyby a dýchání. 

Studenti se snaží o lehkost ve vyjadřování prostřednictvím zkoušení různých situací. 

Kurz trvá tři měsíce a vede ho Sophie Knittl
14

. 

                                                 

9
Dostupné na: http://www.ifp.cz/Francais-pour-adolescents-11-15 [cit. dne: 24. 4. 2013] 

10
Dostupné na: http://www.ifp.cz/Francais-pour-enfants-7-10-ans [cit. dne: 24. 4. 2013] 

11
Dostupné na: http://www.ifp.cz/Francais-precoce-4-6-ans [cit. dne: 24. 4. 2013] 

12
Dostupné na: http://www.ifp.cz/Conversation [cit. Dne: 24. 4. 2013] 

13
 Dostupné na: http://www.ifp.cz/Oser-parler-francais-Atelier-d [cit. dne: 24. 4. 2013] 

14
 Sophie Knittl je režisérka, herečka a divadelní profesorka. Ve Francouzském lyceu v Praze organizuje 

divadelní ateliéry, hraje v českých i francouzských filmech a divadlech, kde také některé hry režíruje.  

http://www.ifp.cz/Francais-pour-adolescents-11-15
http://www.ifp.cz/Francais-pour-enfants-7-10-ans
http://www.ifp.cz/Francais-precoce-4-6-ans
http://www.ifp.cz/Conversation
http://www.ifp.cz/Oser-parler-francais-Atelier-d
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Překlad
15

 

Kurz určený studentům, kteří mají zájem o hlubší a komparativní přístup 

k francouzskému jazyku a zároveň pro studenty, kteří se s překladem setkávají, ale 

nemají specifické vzdělání. Během kurzu se studenti setkávají se dvěma učiteli (jeden 

na překlad z češtiny do francouzštiny, druhý na překlad z francouzštiny do češtiny). 

Studenti pomocí překladu novinových článků, literárních či administrativních textů 

pochopí rozdíly ve struktuře jazyků. Během překládání si obohatí slovní zásobu a 

pochopí rozmanitosti francouzského jazyka. Minimální úroveň pro zápis do kurzů 

překladu je úroveň B1.4. Kurz probíhá jednou týdně 120 minut. 

Psaná francouzština B2
16

 

Kurz pro pokročilejší studenty, který rozvíjí psaný projev. První část kurzu zdokonaluje 

písemné dovednosti, pravopis, větnou skladbu a slovní zásobu. Ve druhé praktické části 

studenti píší texty vycházející z různých podkladů (dopisy, články, rozhovory). Kurz 

trvá 90 minut týdně. Minimální úroveň pro zápis do tohoto kurzu je B1.4.  

Gramatika
17

  

Tyto speciální kurzy procvičují gramatické jevy, ve kterých se často chybuje. Během 

kurzu si studenti zopakují a upevní znalosti, naučí se je spontánně používat. Kurzy jsou 

nabízeny v úrovních A2, B1 a B2. Kurz trvá 90 minut týdně. Pro zápis do těchto kurzů 

je nutné ukončit kurzy obecné francouzštiny na úrovni těchto kurzů (úrovně A2, B1 a 

B2).  

2.3.3 Francouzská kultura 

Současná Francie
18

 

Kurz pomáhá studentům zorientovat se ve francouzské společnosti, poznat její instituce, 

zvyky, gastronomii, kulturu i sport ve Francii. V každé hodině se probírá nové téma 

pomocí různých materiálů (články, fotografie, videa, písně a další). Minimální úroveň 

pro zápis do kurzu o současné Francii je úroveň B1.4. Kurz probíhá jednou týdně 90 

minut. 

Francouzská literatura
19

 

Kurz zaměřený na literární a filozofické směry ve Francii od sedmnáctého do dvacátého 

století (klasicismus, romantismus, realismus, surrealismus, existencialismus). V každé 

hodině se na základě vybrané četby probírají jednotlivé směry. V kurzu se probírají 

                                                 

15
 Dostupné na: http://www.ifp.cz/Traduction [cit. dne: 24. 4. 2013] 

16
Dostupné na: http://www.ifp.cz/Expression-ecrite-B2 [cit. dne 25. 4. 2013] 

17
Dostupné na: http://www.ifp.cz/Grammaire [cit. dne 25. 4. 2013] 

18
 Dostupné na: http://www.ifp.cz/La-France-d-aujourd-hui [cit. dne 25. 4. 2013] 

19
Dostupné na: http://www.ifp.cz/Litterature-francaise [cit. dne 25. 4. 2013] 

http://www.ifp.cz/Traduction
http://www.ifp.cz/Expression-ecrite-B2
http://www.ifp.cz/Grammaire
http://www.ifp.cz/La-France-d-aujourd-hui
http://www.ifp.cz/Litterature-francaise
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především současní autoři a jejich vliv na aktuální dění. Pro zápis do kurzu je 

požadována minimální úroveň B1.4. Kurz probíhá 90 minut jednou týdně.  

Aktuality ve francouzštině
20

 

Tento kurz je zaměřen na francouzsky psaná audiovizuální média. V každé hodině se 

probírají aktuální témata probíraná ve francouzských médiích (životní prostředí, 

Evropa, světové velmoci a další). Na konci kurzu jsou studenti schopni orientovat se a 

porozumět francouzským novinám. Minimální úroveň znalostí pro zápis do tohoto 

kurzu je B1.4. Kurz probíhá jednou za týden devadesát minut.  

Francouzské regiony
21

 

Kurz, pomocí kterého posluchači poznávají jednotlivé regiony a jejich historii, tradice, 

gastronomii i historické památky. Během kurzu posluchači v malých skupinkách vytváří 

turistického průvodce, který je později jako blog přístupný na internetu. Minimální 

úroveň pro zápis do tohoto kurzu je úroveň B1.4. Frekvence kurzu je jednou týdně 

devadesát minut.  

Umělecká fotografie
22

 

Kurz umělecké fotografie vede profesionální fotograf, který studenty naučí základy 

teorie fotografování. Během praktických cvičení probíhajících mimo hodiny kurzu si 

studenti své poznatky ověří i v praxi. Po celou dobu kurzu probíhá týmový projekt buď 

na české, nebo francouzské téma, vyvrcholením kurzu je výstava fotografií studentů. 

Studenti se v kurzu naučí základům umělecké fotografie a zároveň si rozšiřují slovní 

zásobu. Pro zápis do kurzu je vyžadovaná minimální úroveň B1.4. Kurz se koná jednou 

týdně a trvá 120 minut. 

2.3.4 Kurzy profesní francouzštiny 

Obchodní francouzština
23

 

Kurz určen posluchačům, kteří mají zájem o odborný jazyk obchodní francouzštiny a 

chtějí tyto znalosti využít ve svém oboru. Kurzy obchodní francouzštiny jsou kurzy 

jazykové, nikoli kurzy ekonomie. Během kurzu se procvičuje hlavně mluvený a psaný 

projev, základy obchodní korespondence a dialogy na probíraná témata. Tento kurz je 

dvousemestrální. Pro zápis do tohoto kurzu je požadovaná minimální úroveň B2.1. 

Tento kurz slouží zároveň jako příprava na Profesní diplom z obchodní francouzštiny, 

úroveň B2 (DFP Affaires B2) Pařížské obchodní a průmyslové komory. Tempo kurzu je 

90 minut týdně.  

 

                                                 

20
Dostupné na: http://www.ifp.cz/L-actualite-en-francais [cit. dne 25. 4. 2013] 

21
Dostupné na: http://www.ifp.cz/Les-regions-francaises [cit. dne 25. 4. 2013] 

22
Dostupné na: http://www.ifp.cz/Photographie-creative [cit. dne 25. 4. 2013] 

23
Dostupné na: http://www.ifp.cz/Francais-des-affaires,281 [cit. dne 25. 4. 2013] 

http://www.ifp.cz/L-actualite-en-francais
http://www.ifp.cz/Les-regions-francaises
http://www.ifp.cz/Photographie-creative
http://www.ifp.cz/Francais-des-affaires,281
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Právnická francouzština
24

 

Kurz právnické francouzštiny je zaměřen na slovní zásobu a větné vazby z oblasti 

práva, především práva obchodního. Stejně jako u kurzu obchodní francouzštiny se 

nejedná o kurz francouzského práva a je to kurz dvousemestrální. Tento kurz je určen 

studentům, kteří již mají znalosti francouzštiny minimálně na úrovni B2.1 a chtějí 

obohatit slovní zásobu o terminologii právnické francouzštiny, francouzského a 

evropského práva. Znalost práva není podmínkou pro přihlášení do kurzu, avšak 

usnadní studentovi výuku. Cílem kurzu je porozumět právnickému textu, umět se 

k němu vyjádřit a umět debatovat na témata obchodního práva. Tento kurz je také 

přípravným kurzem na Profesní diplom z právnické francouzštiny, úroveň B2 (DFP 

juridique B2) Pařížské obchodní a průmyslové komory. Kurz probíhá jednou týdně 90 

minut. 

2.3.5 Individuální výuka25 

Individuální kurzy jsou přizpůsobeny časovým možnostem studenta, výuka je 

koncipovaná podle tempa studenta, podle jeho přáních a potřeb. Na základě těchto 

informací je sestaven program kurzu a rozvrh. Na kurzy individuální výuky může 

student docházet do prostor Francouzského institutu nebo je možné se domluvit na 

jiném místě (například pracoviště).  

2.3.6 Firemní francouzština26 

Pro firmy nabízí Francouzský institut kurzy přizpůsobené každé společnosti. V první 

fázi je určena jazyková strategie společnosti, její potřeby a jazyková vybavenost 

zaměstnanců. Na základě zjištěné jazykové úrovně zaměstnanců Francouzský institut 

vytvoří kurz na míru. Každý měsíc jsou jednotliví studenti hodnoceni a vedení 

společnosti informováno o dosažených pokrocích.  

2.3.7 Francouzština pro státní správu27 

Od roku 2004 ve spolupráci s Velvyslanectvím Francie v Praze, Mezinárodní organizací 

Frankofonie, Společenstvím Valonsko-Brusel a Lucemburskem, organizuje 

Francouzský institut kurzy pro české úředníky. Tyto kurzy mají za cíl podpořit 

jazykovou rozmanitost v evropských institucích. Francouzský institut státním institucím 

nabízí různé jazykové kurzy, od kurzů obecné francouzštiny (od úrovně A1 po úroveň 

C1.2), kurzy francouzštiny v mezinárodních vztazích (úroveň A1 a A2), konverzace 

(úroveň B1 až C1), přípravné kurzy DELF B1/B2, DALF C1, kurzy právnické 

francouzštiny (B2) a dále kurzy vytvořené na míru,  dle požadavků a potřeb institucí.  

Od úrovně znalostí francouzštiny B1 Francouzský institut nabízí možnost uspořádání 

tematických seminářů na různá témata:  

                                                 

24
Dostupné na: http://www.ifp.cz/Francais-juridique,282 [cit. dne 25. 4. 2013] 

25
Dostupné na: http://www.ifp.cz/Cours-individuels [cit. dne 25. 4. 2013] 

26
Dostupné na: http://www.ifp.cz/Le-francais-pour-les-entreprises [cit. dne 25. 4. 2013] 

27
Dostupné na: http://www.ifp.cz/Francouzstina-pro-statni-spravu [cit. dne 25. 4. 2013] 

http://www.ifp.cz/Francais-juridique,282
http://www.ifp.cz/Cours-individuels
http://www.ifp.cz/Le-francais-pour-les-entreprises
http://www.ifp.cz/Francouzstina-pro-statni-spravu
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 Administrativní korespondence ve francouzštině 

 Mezikulturní vztahy 

 Francouzština na jednáních 

 Právnická francouzština 

 Hovořit francouzsky před publikem 

 Vedení schůze ve francouzštině 

 Zásady telefonické komunikace ve francouzštině  

2.3.8 Čeština pro frankofonní uchazeče28 

Francouzský institut se nezaměřuje pouze na výuku francouzštiny, poskytuje i kurzy 

českého jazyka pro frankofonní studenty. Kurzy existují ve třech úrovních – začátečníci, 

falešní začátečníci a mírně pokročilí a probíhají dvakrát týdně 90 minut. Během kurzů 

studenti procvičují základní situace v mluveném projevu a také písemný projev.  

2.3.9 Intenzivní kurzy 

Letní intenzivní kurzy jsou pořádány v měsících červen, červenec, srpen a září. Kurzy 

jsou organizovány ve třech variantách: 5 x 270 minut za týden, 4 x 225 minut za týden a 

3 x 150 minut za týden. Během těchto kurzů Francouzský institut nabízí kurzy obecné 

francouzštiny pro dospělé, pro mládež i pro děti, kurzy konverzace, kurzy gramatiky, 

ale i speciální kurzy jako jsou kreativní kroužky pro děti, intenzivní kurz umělecké 

fotografie a přípravný kurz pro univerzitní studium ve Francii.
29

  

Kreativní kroužky ve francouzštině pro děti (od 5 do 7 let a od 7 let do 9 let)
30

  

Jedná se o letní kurz, jehož cílem je seznámit děti s francouzštinou, probudit v nich 

zvědavost a představivost pomocí zpěvu, fyzického pohybu, výtvarného umění, her a 

pohádek. 

Intenzivní kurz umělecké fotografie
31

 

Letní intenzivní kurz trvá 5 dní. Studenti během těchto dní objevují Prahu a snaží se ji 

fotograficky zachytit. Poslední večer kurzu se v kavárně Francouzského institutu koná 

veřejná projekce, kde studenti obdrží 2 výtisky fotografií, které v průběhu kurzu 

vyfotografovali. Pro potřeby kurzu je nutné mít vlastní fotoaparát.  

Intenzivní kurz pro mládež
32

 

Letní intenzivní týdenní kurz, během kterého mají studenti dopoledne kurzy 

francouzštiny a odpoledne kulturní a jazykové aktivity. Kurz trvá čtyři a půl hodiny (od 

9:00 do 12:00 a odpoledne od 13:00 do 14:30. Program odpoledních aktivit je 

následující: 

                                                 

28
Dostupné na: http://www.ifp.cz/Tcheque-pour-francophones [cit. dne 25. 4. 2013] 

29
 Materiály obdržené z Francouzského institut v Praze 

30
Dostupné na: http://www.ifp.cz/Atelier-intensif-de-loisirs [cit. dne 28. 4. 2013] 

31
Dostupné na: http://www.ifp.cz/Atelier-intensif-de-photographie [cit. dne 28. 4. 2013] 

32
Dostupné na: http://www.ifp.cz/Cours-intensif-en-immersion-pour [cit. dne 28. 4. 2013] 

http://www.ifp.cz/Tcheque-pour-francophones
http://www.ifp.cz/Atelier-intensif-de-loisirs
http://www.ifp.cz/Atelier-intensif-de-photographie
http://www.ifp.cz/Cours-intensif-en-immersion-pour
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 pondělí: Vzdělávací aktivity kolem aktuální výstavy v IFP 

 úterý: Promítání filmu 

 středa: Prohlídka knihovny IFP 

 čtvrtek: Modelová zkouška: DELF A2 nebo B1 

 pátek: Aktivity kolem francouzských písniček / Zpětná vazba na kurz 

2.4 Zkoušky z francouzštiny  

Pro určení jazykové úrovně francouzštiny nabízí Francouzský institut mezinárodně 

uznávané diplomy a atestace jak z všeobecné, tak i profesní francouzštiny. 

2.4.1 DELF a DALF 

DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) a DALF (Diplôme Approfondi de 

Langue Française) je šest diplomů odpovídajících šesti úrovním Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky (CECRL). Tyto diplomy na sobě nejsou závislé, uchazeč 

se tedy může zapsat na kteroukoli zkoušku, aniž by měl certifikát nižší úrovně.  

Každá zkouška se skládá ze čtyř částí, hodnotí se: 

1) Porozumění nahrávkám 

2) Mluvený projev 

3) Porozumění textu 

4) Písemný projev 

Žáci druhého stupně základních škol a studenti středních škol se mohou přihlásit na 

zkoušku DELF Junior od úrovně A1 až po úroveň B2. Francouzský institut studenty na 

tyto zkoušky připraví semestrálními přípravnými kurzy v úrovních DELF B1, DELF B2 

a DALF C1.
33

 DELF Junior se od verze pro dospělé liší pouze v tématech, která jsou 

mládeži bližší. DELF Junior má stejnou platnost jako dospělá verze zkoušky.
34

 

DELF Pro
35

 

Je profesionální verzí zkoušky určená jak studentům, tak i profesně aktivním lidem, 

kteří mají zájem se stát součástí pracovního prostředí ve frankofonních zemích. Během 

zkoušky jsou hodnoceny komunikační dovednosti v rámci běžných pracovních situací a 

také zkoušková témata jsou směřována profesnímu prostředí. Pro zkoušku DELF Pro 

nejsou potřeba žádné specifické vlastnosti, zájemci se mohou přihlásit na zkoušky od 

úrovně A1 až po úroveň B2. Jako u ostatních typů diplomů DELF a DALF se hodnotí 

poslech, mluvený a písemný projev, porozumění textu.  

 

 

                                                 

33
Dostupné na: http://www.ifp.cz/DELF-DALF [cit. dne 28. 4. 2013] 

34
Dostupné na: http://www.ifp.cz/DELF-Junior [cit. dne 28. 4. 2013] 

35
Dostupné na: http://www.ifp.cz/DELF-option-professionnelle-DELF [cit. dne 28. 4. 2013] 

http://www.ifp.cz/DELF-DALF
http://www.ifp.cz/DELF-Junior
http://www.ifp.cz/DELF-option-professionnelle-DELF
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Přípravné kurzy na zkoušky DELF a DALF
36

 

Přípravné kurzy nejsou povinné pro přihlášení ke zkoušce a ani nezaručují úspěšné 

zvládnutí zkoušky. Avšak vzhledem k obsahu kurzů je jejich absolvování velmi 

přínosné.  

Přípravné kurzy na DELF B1 

Kurz je určen všem zájemcům, kteří se chtějí připravit na zkoušku DELF B1. Pro 

přihlášení do kurzu je nutná znalost francouzského jazyka na úrovni B1.2. Během kurzu 

si studenti procvičují jednotlivé části zkoušky, které u DELF B1 zahrnují porozumění 

nahrávkám v délce 6 minut, porozumění textům, které jsou obecně zaměřené, písemné 

vyjádření osobního postoje k obecnému tématu a sdělení osobního názoru na základě 

krátkého textu.  

Přípravné kurzy na DELF B2 

Pro přihlášení do kurzu je nutná znalost francouzštiny na úrovni B2.2. Obsahem kurzu 

je příprava ke zkoušce DELF B2, která obsahuje porozumění nahrávce v délce 7 až 8 

minut, porozumění informativním textům (novinovým článkům, zprávám) a argu-

mentaci, písemné pojednání o svých zájmech a vyjádření vlastního mínění na základě 

krátkého textu.  

Přípravné kurzy DALF C1 

Přípravné kurzy pro velmi pokročilé studenty, kteří hovoří francouzsky minimálně na 

úrovni B2.4. Zkouška DALF C1 obsahuje porozumění desetiminutové rádiové 

nahrávce, novinovým článkům, komunikaci na základě několika textů. Studenti by měli 

být schopní napsat argumentovanou esej a syntézu na základě dvou až tří původních 

textů.   

2.4.2 TCF 

Test jazykové úrovně obecné francouzštiny TCF (Test de Connaissances du Français) 

byl sestaven na základě metodologie Mezinárodního centra pedagogických studií 

(Centre International d’Etudes Pédagogiques, CIEP)
37

. Tento test je pro všechny 

nefrankofonní studenty, kteří potřebují otestovat své znalosti.
38

 Test se skládá ze tří 

povinných částí a dvou volitelných. Mezi povinné části patří porozumění nahrávce, 

gramatika a slovní zásoba, porozumění textu. Volitelné části jsou mluvený projev a 

psaný projev.
39

 Výsledky testu určují, na které z úrovní Společného evropského 

                                                 

36
Dostupné na: http://www.ifp.cz/Preparation-aux-examens-DELF-DALF [cit. dne 28. 4. 2013] 

37
 CIEP je všeobecně velmi uznávané pedagogické centrum, součástí asociace ALTE (Association of 

Language Teachers in Europe). 
38

Dostupné na: http://www.ifp.cz/TCF [cit. dne 28. 4. 2013] 
39

Dostupné na: http://www.ciep.fr/tcf/presenta.php [cit. dne 28. 4. 2013] 

http://www.ifp.cz/Preparation-aux-examens-DELF-DALF
http://www.ifp.cz/TCF
http://www.ciep.fr/tcf/presenta.php
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referenčního rámce pro jazyky student je. V Praze je možné skládat zkoušky TCF pouze 

na Francouzském institutu.  

TCF AN 

Test TCF AN splňuje nejnovější ustanovení francouzského ministerstva vnitra, 

zámořských územních společenství a místních imigračních úřadů ohledně kontroly 

znalostí francouzštiny u kandidátů, kteří žádají o francouzské občanství.
40

  

2.4.3 TEF 

Zkouška TEF (Test d’evaluation de français) je určena všem zájemcům, kteří potřebují 

otestovat své znalosti pro pracovní či studijní účely. Tento test je třeba pro vyšší studia 

ve Franci, pro stěhování do Kanady a Quebecu. Zkouška TEF hodnotí každého 

individuálně na začátku nebo na konci studia francouzského jazyka. Používá se také ve 

firmách pro hodnocení úspěšnosti jazykových kurzů pořádaných firmou, při přijímání či 

povyšování pracovníků. Tento test je mezinárodní referenční pomůckou ať k pracovním 

či studijním příležitostem, nebo ke stěhování do frankofonní země.
41

 Zkouška se skládá 

ze dvou částí. První částí jsou tři testy s možností výběru odpovědi, které testují 

porozumění textu, řeči, gramatiku a slovní zásobu, druhou část tvoří psaný a mluvený 

projev.
42

 

2.4.4 TEFaQ 

Francouzský institut v Praze také nabízí zkoušku TEFaQ, která je uznávaná 

Ministerstvem imigrace v Quebecu a je nutná při žádosti o imigraci do Quebecu.  

Tyto diplomy jsou platné jeden rok ode dne, kdy kandidát test absolvoval.
43

  

2.5 Diplomy z profesní francouzštiny 

2.5.1 Profesní diplom z administrativní francouzštiny úroveň B1 (DFP 

Secrétariat B1)44 

Tento diplom je určen všem, kteří jsou zaměstnáni jako sekretářka, asistentka, či na jiné 

administrativní pozici v oblasti průmyslu, obchodu či služeb, a kteří se setkávají 

s frankofonními zákazníky nebo používají francouzský jazyk v práci. Diplom na úrovni 

B1 testuje znalosti této úrovně dle Společného evropského referenčního rámce pro 

jazyky. Úroveň B1 odpovídá 360 hodinám výuky francouzštiny, tedy 240 hodin 

obecného jazyka a 120 hodin oborného jazyka. Tento diplom nehodnotí úroveň obecné 

francouzštiny, ale znalosti vztahující se k odborným dovednostem limitovaných na obor 

                                                 

40
Dostupné na: http://www.ifp.cz/TCF [cit. dne 28. 4. 2013] 

41
Dostupné na: http://www.ifp.cz/TEF [cit. dne 28. 4. 2013] 

42
Dostupné na: http://www.francais.cci-paris-idf.fr/tef-et-e-tef/ [cit. dne 28. 4. 2013] 

43
Dostupné na: http://www.ifp.cz/TEF [cit. dne 28. 4. 2013] 

44
Dostupné na: http://www.ifp.cz/Diplome-de-francais-professionnel [cit. dne 29. 4. 2013] 

http://www.ifp.cz/TCF
http://www.ifp.cz/TEF
http://www.francais.cci-paris-idf.fr/tef-et-e-tef/
http://www.ifp.cz/TEF
http://www.ifp.cz/Diplome-de-francais-professionnel
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v administrativě. Účastník by měl být schopen používat francouzštinu v situacích 

vázaných na tento obor.  

2.5.2 Profesní diplom z obchodní francouzštiny úroveň B2 (DFP 

Affaires B2)45 

Profesní diplom z obchodní francouzštiny úroveň B2 odpovídá asi 450 až 500 hodinám 

výuky jazyka. Kandidáti na úrovni B2 se již dokáží orientovat v běžných pracovních 

situacích v obchodních společnostech s frankofonními zákazníky či pracovníky. 

Kandidáti na zkoušku DFP Affaires B2 by již měl být seznámen s děním a pravidly 

v obchodních společnostech, tato zkouška je hlavně jazykovou zkouškou, není proto 

nezbytně nutné mít speciální znalosti z oblasti obchodu. Pro tento typ zkoušky 

Francouzský institut pořádá přípravný kurz, který není povinný pro absolvování 

zkoušky.  

2.5.3 Profesní diplom z francouzštiny cestovního ruchu a hotelnictví, 

úroveň B1 (DFP Tourisme et hôtellerie B1)46 

Diplom pro pracovníky v cestovním ruchu, hotelnictví a stolování a také pro studenty, 

kteří mají zájem se později v těchto oborech uplatnit. Kandidáti na obdržení diplomu 

jsou především zaměstnanci organizací pro podporu cestovního ruchu, turistických 

informačních služeb a asociací, cestovních kanceláří, hotelů a hotelových řetězců, 

restaurací a dalších. Tito zaměstnanci se denně setkávají s francouzskou klientelou a 

mají vůči ní zodpovědnost. Tento diplom prokazuje, že pracovník má znalosti 

francouzštiny jak v mluveném, tak i psaném projevu, které jsou limitované na obory 

hotelnictví a cestovního ruchu. Tato zkouška prověřuje jazykové a komunikační 

schopnosti nutné pro vykonávání práce ve třech oborech – hotelnictví, cestovní ruch a 

stolování. Předpokládá se, že kandidát již má znalosti těchto oborů ve svém rodném 

jazyce. Zkouška DFP Tourisme et hôtellerie B1 je mezinárodně uznávaná a potvrzuje 

kandidátům jejich znalosti. Firmám pomáhá při výběru zaměstnanců, kteří jsou schopní 

mluvit francouzsky. 

2.5.4 Profesní diplom z lékařské francouzštiny, úroveň B2 (DFP 

Médical B2)47 

Diplom, který prokazuje znalosti francouzského jazyka nefrankofonních studentů, 

stážistů a profesionálů pracujících v oborech lékařství, kteří mají kontakt 

s frankofonními klienty, personálem či dokumenty ve francouzském jazyce. Zkouška 

prověřuje znalosti francouzštiny, ne odborné znalosti z oboru, ale předpokládá se jejich 

znalost. Ve zkoušce se prokazují jazykové znalosti, které odpovídají běžným situacím 

                                                 

45
Dostupné na: http://www.ifp.cz/Diplome-de-francais-professionnel,179 [cit. dne 29. 4. 2013] 

46
Dostupné na: http://www.ifp.cz/Diplome-de-francais-professionnel,181 [cit. dne 29. 4. 2013] 

47
Dostupné na: http://www.ifp.cz/Diplome-de-francais-professionnel,182 [cit. dne 29. 4. 2013] 

http://www.ifp.cz/Diplome-de-francais-professionnel,179
http://www.ifp.cz/Diplome-de-francais-professionnel,181
http://www.ifp.cz/Diplome-de-francais-professionnel,182
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v oboru. Zkouška potvrzuje, že kandidát je schopen komunikovat v lékařské oblasti 

s frankofonním lékařským personálem a používat lékařské pojmy.  

2.5.5 Profesní diplom z právnické francouzštiny, úroveň B2 (DFP 

juridique B2)48 

Diplom pro všechny studenty, stážisty i profesionály, kteří se setkávají s frankofonními 

právníky či dokumenty ve francouzském jazyce. Předpokladem pro úspěšné složení 

zkoušky je dobrá znalost francouzštiny a její používání v běžných situacích v kontaktu 

s frankofonními právníky. Ve zkoušce kandidát prokazuje jazykové dovednosti a jejich 

používání v právnickém oboru. Pro přípravu na tuto zkoušku Francouzský institut 

nabízí přípravný kurz, který není povinný pro účast na zkoušce, avšak je přínosný.  

  

                                                 

48
Dostupné na: http://www.ifp.cz/Diplome-de-francais-professionnel,180 [cit. dne 29. 4. 2013] 

http://www.ifp.cz/Diplome-de-francais-professionnel,180
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3 FRANCOUZSKÉ ALIANCE  

V kapitole číslo 3 Francouzské aliance se nejdříve obecně věnuji Francouzským 

aliancím v České republice, nadále jsem stručně shrnula hlavní informace o 

Francouzských aliancích ve světě, v hlavní části této kapitoly popisuji jednotlivé 

Francouzské aliance v České republice, jejich historii, fungování a organizaci 

jazykových kurzů. Informace k této kapitole jsem čerpala na internetových stránkách 

jednotlivých Francouzských aliancí, některé informace jsem získala díky e-mailové 

komunikaci se zástupci AF. 

Francouzské aliance jsou nepolitická sdružení, která jsou spravována podle legislativy 

daného státu. Alianci řídí správní rada s předsedou správní rady, kterému podléhá 

ředitel Francouzské aliance. Hlavním posláním je šířit francouzský jazyk a kulturu. 

V České republice Francouzské aliance organizují jazykové kurzy přizpůsobené 

jednotlivým kategoriím zájemců (děti, mládež, vysokoškolské studenty, dospělí a 

důchodci). V každé Francouzské alianci v České republice je možné skládat zkoušky a 

účastnit se přípravných kurzů pro získání diplomů DELF/DALF. Všechny Francouzské 

aliance v České republice se zavázaly poskytovat kvalitní služby, což potvrzuje listina 

stvrzující kvalitu. 

V každé Francouzské alianci studenti naleznou mediatéku, ve které se nachází romány, 

eseje, komiksy, učebnice, CD, DVD a „Knihovnička pro začátečníky“, která pomáhá 

studentům najít vhodnou knihu pro jejich úroveň. Součástí aktivit Francouzských 

aliancí je také organizace kulturních akcí, jako jsou koncerty, divadelní hry, výstavy, 

přednášky, organizace filmových klubů a různých dalších setkání. Tyto kulturní akce 

jsou organizovány za pomoci místních kulturních institucí a doplňují kulturní činnost 

Francouzského institutu v Praze, který svou činnost soustředí především na Prahu.
49

  

V České republice nyní funguje 6 Francouzských aliancí, které byly obnovovány 

v letech 1990 až 2004. Francouzské aliance se nacházejí v Brně, Českých Budějovicích, 

v Liberci, v Pardubicích, v Plzni a v Ostravě. Každý rok tyto aliance navštěvuje 

přibližně 3000 studentů.
50

   

3.1 Francouzské aliance ve světě51 

Hlavním cílem Francouzských aliancí je šířit francouzský jazyk a kulturu za hranice své 

země. Síť Francouzských aliancí byla založena v roce 1883 Paulem Cambonem a 

Pierrem Foncinou. Nyní se v 1016 Francouzských aliancích učí 490 tisíc studentů ve 

135 státech světa. Síť Francouzských aliancí je nejširší systém pro šíření francouzského 

jazyka a kultury ve světě. Jejich úspěch tkví především ve statutu Francouzských 

                                                 

49
Dostupné na: http://www.alliancefrancaise.cz/-Co-je-Francouzska-aliance-.html [cit. dne 18. 5. 2013] 

50
Dostupné na: http://www.alliancefrancaise.cz/-Francouzske-aliance-v-CR-.html [cit. dne 18. 5. 2013] 

51
Dostupné na:http://www.alliancefrancaise.cz/-Francouzske-aliance-ve-svete,34-.html [cit. dne 18. 5. 

2013] 

http://www.alliancefrancaise.cz/-Co-je-Francouzska-aliance-.html
http://www.alliancefrancaise.cz/-Francouzske-aliance-v-CR-.html
http://www.alliancefrancaise.cz/-Francouzske-aliance-ve-svete,34-.html
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aliancí, které podléhají legislativě daného státu, ve kterém se nacházejí. Projekty pro 

založení sdružení jsou předkládány Nadaci francouzských aliancí (Fondation Alliance 

française), která po schválení uděluje označení „Francouzská aliance“ (Alliance 

française). Poslání Francouzských aliancí jsou tato: propagace výuky francouzského 

jazyka, propagace francouzské a frankofonních kultur, podpora interkulturních výměn.  

Tabulka 1: Francouzské aliance na všech pěti světadílech (Zdroj: http://www.alliancefrancaise.cz/-Francouzske-

aliance-ve-svete,34-.html ) 

Světadíl Afrika 
Severní 

Amerika 

Latinská Amerika, 

Karibská oblast 

Asie, 

Oceánie 
Evropa 

Počet států, ve 

kterých se nacházejí 

Francouzské alianci 

36 2 33 23 41 

Počet Francouzských 

aliancí 
129 133 274 78 354 

Počet studentů 76 152 41 899 188 291 99 408 86 711 

 

3.2 Francouzská aliance Brno 

3.2.1 O Francouzské alianci Brno 

Francouzská aliance Brno sídlí na Moravském náměstí v centru Brna.
52

 

3.2.2 Historie53 

Předchůdcem Francouzské aliance byl v Brně Francouzský klub, který byl založen M. 

Isnardem (bývalým členem AF Hradec Králové) v lednu 1914, za podpory vyučujících 

reálky a polytechniky v Brně a také několika žurnalistů. Během první světové války 

byla činnost všech aliancí přerušena, k obnovení činnosti došlo již u Francouzské 

aliance Brno v roce 1919, v té době měla 200 členů. V polovině 30. let 20. století byla 

AF Brno druhou nejživější. Během druhé světové války došlo opět k zastavení činnosti 

AF, tu se podařilo obnovit v roce 1945.  

3.2.3 Jazykové kurzy54 

Francouzská aliance Brno pořádá kurzy obecné francouzštiny, konverzace, přípravné 

kurzy ke zkouškám DELF/DALF a kurzy obchodní francouzštiny. Výuka se dělí na 

semestrální kurzy a intenzivní kurzy. Semestrální kurzy nabízí Francouzská aliance 

                                                 

52
Dostupné na: http://www.alliancefrancaise.cz/brno/-Kontaktujte-nas-.html [cit. dne 19. 5. 2013] 

53
LENDEROVÁ, Milena: Čechy frankofilské : Alliance française v Čechách v letech 1886-1951 : 

příspěvek k dějinám česko-francouzských styků, České Budějovice, 1994 (PF), 215 s., habilitační práce 
54

Dostupné na: http://www.alliancefrancaise.cz/brno/-Program-kurzu-.html [cit. dne 19. 5. 2013] 

http://www.alliancefrancaise.cz/-Francouzske-aliance-ve-svete,34-.html
http://www.alliancefrancaise.cz/-Francouzske-aliance-ve-svete,34-.html
http://www.alliancefrancaise.cz/brno/-Kontaktujte-nas-.html
http://www.alliancefrancaise.cz/brno/-Program-kurzu-.html
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Brno podzimní a jarní. Podzimní kurzy jsou od října do ledna, jarní od února do května. 

Intenzivní kurzy nabízí Francouzská aliance Brno letní a zářijové.  

3.2.4 Učebnice55  

Pro výuku francouzského jazyka Francouzská aliance Brno používá učebnice Latitudes 

a Édito.  

3.2.5 Semestrální kurzy 

Obecná francouzština
56

 

Kurzy obecné francouzštiny nabízí Francouzská aliance Brno v tempu 1x3 vyučovací 

hodiny týdně, 2 krát 2 vyučovací hodiny týdně a 2x4 hodiny týdně. Tyto kurzy jsou 

nabízeny v úrovních N1-N12. 

Kurzy konverzace
57

 

Kurzy konverzace jsou určeny pro studenty na úrovních mírně pokročilí, středně 

pokročilí a pokročilí. Během kurzu studenti konverzují o aktuálních tématech, baví se o 

francouzských reáliích a kultuře. Jako podklady pro diskuzi jim slouží novinové a 

internetové články, audio a video nahrávky.  

Kurzy obchodní francouzštiny
58

 

Kurzy určený studentům na úrovni středně pokročilí a pokročilí. V rámci kurzu se 

studenti učí jak navázat obchodní kontakt, hledat zaměstnání, probírají témata spojená 

s profesionálním prostředím (cestování, restaurace, práce, firma a další), tento kurz také 

slouží jako příprava na zkoušky Obchodní a průmyslové komory v Paříži (CCIP).  

3.2.6 Přípravné kurzy na zkoušky DELF/DALF59 

Tyto kurzy procvičují jednotlivé části zkoušek DELF/DALF. Ve Francouzské alianci 

Brno nabízí přípravu na zkoušky DELF B1, B2 a DALF C1.  

3.2.7 Individuální výuka60 

Kurz přizpůsobený požadavkům studenta nebo studentů, kurzy jak obecné, tak i 

specializované francouzštiny. 

                                                 

55
Dostupné na: http://www.alliancefrancaise.cz/brno/-Rozvrh-hodin-.html [cit. dne 19. 5. 2013] 

56
Dostupné na: http://www.alliancefrancaise.cz/brno/-Rozvrh-hodin-.html [cit. dne 19. 5. 2013] 

57
Dostupné na: http://www.alliancefrancaise.cz/brno/-Rozvrh-hodin-.html [cit. dne 19. 5. 2013] 

58
Dostupné na: http://www.alliancefrancaise.cz/brno/-Program-kurzu-.html [cit. dne 19. 5. 2013] 

59
Dostupné na: http://www.alliancefrancaise.cz/brno/-Program-kurzu-.html [cit. dne 19. 5. 2013] 

60
Dostupné na: http://www.alliancefrancaise.cz/brno/-Program-kurzu-.html [cit. dne 19. 5. 2013] 

http://www.alliancefrancaise.cz/brno/-Rozvrh-hodin-.html
http://www.alliancefrancaise.cz/brno/-Rozvrh-hodin-.html
http://www.alliancefrancaise.cz/brno/-Rozvrh-hodin-.html
http://www.alliancefrancaise.cz/brno/-Program-kurzu-.html
http://www.alliancefrancaise.cz/brno/-Program-kurzu-.html
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3.2.8 Letní a zářijové kurzy francouzštiny61 

Letní kurzy francouzštiny se konají v červenci a srpnu, zářijové jeden týden v září. 

Jedná se o týdenní intenzivní kurzy celkem 25 vyučovacích hodin (1 hodina má 45 

minut). Během kurzu se probírá obecná francouzština, která je doplněna konverzačními 

cvičeními. Tyto kurzy tak pomáhají prohloubit jazykové dovednosti studentů. V létě 

2012 Francouzská aliance Brno nabízela letní intenzivní kurzy v úrovních A1, A2, B1 a 

B2. 

3.3 Francouzská aliance Jižní Čechy 

3.3.1 Historie62 

Nejdříve v Českých Budějovicích z podnětu milovníků Francie a za podpory magistrátu 

města, krajského úřadu a katedry romanistiky Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích vznikl v roce 2001 Francouzsko-český klub, který se v roce 2003 

přestěhoval do prostor na Náměstí Přemysla Otakara II. 30. září 2004 klub získal statut 

Francouzské aliance Jižní Čechy. Dnes Francouzská aliance Jižní Čechy organizuje 

jazykové kurzy obecné francouzštiny i kurzy specifické, nabízí česko-francouzské 

překlady, organizuje přípravné kurzy a zkoušky DELF/DALF, pořádá kulturní akce 

(Dny francouzské kultury, svátek Frankofonie, Svátek hudby, Evropský den jazyků, 

Filmový festival, Týden chutí), organizuje výměnné programy Leonardo Da Vinci a 

další.  

3.3.2 Jazykové kurzy  

Organizace jazykových kurzů je stejně jako u Francouzského institutu v Praze rozdělena 

na semestrální a letní intenzivní kurzy. Semestrální kurzy se dělí na zimní a letní. 

V jednom semestru je 15 vyučovacích hodin, které jsou devadesáti či šedesáti minutové, 

přičemž záleží na typu kurzu. Kurzy jsou tvořeny skupinami po čtyřech až osmi 

studentech.
63

 „Během roku kurzy ve Francouzské alianci Jižní Čechy navštíví okolo 300 

studentů, kteří jsou vyučováni šesti lektory.“ říká ředitel Francouzské Aliance Jižní 

Čechy Antoine Palomar.  

3.3.3 Učebnice 

Lektoři ve Francouzské alianci Jižní Čechy používají několik různých učebnic. Pro 

kurzy začátečníků se používají učebnice Scenario 1.
64

 Pan Palomar tvrdí, že kurz pro 

začátečníky je jediným kurzem, kde jsou studenti povinni si učebnici koupit. 

V ostatních kurzech studenti dostávají fotokopie. Pro kurzy mírně pokročilí 1, mírně 

                                                 

61
Dostupné na: http://www.alliancefrancaise.cz/brno/-Letni-kurzy-.html [cit. dne 19. 5. 2013] 

62
Dostupné na: http://francouzska-aliance.cz/prezentace/ [cit. dne 20. 5. 2013] 

63
Dostupné na: http://francouzska-aliance.cz/kurzy-francouzstiny/ [cit. dne 20. 5. 2013] 

64
Dostupné na: http://francouzska-aliance.cz/kurzy-pro-zacatecniky/ [cit. dne 20. 5. 2013] 

http://www.alliancefrancaise.cz/brno/-Letni-kurzy-.html
http://francouzska-aliance.cz/prezentace/
http://francouzska-aliance.cz/kurzy-francouzstiny/
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pokročilí 2, mírně pokročilí 3, pokročilí a velmi pokročilí lektoři používají učebnice 

Scenario 2, Connexions 3, Alter Ego 3, 4 a 5. 
65

 

3.3.4 Semestrální kurzy 

Kurzy obecné francouzštiny
66

 

Francouzská aliance Jižní Čechy nabízí kurzy obecné francouzštiny pro zájemce od 

úplných začátečníků A0 až po studenty velmi pokročilé C1/C2. Kurzy se konají jednou 

týdně a trvají devadesát minut.  

Kurzy pro děti
67

 

Kurzy pro děti jsou dle věku rozděleny do úrovní úplní začátečníci (tento kurz se 

otevírá na základě poptávky), začátečníci 1 pro mládež od dvanácti do patnácti let, 

začátečníci 2 pro děti od čtyř do šesti let a mírně pokročilí pro děti od devíti do dvanácti 

let. Během kurzu se děti seznamují s francouzským jazykem pomocí různých herních 

aktivit. V jednom kurzu je maximálně šest dětí, které vyučuje francouzská lektorka. 

Francouzská aliance Jižní Čechy také nabízí hlídání dětí s francouzštinou.   

Kurzy konverzace
68

 

Kurzy konverzace jsou určené studentům v úrovních mírně pokročilí (B1) a velmi 

pokročilí (B2). Kurzy vedou rodilí mluvčí.  

3.3.5 Specializované kurzy69 

Kurz francouzsky se hrou 

Aby francouzský jazyk nebyl pro studenty jen povinností, připravila Francouzská 

aliance Jižní Čechy kurz Francouzsky se hrou, kde jedinou povinností studentů je hrát si 

ve francouzštině. Během kurzu si studenti procvičují francouzštinu pomocí jazykových 

her, kvízů a dalších zábavných aktivit.  

Kurz techniky písemného projevu 

Kurz určený všem studentům, kteří chtějí zlepšit svůj písemný projev. Kurz je rozdělen 

na dvě části; v první si studenti zdokonalují písemné dovednosti, pravopis, slovní 

zásobu a větnou skladbu. Ve druhé části píší texty vycházející z dopisů, článků, 

rozhovorů a dalších materiálů. Minimální úroveň pro zápis do kurzu je úroveň B2. 

 

                                                 

65
Dostupné na: http://francouzska-aliance.cz/kurzy-pro-mirne-pokrocile/ [cit. dne 20. 5. 2013] 

66
Dostupné na: http://francouzska-aliance.cz/kurzy-francouzstiny/ [cit. dne 20. 5. 2013] 

67
Dostupné na: http://francouzska-aliance.cz/kurzy-pro-deti/ [cit. dne 20. 5. 2013] 

68
Dostupné na: http://francouzska-aliance.cz/kurzy-konverzace/ [cit. dne 20. 5. 2013] 
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Dostupné na: http://francouzska-aliance.cz/specializovane-kurzy/ [cit. dne 20. 5. 2013] 
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Kurz francouzsky s písničkou 

Kurz určený všem zájemcům, kteří mají rádi hudbu a francouzštinu. Každou hodinu 

kurzu lektor pomocí současných i starších písní představí studentům část Francie, 

studenti nadále diskutují o písni, objevují různé umělce a styly.   

Kurz francouzštiny na cesty 

Kurz, který je určený všem, kteří mají základní znalost francouzštiny, chystají se do 

francouzsky mluvící země, ale bojí se, že se nedomluví. Během kurzu si studenti osvojí 

francouzštinu v základních situacích, seznámí se s francouzskou kulturou a dostanou 

praktické rady pro cestu.  

Kurz reálií a francouzské kultury (Život po francouzsku) 

Podle internetových stránek Francouzské aliance Jižní Čechy studenti tohoto kurzu 

získají odpovědi na tyto otázky: 

 Kdo jsou Francouzi a jak žijí?  

 Představují šneci základní potravinu ve Francii?  

 Je Edith Piaf jedinou francouzskou zpěvačkou?  

 Říkají Francouzi slovo ,,merde“ v každé větě?  

 Milují svého prezidenta? 

Během kurzu lektor používá články, písničky, úryvky z filmů a další materiály, pomocí 

kterých se snaží studentům přiblížit francouzskou kulturu a život ve Francii.  

Francouzština online
70

 

Francouzská aliance Jižní Čechy nabízí kurz francouzštiny online. Tento kurz vede 

česká lektorka, která žila 11 let v Belgii. Francouzská aliance nabízí 3 druhy kurzů – 90, 

60 nebo 45 minut. Pro kurz je potřeba mít počítač vybavený programem Skype, 

sluchátka s mikrofonem a webkameru. Kurz se domlouvá 48 hodin předem.  

3.3.6 Profesní francouzština71 

Kurz obchodní francouzštiny 

Kurz určený pro studenty ekonomie či ostatní zájemce, kteří se chtějí naučit odbornou 

obchodní francouzštinu. Během kurzu se studenti naučí profesní ústní i písemnou 

francouzštinu, naučí se jednat v situacích spojených s firemním prostředím. Pro zápis do 

kurzu je požadována minimální úroveň francouzštiny B2.  

 

                                                 

70
Dostupné na: http://francouzska-aliance.cz/francouzstina-online/ [cit. dne 20. 5. 2013] 

71
Dostupné na: http://francouzska-aliance.cz/specializovane-kurzy/ [cit. dne 20. 5. 2013] 
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Kurz francouzštiny pro oblast turismu 

Kurz určený všem, kteří se pohybují v oblasti cestovního ruchu a komunikují 

s francouzskými klienty. Během kurzu se studenti učí komunikaci s francouzskými 

turisty, jak vysvětlit historické události, odpovídat na otázky turistů, zlepší si slovní 

zásobu v oblasti architektury, umění, historie. Minimální požadovaná úroveň pro zápis 

do kurzu je B2.  

Kurzy pro české firmy
72

 

Francouzská aliance Jižní Čechy organizuje specializované kurzy pro české firmy. Tyto 

kurzy jsou organizovány buď v prostorách Francouzské aliance, nebo v místě 

společnosti. Francouzská aliance nabízí různá zaměření kurzů (francouzské pracovní 

metody, mezikulturní rozdíly v obchodní oblasti, školení v marketingu, managementu a 

lidských zdrojů, kurzy francouzského jazyka) a také kurzy na míru (například na 

zlepšení písemného projevu a další). Kurzy vedou odborníci na danou oblast a rodilí 

mluvčí.  

3.3.7 Individuální kurzy73 

Individuální kurzy jsou přizpůsobeny časově i obsahově studentovi či studentům. 

Zájemci o tyto kurzy si mohou vybrat francouzského nebo českého lektora, obsah 

kurzů. Individuální kurzy je možné pořádat i pro skupinu více studentů, kteří se 

společně domluví na tématu a časových možnostech. V rámci individuálních kurzů je 

také nabízen kurz výuky češtiny pro cizince.   

3.3.8 Intenzivní kurzy74 

Francouzská aliance Jižní Čechy nabízí čtyřdenní intenzivní kurz francouzštiny. 

Zájemci si mohou vybrat devadesát nebo šedesát minut denně. Pro skupiny studentů 

nabízí Francouzská aliance uspořádání intenzivních individuálních kurzů.   

3.3.9 Přípravné kurzy DELF/DALF75 

Kurzy určené všem zájemcům, kteří se chtějí připravit na zkoušky DELF/DALF. 

Francouzská aliance Jižní Čechy nabízí dva tyto přípravné kurzy Příprava na DELF 

B1/B2 a Příprava na DALF C1/C2. Během kurzu se studenti připravují na jednotlivé 

dílčí zkoušky. Kurzy vyučují rodilí mluvčí, kteří používají autentické materiály (texty, 

audionahrávky). 

 

                                                 

72
Dostupné na: http://francouzska-aliance.cz/mezikulturni-vzdelavani-pro-ceske-firmy/ [cit. dne 20. 5. 

2013] 
73

Dostupné na: http://francouzska-aliance.cz/individualni-kurzy/ [cit. dne 20. 5. 2013] 
74

Dostupné na: http://francouzska-aliance.cz/letni-kurzy-2012/ [cit. dne 20. 5. 2013] 
75

Dostupné na: http://francouzska-aliance.cz/priprava-na-zkousky-delfdalf/ [cit. dne 20. 5. 2013] 
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3.4 Francouzská aliance Liberec 

3.4.1 Historie76 

Liberecká francouzská aliance byla založena vyučujícími a právníky v prostorách 

Technické univerzity v roce 1991. Výuka začala ve stejném roce letními intenzivními 

kurzy, postupem času byla nabídka kurzů rozšířena a od roku 1992 zde také vyučují 

francouzští lektoři. Změna sídla v roce 1992 umožnila nabízet vyšší počet kurzů a 

rozvíjet celou alianci. Francouzská aliance se stěhovala ještě dvakrát, současné sídlo je 

v Masarykově ulici v Centru vzdělanosti Libereckého kraje. Francouzskou alianci 

v Liberci každý semestr navštěvuje asi sto studentů a je nejmenší z Francouzských 

aliancí v České republice. 

Francouzská aliance Liberec organizuje jazykové kurzy pro jednotlivce, firmy i úřady, 

pořádá zkoušky z francouzského jazyka, organizuje kulturní aktivity a jako každá 

francouzská aliance provozuje knihovnu a mediatéku.  

3.4.2 Učebnice77 

Francouzská aliance Liberec používá různé typy učebnic. Pro kurzy obecné 

francouzštiny v úrovních A1.1 až A2.2 učebnici Alter ego 1, pro kurzy v úrovních A2.3 

a B1.2 učebnice Alter ego 2, pro kurzy v úrovních B1.1 a B1.2 učebnice Connexions 2. 

Kurzy obchodní francouzštiny jsou postaveny na základě učebnice Objectif Express 2.  

3.4.3 Lektoři 

Jak píše Klára Vyskočilová, ředitelka Francouzské aliance Liberec, v e-mailu z 13. 6. 

2013 „zde v současné době učí 5 lektorů, kteří mají aprobaci na francouzštinu nebo 

vystudované učitelství francouzštiny (FLE).“ Tým lektorů ve Francouzské alianci tvoří 

jak čeští lektoři i francouzští rodilí mluvčí. Kurzy konverzace a přípravy na zkoušky 

vedou francouzští lektoři.
78

  

3.4.4 Jazykové kurzy 

Francouzská aliance Liberec dělí svůj školní rok na dva semestry a letní kurz. Zimní 

semestr probíhá od začátku října do konce ledna, výuka trvá 15 týdnů. Letní semestr 

začíná v únoru a končí v červnu, výuka také trvá patnáct týdnů. Letní intenzivní kurzy 

probíhají dva týdny na začátku července.
79

 Paní Vyskočilová v tomtéž e-mailu dodává: 

„Minimální počet studentů v kurzu je 5 nebo 6 (zde záleží na typu kurzu), maximum je 

12.  Nejoblíbenější jsou kurzy obecné francouzštiny a individuální kurzy.“  

                                                 

76
Dostupné na: http://www.alliancefrancaise.cz/liberec/-Poznejte-nas-.html [cit. dne 20. 5. 2013] 

77
Dostupné na: http://www.alliancefrancaise.cz/liberec/-Nabidka-kurzu-.html [cit. dne 20. 5. 2013] 
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Dostupné na: http://www.alliancefrancaise.cz/liberec/-Nabidka-kurzu-.html [cit. dne 23. 5. 2013] 
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Dostupné na: http://www.alliancefrancaise.cz/liberec/-Nabidka-kurzu-.html [cit. dne 23. 5. 2013] 
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3.4.5 Semestrální kurzy80 

Kurzy obecné francouzštiny 

Kurzy obecné francouzštiny pořádá Francouzská aliance Liberec od úrovně A1.1 do 

úrovně B1.2. 

Konverzace 

Konverzační kurzy mohou studenti navštěvovat v úrovních A2, B1 a B2. Tyto kurzy 

jsou zaměřeny na mluvený projev, studenti si zlepšují schopnost porozumění a 

vyjadřování, naučí se novou slovní zásobu a také plynule se vyjadřovat. Každá hodina 

kurzu je zaměřena na určité téma, studenti se vyjadřují na základě různých médií.  

3.4.6 Specializované kurzy 

Francouzská aliance Liberec pořádá specializované tematické kurzy v úrovních B2 – 

C1. Tyto kurzy jsou zaměřeny na zdokonalení jazykové úrovně, zlepšení znalostí 

francouzských reálií a příprava na zkoušky DELF B2 nebo DALF C1.
81

“Vzhledem 

k malému zájmu o tyto tematické kurzy, každý rok se aliance snaží zaujmout něčím 

novým. Nejpopulárnější z dosud zorganizovaných specializovaných kurzů byl kurz 

Aktuality z Francie a celého světa. Tematické kurzy nejsou vyučovány na základě 

učebnic, ale podle videí, článků a dalších vyučovacích pomůcek.„ komentuje 

specializované kurzy paní ředitelka v e-mailu z 13. 6. 2013. 

Kurz přípravy na maturitu
82

 

Během kurzu se budoucí maturanti připravují na ústní zkoušku z francouzského jazyka. 

Kurz se pravidelně přizpůsobuje osnovám maturitní zkoušky. 

Kurz obchodní francouzštiny
83

 

Kurz určený všem profesionálům, kteří potřebují slovní zásobu z oblasti obchodu a 

administrativy. Minimální úroveň pro zápis do tohoto kurzu je B1.  

3.4.7 Individuální kurzy84 

 Francouzská aliance Liberec nabízí i individuální kurzy, které jsou přizpůsobeny 

potřebám studentů. Tyto kurzy na objednávku jsou otevírány pro skupinu minimálně 5 

studentů.  

                                                 

80
Dostupné na: http://www.alliancefrancaise.cz/liberec/-Nabidka-kurzu-.html [cit. dne 23. 5. 2013] 

81
 Dostupné na: http://www.alliancefrancaise.cz/liberec/-Nabidka-kurzu-.html [cit. dne 23. 5. 2013] 
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Dostupné na: http://www.alliancefrancaise.cz/liberec/-Nabidka-kurzu-.html [cit. dne 23. 5. 2013] 
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 Dostupné na: http://www.alliancefrancaise.cz/liberec/-Nabidka-kurzu-.html [cit. dne 23. 5. 2013] 

84
 Dostupné na:http://www.alliancefrancaise.cz/liberec/-Nabidka-kurzu-.html [cit. dne 23. 5. 2013] 
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3.4.8 Firemní kurzy85 

Francouzská aliance Liberec nabízí také jazykové kurzy pro firemní klientelu, které 

slouží ke zprostředkování frankofonní kultury. Tyto kurzy mohou být zaměřené jak na 

obecnou francouzštinu, tak na speciální témata (obchod, medicína, cestovní ruch a 

další).  Kurzy probíhají v malých skupinkách rozdělených dle úrovně zaměstnanců. 

Tyto kurzy mohou probíhat v sídle firmy nebo v liberecké Francouzské alianci. Program 

kurzu i rozvrh hodin je přizpůsoben potřebám firmy. Po absolvování kurzu každý 

student dostane psané i ústní hodnocení.  

3.4.9 Letní intenzivní kurzy86 

Letní intenzivní kurzy probíhají od 1. do 12. července. Aliance pořádá dva typy těchto 

kurzů. Studenti mohou docházet na šest vyučovacích hodin denně (od 9:30 do 12 hodin 

a od 13:30 do 16 hodin). Nebo na večerní kurz na 3 hodiny denně od 16:30 do 19:00.  

3.5 Francouzská aliance Ostrava 

3.5.1 Historie87 

Francouzská aliance Ostrava byla založena na počátku 20. století, pořádala přednášky o 

francouzské literatuře, kultuře a aktualitách. Huber Beuve-Méry prohlásil: „Alliance 

française Ostrava má krásné sídlo, mnoho posluchačů, pestrý a atraktivní program.“ 

Provozování a rozvoj Francouzské aliance Ostrava byl bohužel přerušen druhou 

světovou válkou. Po válce byla aliance obnovena, ale hned v roce 1948 musela svoji 

činnost přerušit. Díky skupině nadšenců a s pomocí Francouzského velvyslanectví 

v Praze byla Francouzská aliance Ostrava znovu otevřena. Francouzská aliance Ostrava 

začínala skromně v malé pronajaté místnosti, otevřeno bylo jednou týdně. Postupně 

začala otevírat jazykové kurzy a pořádat kulturní akce. Prvním úspěchem byly Journées 

françaises v roce 1992, které měly úspěch jak u publika, tak i v médiích. Kvůli stále 

většímu zájmu o jazykové kurzy se Francouzská aliance pětkrát stěhovala. Nyní sídlí 

v ulici Na Hradbách, kde má sedm učeben, mediatéku a společenskou místnost, ve které 

probíhají přednášky a výstavy. Od září 2009 pořádá Francouzská aliance Ostrava 

jazykové kurzy i v Opavě. Ve stejném roce měla aliance více než 800 studentů 

francouzštiny. Francouzská aliance Ostrava také pořádá spoustu kulturních akcí, jako 

jsou Francouzské kulturní dny, Dny frankofonie, Svátek hudby a další. Je také jediným 

zkušebním centrem pro zkoušky DELF a DALF v regionu.  

                                                 

85
Dostupné na: http://www.alliancefrancaise.cz/liberec/-Firemni-kurzy-.html [cit. dne 23. 5. 2013]  

86
Dostupné na: http://www.alliancefrancaise.cz/liberec/-Letni-kurzy-.html [cit. dne 23. 5. 2013] 

87
Dostupné na: http://www.alliancefrancaise.cz/ostrava/-Alliance-francaise-Ostrava-.html [cit. dne 26. 5. 

2013] 
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3.5.2 Jazykové kurzy88 

Francouzská aliance Ostrava pořádá semestrální i intenzivní jazykové kurzy obecné 

francouzštiny, kurz pro juniory, kurzy konverzace a přípravné kurzy na zkoušky DELF 

/DALF. Specializované kurzy zaměřené na kulturu a také 2 stáže. Podle Alice 

Stýskalové ze sekretariátu Francouzské aliance Ostrava ve školním roce 2012/2013 

navštívilo Francouzskou alianci v Ostravě 429 studentů. Co se týče oblíbenosti kurzů, 

Stýskalová v e-mailu z 6. června 2013 píše: „U nás jsou nejoblíbenější kurzy obecné FJ 

(5 úrovní: K1-K5). Dále pak kombinace Konverzace s Gramatikou, Historie umění, kurz 

pro děti – junior, profesní francouzština (kombinace obchodní a právní francouzštiny), 

individuální a přípravné kurzy na DELF/DALF zkoušky.“ 

3.5.3 Učebnice89 

V kurzech obecné francouzštiny Francouzská aliance Ostrava používá učebnice Alter 

Ego.  

3.5.4 Lektoři 

Paní Stýskalová ve stejném e-mailu také uvedla: „V ostravské Francouzské alianci učí 

celkem 10 lektorů, z toho čtyři rodilí mluvčí a šest českých. Lektoři mají minimálně 

magisterský titul a musí prokázat dobrou znalost francouzštiny.“  

3.5.5 Semestrální kurzy90 

Obecná francouzština 

Francouzská aliance Ostrava pořádá jazykové kurzy obecné francouzštiny od úrovně A0 

do úrovně B2. Kurz probíhá jednou týdně 120 minut, pro začátečníky nabízí aliance 

intenzivnější formu kurzu 2 týdně 120 minut.  

Konverzace 

Kurzy konverzace pomáhají studentů upevnit si znalosti, rozšířit si slovní zásobu a 

zautomatizovat si francouzský jazyk. Během hodin studenti debatují na různá témata, či 

hrají rozhovory odehrávající se v běžných situacích. Kurz probíhá jednou týdne 90 

minut a je rozdělen do tří úrovní. Pro studenty na úrovni A2.1/A2 je určen kurz 

Jednoduchá konverzace, pro studenty na úrovni A1/B1.1 kurz Konverzace gramatika a 

pro studenty na úrovni B1.1/B1 kurz Pokročilá konverzace.  

                                                 

88
Dostupné na: http://www.alliancefrancaise.cz/ostrava/-Nabidka-kurzu-.html [cit. dne 26. 5. 2013] 
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Dostupné na: http://www.alliancefrancaise.cz/ostrava/-Predstavujeme-se-.html [cit. dne 26. 5. 2013] 
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3.5.6 Specializované kurzy91 

Kurz profesní francouzštiny 

Kurz profesní francouzštiny rozšiřuje studentům zásobu v oblasti obchodu a 

administrativy.   

Kurz příprava na maturitu 

Kurz je přizpůsoben osnovám maturitní zkoušky z francouzského jazyka. Během kurzu 

studenti opakují maturitní témata s rodilým mluvčím.  

Kurzy pro děti 

Kurzy pro děti mají za cíl především děti přivést k francouzskému jazyku. Děti se učí 

pomocí her a písniček. Kurz pro starší děti je založen na kreativních aktivitách, pomocí 

kterých si děti rozšiřují slovní zásobu.  

Kurzy kultura a reálie 

Během kurzů se studenti seznámí s francouzskou kulturou. Francouzská aliance Ostrava 

nabízí 4 typy těchto kurzů: 

Francouzská kinematografie  

Během kurzu se studenti seznámí s historií kinematografie a dělají rozbory filmů. 

Historie francouzského umění 

V kurzu Historie francouzského umění jsou studenti seznámeni s nejznámějšími 

uměleckými proudy a rozebírají výtvarná díla.  

Frankofonní reálie 

Kurz Frankofonní reálie představuje historii a reálie jednotlivých zemí frankofonního 

světa.  

Kuchyně 

V kurzu Kuchyně se studenti seznamují a ochutnávají francouzskou kuchyni.  

3.5.7 Individuální kurzy92 

Individuální kurzy francouzštiny jsou určeny pro jednoho, dva nebo tři studenty. Kurzy 

jsou přizpůsobené požadavkům a úrovni studenta/studentů. Tyto individuální kurzy 

mohou být také tzv. online kurzy vyučované na dálku přes program Skype.  
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Dostupné na: http://www.alliancefrancaise.cz/ostrava/-Nabidka-kurzu-.html [cit. dne 26. 5. 2013] 
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3.5.8 Intenzivní kurzy93 

Intenzivní kurzy probíhají v září a v únoru dva týdny. Student může absolvovat jeden 

nebo oba dva týdny kurzů. Kurzy se konají každý všední den 3 hodiny odpoledne. Tyto 

kurzy jsou organizovány ve třech úrovních: falešní začátečníci A1-A2, mírně pokročilí 

A2+ a pokročilí B1+.  

3.5.9 Stáže94 

Francouzská aliance Ostrava organizuje letní a zimní stáže s francouzštinou, kterých se 

pravidelně zúčastňuje přibližně 15 studentů.  

Letní stáž je pětidenní a koná se v Beskydech. Dopoledne je tříhodinová výuka 

francouzštiny, po obědě probíhají ateliéry ve francouzštině a večer po večeři se 

účastníci baví různými aktivitami ve francouzštině.  

Zimní stáž je také pětidenní a koná se v Beskydech. Na rozdíl od letní stáže je zde méně 

výuky. Výuka francouzštiny začíná ráno po snídani a trvá hodinu a půl. Poté účastníci 

mohou jít lyžovat nebo se věnovat jiným horským aktivitám. K francouzštině se vrátí na 

hodinu a půl před večeří a po ní se konají různé kulturní a zábavné aktivity ve 

francouzštině.   

3.5.10 Přípravné kurzy DELF/DALF95 

Přípravné kurzy na zkoušky DELF/DALF během kterých se studenti připravují na 

jednotlivé části zkoušky. Přípravné kurzy pořádá Francouzská aliance Ostrava 

v úrovních B1, B2 a DALF C1-C2.  

3.6 Francouzská aliance Pardubice 

3.6.1 Historie96 

Francouzská aliance Pardubice byla založena v roce 1999 a sídlí v Evropském 

spolkovém domě na Pernštýnském náměstí. Tato aliance nabízí individuální i skupinové 

jazykové kurzy, pořádá letní intenzivní kurzy a jako jediná z aliancí i víkendové 

jazykové kurzy. Po Francouzském institutu v Praze je Francouzská aliance 

v Pardubicích jediným místem v České republice, kde lze získat certifikát TCF. Jako 

jediná Francouzská aliance v České republice školí ostatní francouzské profesory 

v oblasti výuky francouzštiny. Po celý rok aliance pořádá různé kulturní aktivity 

představující francouzskou a frankofonní kulturu.   

                                                 

93
Dostupné na: http://www.alliancefrancaise.cz/ostrava/-Nabidka-kurzu-.html [cit. dne 26. 5. 2013] 

94
Dostupné na: http://www.alliancefrancaise.cz/ostrava/-Staze-.html [cit. dne 26. 5. 2013] 

95
Dostupné na: http://www.alliancefrancaise.cz/ostrava/-Nabidka-kurzu-.html [cit. dne 26. 5. 2013] 

96
Dostupné na: http://www.francouzstina-pardubice.cz/kdo-jsme [cit. dne 3. 6. 2013] 

http://www.alliancefrancaise.cz/ostrava/-Nabidka-kurzu-.html
http://www.alliancefrancaise.cz/ostrava/-Staze-.html
http://www.alliancefrancaise.cz/ostrava/-Nabidka-kurzu-.html
http://www.francouzstina-pardubice.cz/kdo-jsme
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3.6.2 Jazykové kurzy97 

Francouzská aliance v Pardubicích organizuje přes školní rok 2 semestrální kurzy, které 

trvají 15 týdnů. Zimní semestr začíná na konci září a končí v lednu, letní semestr trvá od 

února do června. Jazykové kurzy jsou otevírány pro minimálně čtyři studenty, 

maximum studentů v kurzu je 8. Semestrální kurz navštěvuje přibližně 95 studentů, 

víkendové kurzy 10 studentů, letní intenzivní kurzy 20 studentů a individuální kurzy 20 

studentů. Andrea Šimůnková z Francouzské aliance Pardubice v e-mailu z 5. 6. 2013 

píše „u nás je největší tradice víkendových kurzů a dopolední konverzace pro seniory. 

Nyní se osvědčil kurz francouzské kulty a kurz francouzštiny na dovolenou.“  

3.6.3 Lektoři98 

V týmu lektorů Francouzské aliance Pardubice jsou jak čeští lektoři, tak i rodilí mluvčí, 

kteří jsou pravidelně školeni. V současné době má pardubická aliance 10 lektorů. 

Pardubická Francouzská aliance po lektorech vyžaduje buď pedagogické vzdělání obor 

francouzština, nebo zkušenosti s výukou francouzského jazyka.  

3.6.4 Učebnice99 

Francouzská aliance v Pardubicích využívá pro výuku kurzů obecné francouzštiny 

učebnice Version Originale, pro kurz Junior 1 a 2 učebnici Le français avec... des jeux 

et des activités. 

3.6.5 Semestrální kurzy 

Kurzy obecné francouzštiny
100

 

Semestrální jazykové kurzy jsou nabízeny v úrovních začátečníci, mírně pokročilí, 

středně pokročilí a pokročilí, tyto úrovně jsou ještě rozděleny do podskupin. Kurzy se 

konají jednou týdně a trvají devadesát minut. 

Juniorské kurzy
101

 

 Junior 1 

V kurzu se děti pomocí her, písniček, říkadel a křížovek seznamují se základní slovní 

zásobou. Kurz trvá 60 minut a koná se jednou týdně.  

 Junior 2  

                                                 

97
Dostupné na: http://www.francouzstina-pardubice.cz/skupinove-kurzy [cit. dne 3. 6. 2013]  

98
Dostupné na: http://www.francouzstina-pardubice.cz/lektori [cit. dne 3. 6. 2013]   

99
Dostupné na: http://www.francouzstina-pardubice.cz/zacatecnici-1 [cit. dne 3. 6. 2013]  

100
Dostupné na: http://www.francouzstina-pardubice.cz/skupinove-kurzy [cit. dne 3. 6. 2013]   

101
Dostupné na: http://www.francouzstina-pardubice.cz/skupinove-kurzy [cit. dne 3. 6. 2013]  

http://www.francouzstina-pardubice.cz/skupinove-kurzy
http://www.francouzstina-pardubice.cz/lektori
http://www.francouzstina-pardubice.cz/zacatecnici-1
http://www.francouzstina-pardubice.cz/skupinove-kurzy
http://www.francouzstina-pardubice.cz/skupinove-kurzy
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Děti se dále seznamují se slovní zásobou, zpívají písničky, hrají hry. Učí se slovesa 

v minulém a přítomném čase. Kurz se koná jednou týdně 60 minut.  

Konverzace
102

 

 Dopolední konverzace pro seniory  

Během kurzu dopolední konverzace studenti diskutují na různá témata spojená 

s Francií, frankofonií a aktualit na základě různých médií a dokumentů. Pro kurz 

konverzace je potřeba umět vyjádřit svůj názor ve francouzštině.  

 Konverzace B1  

V kurzu konverzace B1 studenti diskutují na běžná témata, aktuální události a o 

francouzské kultuře. Pro zapojení studentů do konverzace lektoři využívají různé herní 

aktivity.  

 Konverzace B2  

Kurzy konverzace B2 jsou zaměřeny na aktuální témata, o kterých se diskutuje na 

základě článků, hudby, fotografie.  

3.6.6 Specializované kurzy 

Příprava na maturitu
103

  

V kurzu příprava na maturitu si studenti opakují maturitní témata, procvičují si slovní 

zásobu a gramatiku.  

Obchodní francouzština A2
104

 

Kurz obchodní francouzštiny, pro který je potřeba mít alespoň základní úroveň 

francouzštiny.  

Francouzská kultura
105

  

Během kurzu francouzské kultury se studenti seznámí s francouzskou kulturou, 

gastronomií i politikou. V kurzu se diskutuje o aktuálních tématech spojených s Francií. 

Kurz je vyučován více lektory, studenti tak mají možnost poznat Francii z více úhlů. 

Minimální úroveň pro zápis do kurzu je B1.  

 

                                                 

102
Dostupné na: http://www.francouzstina-pardubice.cz/skupinove-kurzy [cit. dne 3. 6. 2013]   

103
Dostupné na: http://www.francouzstina-pardubice.cz/priprava-na-maturitu [cit. dne 3. 6. 2013]  

104
Dostupné na: http://www.francouzstina-pardubice.cz/obchodni-francouzstina [cit. dne 3. 6. 2013]  

105
Dostupné na: http://www.francouzstina-pardubice.cz/francouzska-kultura [cit. dne 3. 6. 2013] 

http://www.francouzstina-pardubice.cz/skupinove-kurzy
http://www.francouzstina-pardubice.cz/priprava-na-maturitu
http://www.francouzstina-pardubice.cz/obchodni-francouzstina
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Francouzština na dovolenou
106

  

Kurz francouzština na dovolenou je určen začátečníkům, kteří se chystají na dovolenou 

do frankofonní země. Během kurzu se studenti naučí základní slovní zásobu a 

gramatiku, reagovat v nejběžnějších situacích.  

3.6.7 Individuální kurzy107  

Individuální kurzy Francouzská aliance pořádá pro jednotlivce i menší skupiny 

v Pardubicích a i v Chrudimi. Kurzy jsou jak časově, tak obsahově přizpůsobeny 

studentům.  

3.6.8 Intenzivní kurzy108 

Letní intenzivní kurzy 

Letní intenzivní kurzy Francouzská aliance Pardubice organizuje pravidelně během 

posledních dvou týdnů v srpnu. Letní intenzivní kurzy pořádá aliance pro úrovně 

začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí a pokročilí. Tyto intenzivní kurzy vyučují 

rodilí mluvčí.  

Víkendové kurzy  

Přibližně jednou za měsíc pořádá Francouzská aliance v Pardubicích víkendové 

intenzivní kurzy ve třech úrovních – začátečníci, mírně pokročilí a středně 

pokročilí/pokročilí. Výuka probíhá dopoledne od 9 hodin do 12:15 hodin a odpoledne 

od 14 hodin do 17:15 hodin.  

3.6.9 Firemní kurzy109  

Francouzská aliance Pardubice nabízí firmám organizaci jazykových kurzů pro jejich 

zaměstnance. Kurzy jsou přizpůsobeny zaměstnancům časově i obsahově. 

3.6.10 Přípravné kurzy DELF/DALF110 

Francouzská aliance Pardubice pořádá přípravu na jazykové zkoušky DELF/DALF 

v úrovních DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1. Pardubická Francouzská aliance 

je jediným akreditovaným centrem pro konání těchto zkoušek v Pardubickém a 

Královehradeckém kraji. 

 

                                                 

106
Dostupné na: http://www.francouzstina-pardubice.cz/francouzstina-na-dovolenou [cit. dne 3. 6. 2013] 

107
Dostupné na: http://www.francouzstina-pardubice.cz/individualni-kurzy [cit. dne 3. 6. 2013]  

108
 Dostupné na: http://www.francouzstina-pardubice.cz/letni-intenzivni-kurzy [cit. dne 3. 6. 2013]  

109
 Dostupné na: http://www.francouzstina-pardubice.cz/firemni-kurzy [cit. dne 3. 6. 2013] 

110
 Dostupné na: http://www.francouzstina-pardubice.cz/skupinove-kurzy [cit. dne 3. 6. 2013] 
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3.7 Francouzská aliance Plzeň 

3.7.1 Historie111 

Francouzská aliance Plzeň byla založena v roce 1910, prvním prezidentem byl Karel 

Klosterman. Během druhé světové války byla činnost všech aliancí pozastavena, 

obnovit se jí podařilo v roce 1944, kdy byly sepsány nové stanovy, a prezidentkou se 

stala Hermína Altmanová. V roce 1949 měla Francouzská aliance Plzeň 95 členů. 

V roce 1950 musela svou činnost opět zastavit. V roce 1969 bylo založeno sdružení 

Tchécoslovaquie-France, které fungovalo 3 roky a poté svou činnost muselo ukončit. 

V roce 1990 se podařilo obnovit síť Francouzských aliancí v České republice, v tuto 

dobu vznikla i Francouzská aliance Plzeň. V roce 1995 se přestěhovala do nových 

prostor na náměstí Republiky 12, kde sídlí dodnes.  

Francouzská aliance Plzeň organizuje jazykové kurzy, provozuje mediatéku a 

organizuje kulturní akce, které mají za cíl zprostředkovat frankofonní kulturu všem 

zájemcům.  

3.7.2 Jazykové kurzy112 

Francouzská aliance v Plzni organizuje semestrální i intenzivní jazykové kurzy 

v různých úrovních pro dospělé i děti.  

3.7.3 Lektoři113 

Pedagogický tým tvoří 16 lektorů,  z toho 11 českých lektorů a 5 frankofonních.  

3.7.4 Semestrální kurzy 

Kurzy obecné francouzštiny
114

 

Francouzská aliance Plzeň organizuje jazykové kurzy od úrovně začátečníku A1-0 až po 

úroveň vysoce pokročilých B1-8. Kurz probíhá 90 minut týdně.  

 Kurzy pro děti (6-9 let)
115

 

Kurzy pro děti jsou určené dětem od šesti do devíti let. Děti se zde seznamují 

s francouzštinou pomocí her, písniček a různých dalších aktivit. Kurz probíhá jednou 

týdně a trvá 60 minut.  

 

                                                 

111
Dostupné na: http://www.alliancefrancaise.cz/plzen/-Historie-Alliance-francaise-de-.html [cit. dne 4. 6. 

2013] 
112

Dostupné na: http://www.alliancefrancaise.cz/plzen/-Cenik-.html [cit. dne 4. 6. 2013] 
113

Dostupné na: http://www.alliancefrancaise.cz/plzen/-Pedagogicky-tym-.html [cit. dne 4. 6. 2013] 
114

Dostupné na: http://www.alliancefrancaise.cz/plzen/-Cenik-.html [cit. dne 4. 6. 2013]  
115

Dostupné na: http://www.alliancefrancaise.cz/plzen/-Cenik-.html  [cit. dne 4. 6. 2013] 
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Kurz pro děti
116

  

Kurz pro starší děti od desíti do čtrnácti let, který je přizpůsoben jejich věku a zájmům. 

Kurz se koná jednou týdně a trvá 60 minut.  

Kurz pro seniory 

Ke kurzu pro seniory v e-mailu z 8. 7. 2013 paní Janečková, asistentka ředitelky, 

dodává: „Kurz se koná jednou týdně a trvá devadesát minut. Tento kurz se obsahově 

neliší od běžného kurzu, rozdíl je v ceně a přístupu žáků k tomuto kurzu, pro které je 

kurz společenskou událostí.“ 

3.7.5  Specializované kurzy117 

 Konverzace 

Kurzy konverzace jsou určeny všem, kteří potřebují procvičovat mluvenou 

francouzštinu, zautomatizovat si její používání a zbavit se ostychu z mluvení. Kurz 

probíhá jednou týdně a trvá 60 minut.  

Reálie 

Kurz francouzských reálií, který studenty seznamuje s prostředím frankofonního světa, 

s jeho geografií, historií, kulturou a politikou. Kurz probíhá jednou týdně 60 minut.  

Argot 

V tomtéž e-mailu z 8. 7. 2013 paní Janečková píše: „V kurzu Argot se studenti učí 

základy hovorové francouzštiny, tento kurz je určen středně pokročilým a pokročilým 

studentům.“   

V nabídce na zimní semestr školního roku 2013/2014 jsou nově kurzy Francouzština 

pro studium ve Francii, Francouzština na cesty a kurzy obchodní francouzštiny. 
118

 

3.7.6 Individuální kurzy119 

Francouzská aliance v Plzni také organizuje individuální kurzy ušité na míru 

v prezenční nebo online formě.  

                                                 

116
Dostupné na: http://www.alliancefrancaise.cz/plzen/-Cenik-.html [cit. dne 4. 6. 2013]  

117
Dostupné na: http://www.alliancefrancaise.cz/plzen/-Cenik-.html [cit. dne 4. 6. 2013] 

118
Dostupné na: http://www.alliancefrancaise.cz/plzen/-Cenik-.html [cit. dne 4. 6. 2013] 

119
Dostupné na: http://www.alliancefrancaise.cz/plzen/-Cenik-.html [cit. dne 4. 6. 2013] 
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3.7.7  Intenzivní kurzy francouzštiny120 

V létě organizuje Francouzská aliance Plzeň intenzivní jazykové kurzy. V nabídce má 

tři typy těchto kurzů:  

 Intenzivní kurz pro začátečníky, který probíhá každý den od 9 hodin do 

12 hodin po dobu dvou týdnů.   

 Kurz konverzace pro středně pokročilé probíhá dva týdny, během 

kterých mají studenti deset hodin konverzace vždy od 17 do 18 hodin.  

 Kurz volnočasových aktivit pro začátečníky a středně pokročilé, který 

probíhá každý den od 14 do 16:30 po dobu dvou týdnů.  

Program kurzu: 

 Pondělí – Workshop šití 

 Úterý – Francouzská kuchyně (bretonské a plněné palačinky) 

 Středa – Protažení těla 

 Čtvrtek – procházka v přírodě 

 Pátek – Filmové odpoledne 

 Pondělí – Dramatická výchova 

 Úterý – Francouzská kuchyně (Sezónní salát a wafle) 

 Středa – Protažení těla 

 Čtvrtek – Procházka v přírodě 

 Pátek – Tvořivé odpoledne (Ubrousková technika) 

 

3.7.8 Příprava na zkoušky DELF/DALF121 

Kurz připravuje studenty na všechny části zkoušky DELF/DALF v úrovních. Kurz trvá 

90 minut a probíhá jednou týdně.  

  

                                                 

120
Dostupné na: http://www.alliancefrancaise.cz/plzen/-Intenzivni-kurzy-francouzstiny-.html [cit. dne 4. 

6. 2013]   
121

Dostupné na: http://www.alliancefrancaise.cz/plzen/-Cenik-.html [cit. dne 4. 6. 2013] 

http://www.alliancefrancaise.cz/plzen/-Intenzivni-kurzy-francouzstiny-.html
http://www.alliancefrancaise.cz/plzen/-Cenik-.html
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4 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE 

V následující kapitole číslo 5 Komparace je jedním z hledisek porovnání marketingová 

komunikace, proto jsem se rozhodla v této teoretické části k vysvětlení několika pojmů, 

které dále užívám.  

Marketingovou komunikaci lze podle Boučkové definovat takto: „Za marketingovou 

komunikaci se považuje každá forma řízené komunikace, kterou firma používá 

k informování, přesvědčování nebo ovlivňování spotřebitelů, prostředníků i určitých 

skupin veřejnosti. Je to záměrné a cílené vytváření informací, které jsou určeny pro trh, 

a to ve formě, která je pro cílovou skupinu přijatelná.“
122

 Marketingová komunikace je 

součástí marketingové mixu
123

.
124

 

4.1 Složky marketingové komunikace125 

Mezi složky marketingové komunikace řadíme reklamu, podporu prodeje, osobní 

prodej, public relations a přímý marketing.  

4.2 Reklama  

Boučková reklamu vymezuje takto: „Reklama je definována jako určitá neosobní forma 

komunikace firmy se zákazníkem prostřednictvím různých médií. Je to záměrná 

činnost, která potenciálnímu zákazníkovi přináší relevantní informace o výrobku, jeho 

vlastnostech a přednostech, jeho kvalitě apod., racionálními nebo emocionálními 

argumenty se snaží vzbudit zájem o výrobek a posléze spotřebitele přimět, aby učinil 

kupní rozhodnutí.“
126

  

4.2.1 Reklamní média 

Televize 

Výhodou televize je masové rozšíření reklamy, možnost oslovení určité cílové skupiny 

a možnost reálně ukázat předmět reklamy. Nevýhodou jsou náklady na realizaci 

reklamy a konkurence nových médií.  

 

 

                                                 

122
 Boučková, J. a kol. Marketing. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2003. s. 222 

123
 Marketingový mix – 4P – Product, Price, Place, Promotion. (KOTÍKOVÁ, Halina a Jaroslav 

ZLÁMAL. Základy marketingu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, 77 s. ISBN 

80-244-1489-9). 
124

 KOTÍKOVÁ, Halina a Jaroslav ZLÁMAL. Základy marketingu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2006, 77 s. ISBN 80-244-1489-9. 
125

 KOTÍKOVÁ, Halina a Jaroslav ZLÁMAL. Základy marketingu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2006, 77 s. ISBN 80-244-1489-9. 
126

 Boučková, J. a kol. Marketing. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2003. s. 224 
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Rozhlas 

Výhodou rozhlasové reklamy je, že je oproti televizní reklamě levnější, rychlejší a 

flexibilnější. Nevýhodou pak je nízká zapamatovatelnost spotů, nemožnost reálného 

zobrazení předmětu. 

Tisk 

Mezi tiskoviny zahrnujeme noviny, časopisy a neperiodické publikace (katalogy, 

ročenky, brožury, letáky).  

Noviny jsou nejrozšířenějším reklamním médiem na světě. Každé noviny reprezentují 

určitý názor, je tedy možné i reklamní sdělení zacílit na určitou skupinu potenciálních 

zákazníků. Výhodou je také jejich aktuálnost, flexibilita a nízké náklady. Nevýhodou je 

nízká adresnost, krátká životnost a přeplněnost novin reklamou.  

Časopisy se dělí podle obsahu na společenské, hobby, ženské, odborné a další. Podle 

četnosti vydávání se dělí na týdeníky, čtrnáctideníky a měsíčníky. Výhodou je poměrně 

přesné zacílení segmentu potencionálních zákazníků, díky vyhraněnosti čtenářů 

jednotlivých časopisů. Na rozdíl od novin mají časopisy delší životnost a pracují 

s kvalitnějším obrazovým materiálem. Nevýhodou je u některých odborných časopisů 

jejich nízký náklad. Další nevýhodou časopisů je jejich nižší aktuálnost a stejně jako u 

novin přeplněnost reklamou.   

Neperiodické publikace - jejich výhodou je zasažení velkého počtu potencionálních 

klientů, na druhou stranu není zaručena úplná distribuce přímo ke čtenářům.  

4.2.2 Venkovní reklama 

Mezi venkovní reklamu počítáme billboardy, megaboardy, city-lighty, reklamní panely, 

štítovou reklamu, dominanty dálnic a městský mobiliář. Výhodou venkovní reklamy je 

její nepřehlédnutelnost, nízké náklady a dlouhá doba působení. Nevýhodou je krátké 

časové působení reklamy, malý objem informací, možnosti poškození a omezené 

zacílení reklamy.  

4.2.3 Internet 

Internet je masovým komunikačním prostředkem a nejmladším reklamním médiem. 

Svým uživatelům umožňuje neustálý přísun informací. V reklamně se nejvíce používají 

vlastní internetové stránky, využití internetových stránek jiných firem (reklamní 

bannery, pop up windows a další) a elektronická pošta. V současné době se k účelům 

reklamy používají i sociální sítě.  

4.3 Podpora prodeje 

Definice podpory prodeje podle Boučkové zní: „soubor různých motivačních nástrojů, 

převážně krátkodobého charakteru, vytvářených pro stimulování rychlejších nebo 
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větších nákupů určitých výrobků či služeb.“
127

 Podpora prodeje zaměřená na konečného 

spotřebitele využívá spotřebitelovu snahu získat nějakou výhodu. Mezi tyto výhody 

řadíme: kupóny, vzorky výrobku, rabaty, prémie, slevy, cenově výhodná balení, 

spotřebitelské soutěže, předvedení výrobku a ochutnávky, dárky a další.
128

  

4.4 Public relations 

Podle Kotíkové a Zlámala definice Public relations (PR) zní takto: „Public relations 

představuje záměrné, plánované a dlouhodobí úsilí vytvářet a podporovat vzájemné 

pochopení a soulad mezi organizacemi a různými skupinami veřejnosti. Podstatou PR 

je, že středem zájmu není produkt, ale firma, organizace.“
129

 Mezi činnosti PR patří 

především tyto: udržování dobrých vztahů k tisku, místním orgánům a komunitám, 

komunikace se zaměstnanci, pořádání tiskových konferencí, krizová komunikace, 

pořádání veletrhů a výstav a dalších akcí, sponzoring a lobbying,
130

 

4.5 Přímý marketing131 

Přímý marketing využívá reklamní média pro zjištění reakce na objednávku. Nejčastější 

formy přímého marketingu jsou katalogový prodej, telemarketing, teleshoping, 

neadresná distribuce a další.  

4.6 Osobní prodej132 

Podstatou této marketingové komunikace je kontakt mezi prodejcem a kupujícím, 

prodejce produkt předvádí a přesvědčuje kupujícího ke koupi.   

  

                                                 

127
 Boučková, J. a kol. Marketing. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2003. s. 230 

128
 Boučková, J. a kol. Marketing. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2003. 

129
 KOTÍKOVÁ, Halina a Jaroslav ZLÁMAL. Základy marketingu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2006, 77 s. ISBN 80-244-1489-9. s. 66 
130

 KOTÍKOVÁ, Halina a Jaroslav ZLÁMAL. Základy marketingu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2006, 77 s. ISBN 80-244-1489-9. 
131

 KOTÍKOVÁ, Halina a Jaroslav ZLÁMAL. Základy marketingu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2006, 77 s. ISBN 80-244-1489-9.  
132

 KOTÍKOVÁ, Halina a Jaroslav ZLÁMAL. Základy marketingu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2006, 77 s. ISBN 80-244-1489-9.  

 



48 

 

5 KOMPARACE 

V této závěrečné kapitole nejdříve porovnám Francouzské aliance mezi sebou a 

následně s Francouzským institutem v Praze. Komparaci provádím podle několika 

kritérií. Prvním je nabídka kurzů, celkový počet a také šíře nabídky. Druhým kritériem 

je počet lektorů a počet studentů každé instituce. Třetím kritériem je cena jednotlivých 

kurzů, pro tuto komparaci jsem vybrala pouze ty kurzy, které jsou pořádány alespoň 

třemi institucemi. Čtvrtým kritériem jsou druhy marketingové komunikace, kterými 

Francouzské aliance a Francouzský institut propagují jazykové kurzy. Vzhledem 

k faktu, že jsem bohužel z Francouzské aliance Brno neobdržela odpovědi na své 

otázky, musím ji z některých komparací vyloučit. Data k těmto komparacím jsem 

čerpala převážně z internetových stránek jednotlivých institucí a z e-mailové 

konverzace s pracovníky jednotlivých institucí. Všechna data jsou platná pro rok 

2012/2013, jedině u Francouzské aliance Plzeň jsou ceny kurzů a nabídka kurzů platné 

pro rok 2013/2014, což může mírně zkreslit výsledek. Myslím si ale, že na celkové 

porovnávání to vliv nemá. Z některých komparací jsem pro nedostatek informací 

vyloučila AF Brno, informace o AF Brno jsou pouze z internetových stránek. 

5.1 Komparace z hlediska nabídky kurzů 

Tabulka 2: Nabídka kurzů. (Zdroj: internetové stránky Francouzských aliancí v České republice a IFP) 

 
IFP 

AF 

Brno 

AF 

ČB 

AF 

Liberec 

AF 

Ostrava 

AF 

Pardubice 

AF 

Plzeň 

Kurzy obecné 

francouzštiny        

Obecná francouzština • • • • • • • 

Kurzy pro mládež • 
 

• 
 

• • • 

Kurzy pro děti • 
 

• 
 

• • • 

Kurzy pro seniory 
      

• 

Tematické kurzy 
       

Konverzace • • • • • • • 

Kurz vyjadřování se a 

mluvení před publikem 
• 

      

Překlad • 
      

Psaná francouzština B2 • 
 

• 
    

Gramatika • 
      

Současná Francie • 
 

• 
    

Francouzská literatura • 
      

Aktuality ve 

francouzštině 
• 

 
• 

    

Francouzské regiony • 
      

Příprava na maturitu 
   

• • • 
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Francouzská 

kinematografie     
• 

  

Historie francouzského 

umění     
• 

  

Frankofonní reálie 
    

• 
 

• 

Kuchyně 
    

• 
  

Francouzština pro 

studium ve Francii 
• 

 
• 

   
• 

Francouzská kultura 
     

• 
 

Francouzsky se hrou 
  

• 
    

Francouzsky s písničkou 
  

• 
    

Francouzština na cesty 
  

• 
  

• • 

Přípravné kurzy 

DELF/DALF 
• • • • • • • 

Umělecká fotografie • 
      

Profesní francouzština 
       

Obchodní francouzština • • • • • • • 

Právnická francouzština • 
      

Francouzština pro oblast 

turismu   
• 

    

Další kurzy 
       

Individuální výuka • • • • • • • 

Firemní francouzština • 
 

• • 
 

• 
 

Intenzivní kurzy • • • • • • • 

Online kurz 
  

• 
 

• 
 

• 

Celkem 19 6 18 8 14 12 13 

 

Z tabulky číslo 2 vyplývá, že z Francouzských aliancí nejvíce kurzů nabízí Francouzská 

aliance Jižní Čechy. Jsou to nejenom kurzy obecné francouzštiny ve variantách pro 

dospělé, děti a mládež, ale také široké spektrum tematických kurzů. Z tabulky také 

vyplývá, že nejméně kurzů nabízí Francouzská aliance Brno, která kromě kurzů 

konverzace a přípravných kurzů na DELF/DALF nenabízí žádný tematický kurz.  

Všechny Francouzské aliance nabízí kurzy obecné francouzštiny od úplných 

začátečníků po úroveň B1, popřípadě B2. Francouzská aliance Jižní Čechy jako jediná 

nabízí jazykové kury i v úrovních C1-C2. Dalším společným rysem je organizace kurzů 

konverzací, přípravných kurzů na zkoušky DELF/DALF a kurzů obchodní 

francouzštiny. Všechny Francouzské aliance také pořádají intenzivní kurzy, i když 

každá AF je organizuje jinak. Francouzská aliance Brno, Pardubice a Plzeň organizují 

intenzivní kurzy 2 týdny v srpnu, Francouzská aliance Jižní Čechy čtyři dny v červenci, 
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Francouzská aliance Liberec dva týdny v červenci, Francouzská aliance Ostrava pořádá 

letní stáž, která kombinuje intenzivní výuku francouzštiny s pobytem v Beskydech.  

Všechny Francouzské aliance jsou také schopné zorganizovat individuální kurzy 

přizpůsobené jak obsahově, tak i časově potřebám studenta, popřípadě studentů.  

Tři Francouzské aliance (Jižní Čechy, Ostrava a Plzeň) nabízejí kurzy obecné 

francouzštiny v online podobě. Na těchto kurzech je vidět, že se Francouzské aliance 

snaží reagovat na vývoj společnosti a poptávku. Dalším kurzem, který mě z nabídky 

zaujal, je kurz francouzštiny na cesty. Tento kurz je organizován Francouzskou aliancí 

Jižní Čechy, Pardubice a Plzeň. Kurz je určený pro začátečníky, kteří se chystají 

cestovat do Francie. Myslím, že tento kurz by mohl k francouzštině přivést další 

studenty.  

Z tabulky vyplývá, že Francouzský institut v Praze má největší nabídku kurzů, pouze o 

jeden kurz méně nabízí Francouzská aliance Jižní Čechy. Z tabulky číslo 7 Kurzy 

obecné francouzštiny vyplývá, že Francouzský institut nabízí i nejvíce variant kurzů 

obecné francouzštiny. Stejně jako všechny Francouzské aliance i Francouzský institut 

v Praze nabízí kurzy pro děti a mládež, kurzy konverzace, přípravné kurzy na zkoušky 

DELF/DALF, kurzy obchodní francouzštiny, individuální kurzy a letní intenzivní 

kurzy. Jako jediný IFP organizuje kurzy právnické francouzštiny, gramatiky a dalších 

tematických kurzů (viz tabulka 2 Nabídka kurzů).  

Největší rozdíl mezi organizací jazykových kurzů u IFP a Francouzských kurzů spočívá 

pravděpodobně v individuálních kurzech. Zatímco Francouzský institut v Praze tyto 

kurzy organizuje, ale nejsou moc využívány, pravděpodobně je to z důvodů ceny (1000 

Kč za jednu hodinu) a také díky nabídce, ta je velmi široká, kurzy jsou pořádány jak 

dopoledních hodinách, tak i ve večerních, dokonce i v sobotu. Individuální kurzy jsou 

naproti tomu velmi oblíbené ve Francouzských aliancích, některé Francouzské aliance 

nabízí i individuální skupinové kurzy, kdy se skupina studentů domluví na čase a 

probírané látce v hodinách.  
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5.2 Komparace z hlediska počtu lektorů a studentů  

 

Obrázek 1: počet lektorů ve Francouzských aliancích v České republice (Zdroj: internetové stránky 

Francouzských aliancí v České republice a IFP) 

Z hlediska počtu lektorů nejmenší Francouzskou aliancí je Francouzská aliance Liberec, 

kde vyučuje pouze 5 lektorů. Druhou nejmenší je Francouzská aliance Jižní Čechy, 

která ale organizuje nejvíce kurzů (18) ze všech Francouzských aliancí (tabulka č. 2). 

Francouzské aliance Ostrava a Pardubice mají shodně po deseti lektorech. Největší 

Francouzskou aliancí z hlediska počtu lektorů je Francouzská aliance Plzeň, kde 

vyučuje 16 lektorů. 
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Obrázek 2: Graf počtu studentů ve Francouzských aliancích v České republice (Zdroj: internetové stránky 

Francouzských aliancí v České republice a IFP) 

Z obrázku č. 2 vyplývá, že nejvíce studentů navštěvuje Francouzskou alianci v Ostravě, 

kde se každý semestr učí přibližně 215 studentů. Nejmenší aliance z hlediska počtu 

studentů jsou Francouzské aliance v Liberci a Pardubicích. Mimo Francouzskou alianci 

Jižní Čechy, která je v počtu studentů na druhém místě, toto rozložení počtu studentů 

odpovídá velikosti měst, ve kterých se Francouzské aliance nacházejí, Ostrava je po 

Brnu největším městem, naopak Pardubice jsou městem nejmenším.  

V největší Francouzské alianci v České republice - ve Francouzské alianci Plzeň učí jen 

o téměř polovinu lektorů méně než ve Francouzském institutu v Praze. Naproti tomu má 

Francouzský institut třináctkrát více studentů než Francouzská aliance Plzeň. Pokud 

porovnáme dvě přibližně stejně AF Plzeň a Jižní Čechy, vidíme, že počtem studentů 

jsou si téměř rovny, avšak počtem lektorů se liší (AF Plzeň má 16 lektorů – nejvíce z 

AF, kdežto AF Jižní Čechy pouze 6). AF Pardubice a Liberec jsou si také velikostně 

podobné, mají přibližně stejný počet studentů, v počtu lektorů se liší (AF Liberec 5, AF 

Pardubice 10).  

5.3 Komparace z hlediska ceny 

Pro tuto komparaci jsem vybírala pouze kurzy, které jsou pořádány alespoň třemi 

Francouzskými aliancemi. Komparaci podle ceny jsem tedy provedla u kurzů 

francouzštiny na cesty, konverzace, kurzů pro děti a mládež, obchodní francouzštiny, 

obecné francouzštiny a přípravy na maturitu. Pro porovnání bylo potřeba u každého 
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kurzu převést cenu kurzu na jednu vyučovací hodinu (45 minut), tyto ceny jsem 

zaokrouhlila na celá čísla.  

5.3.1 Francouzština na cesty 

Tabulka 3: Francouzština na cesty (Zdroj: internetové stránky Francouzských aliancí v České republice a IFP) 

 
Úrovně 

Počet hodin 

/ týden 

Počet 

týdnů 
Cena 

Cena / 

vyučovací 

hodina 

Francouzská 

aliance Jižní 

Čechy 

A1 1 x 90 min. 15 2 500 Kč 83 Kč 

Francouzská 

aliance Pardubice 
A1 1 x 90 min. 7 1 550 Kč 111 Kč 

Francouzská 

aliance Plzeň* 
A1 1 x 90 min. 16 2 300 Kč 72 Kč 

*nabídka pro rok 2013/2014 

 

 

Obrázek 3: Graf ceny kurzů francouzštiny na cesty za 1 vyučovací hodinu (Zdroj: internetové stránky 

Francouzských aliancí v České republice a IFP) 

Kurz Francouzština na cesty pořádají pouze tři Francouzské aliance (AF Jižní Čechy, 

AF Pardubice a AF Plzeň. Tento kurz je určen pro začátečníky na úrovni A1 a je 

pořádán jednou týdně 90 minut. V čem se Francouzské aliance liší, je počet týdnů, jak 

dlouho je kurz organizován. Ve Francouzské alianci Pardubice pouze 7 týdnů, kde je i 
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kurz nejdražší. Jedna vyučovací hodina tohoto kurz je o 39 Kč dražší než ve 

Francouzské alianci Plzeň, kde je tento kurz nejlevnější.  

5.3.2 Konverzace 

Tabulka 4: Konverzace (Zdroj: internetové stránky Francouzských aliancí v České republice a IFP) 

 
Úrovně 

Počet hodin 

/ týden 
Počet týdnů Cena 

Cena / 

vyučovací 

hodina 

Francouzský 

institut v Praze 
B1 - C1 1 x 90 min. 15 4 400 Kč 147 Kč 

Francouzská 

aliance Brno 
A2 - C1 1 x 90 min. 15 3 300 Kč 110 Kč 

Francouzská 

aliance Jižní 

Čechy 

B1 - C1 1 x 60 min. 15 2 000 Kč 100 Kč 

Francouzská 

aliance Liberec 
A2 - B2 1 x 60 min. 15 1 600 Kč 80 Kč 

Francouzská 

aliance Ostrava 

A2.1 - 

B1 
1 x 90 min. 12 2 350 Kč 98 Kč 

Francouzská 

aliance Pardubice 

senioři,   

B1 - B2 
1 x 60 min. 15 2 100 Kč 105 Kč 

Francouzská 

aliance Plzeň* 
A2 – C1 1 x 60 min. 16 2 000 Kč 94 Kč 

* cena platná pro školní rok 2013/2014 
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Obrázek 4: Graf ceny kurzů konverzace za 1 vyučovací hodinu (Zdroj: internetové stránky Francouzských aliancí 

v České republice a IFP) 

Organizace kurzů konverzace se u jednotlivých Francouzských aliancí liší jak v délce a 

počtu týdnů jednoho kurzu, tak i v úrovních jednotlivých kurzů. Cena se pohybuje od 

80 Kč ve Francouzské alianci Liberec, do 110 Kč ve Francouzské alianci Brno, kde 

mají nejširší nabídku úrovní, ve kterých jsou kurzy konverzace pořádány (od A2 až po 

C1). 

Francouzský institut v Praze stejně organizuje kurzy konverzace jednou týdně 90 minut, 

stejně jako Francouzské aliance Brno a Ostrava. Organizace kurzů se shoduje i v počtu 

týdnů za semestr, kdy IFP kurzy organizuje 15 týdnů jako AF Brno, Jižní Čechy, 

Liberec a Pardubice. Cena kurzu konverzace, po přepočtení na 1 vyučovací hodinu, je o 

37 Kč vyšší, než cena kurzu konverzace ve Francouzské alianci Brno, které má kurzy 

konverzace nejdražší mezi Francouzskými aliancemi.  

5.3.3 Kurzy pro děti 

Tabulka 5: Kurzy pro děti (Zdroj: internetové stránky Francouzských aliancí v České republice a IFP) 

 
Věk 

Počet hodin 
/ týden 

Počet 
týdnů 

Cena 
Cena / 

vyučovací 
hodina 

Francouzský 
institut v Praze 

předškoláci 4-6 
let 

1 x 60 min. 15 4 200 Kč 210 Kč 

 
děti 7-10 let 2 x 60 min. 18 5 700 Kč 119 Kč 
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Francouzská 
aliance Jižní Čechy 

předškoláci 4-6 
let 

1 x 60 min. 15 1 800 Kč 90 Kč 

Francouzská 
aliance Ostrava  

1 x 60 min. 16 1 950 Kč 91 Kč 

Francouzská 
aliance Plzeň* 

děti 6-9 let 1 x 60 min. 16 2 100 Kč 98 Kč 

*ceny platné pro 2013/2014 

 

Obrázek 5: Graf ceny kurzů pro děti za 1 vyučovací hodinu (Zdroj: internetové stránky Francouzských aliancí 

v České republice a IFP) 

Kurzy pro mládež pořádají jen tři Francouzské aliance (AF Jižní Čechy, AF Ostrava a 

AF Plzeň). U všech Francouzských aliancí je tento kurz šedesáti minutový, Francouzská 

aliance Jižní Čechy ho organizuje 15 týdnů, Francouzské aliance Ostrava a Plzeň 16 

týdnů. Tento kurz je cenově srovnatelný u všech aliancí, cenový rozdíl mezi nejdražším 

kurzem (za jednu vyučovací hodinu) u Francouzské aliance Plzeň a nejlevnějším 

kurzem u Francouzské aliance Jižní Čechy je 7 Kč.  

Francouzský institut v Praze pořádá dva kurzy pro děti, jeden pro děti předškolního 

věku od 4 do 6 let a druhý pro děti od 7 do 10 let. Kurz pro předškoláky je pořádán 

jednou týdně 60 minut, stejně jako u Francouzské aliance Jižní Čechy, která pořádá 

totožný kurz. Kurz pro starší děti je ve Francouzském institutu na rozdíl od 

Francouzských aliancí organizován dvakrát týdně 60 minut. Kurz pro předškoláky je 

nejdražším kurzem ze všech nabízených kurzů, 1 vyučovací hodina tohoto kurzu stojí 

210 Kč, to je o 120 Kč více než totožný kurz pro předškoláky ve Francouzské alianci 

Jižní Čechy.  
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5.3.4 Kurzy pro mládež  

Tabulka 6: Kurzy pro mládež (Zdroj: internetové stránky Francouzských aliancí v České republice a IFP) 

 
Věk 

Počet hodin 
/ týden 

Počet 
týdnů 

Cena 
Cena / 

vyučovací 
hodina 

Francouzský 
institut v Praze 

předškoláci 4-6 
let 

1 x 60 min. 15 4 200 Kč 210 Kč 

 
děti 7-10 let 2 x 60 min. 18 5 700 Kč 119 Kč 

Francouzská 
aliance Jižní Čechy 

předškoláci 4-6 
let 

1 x 60 min. 15 1 800 Kč 90 Kč 

Francouzská 
aliance Ostrava  

1 x 60 min. 16 1 950 Kč 91 Kč 

Francouzská 
aliance Plzeň* 

děti 6-9 let 1 x 60 min. 16 2 100 Kč 98 Kč 

*ceny platné pro 2013/2014 

 

Obrázek 6: Graf ceny kurzů pro mládež za 1 vyučovací hodinu (Zdroj: internetové stránky Francouzských aliancí 

v České republice a IFP) 

Kurzy pro mládež jsou organizovány pro děti od 11 let. U všech Francouzských aliancí 

jsou tyto kurzy organizovány šedesát minut týdně, u dvou Francouzských aliancí (Jižní 

Čechy a Pardubice) 15 týdnů a u Francouzské aliance Ostrava a Plzeň 16 týdnů. Cenový 

rozdíl v přepočtu na jednu vyučovací hodinu u těchto kurzů, stejně jako u kurzů pro 

děti, není veliký. Rozdíl mezi nejdražším kurzem (AF Plzeň) a nejlevnějším kurzem 

(AF Pardubice) je 13 Kč. 

0 Kč

20 Kč

40 Kč

60 Kč

80 Kč

100 Kč

120 Kč

Kurzy pro mládež  

Cena/vyučovací hodina



58 

 

Kurz pro mládež IFP organizuje dvakrát týdně 90 minut, na rozdíl od Francouzských 

aliancí, kde je tento kurz organizován jednou týdně 60 minut. Cenový rozdíl zde není 

tak markantní, kurz je jen o 10 Kč dražší než u Francouzské aliance Plzeň, která z AF 

nabízí tento kurz nejdráž (po přepočtení na 1 vyučovací hodinu).  

5.3.5 Kurzy obecné francouzštiny 

Tabulka 7: Kurzy obecné francouzštiny (Zdroj: internetové stránky Francouzských aliancí v České republice a 

IFP) 

 
Úrovně 

Počet hodin / 
týden 

Počet týdnů Cena 
Cena / 

vyučovací 
hodina 

IFP A1.1 - C1.2 2 x 90 min. 15 7 050 Kč 118 Kč 

  
1 x 225 min. 12 7 050 Kč 118 Kč 

  
1 x 120 min. 12 3 900 Kč 122 Kč 

  
5 x 180 min. 4 14 500 Kč 181 Kč 

AF Brno N01 - N12 1 x 135 min. 15 4 200 Kč 93 Kč 

  
2 x 90 min. 15 4 900 Kč 82 Kč 

  
2 x 180 min. 15 7 700 Kč 64 Kč 

AF Jižní Čechy A0 - C2 1 x 90 min. 15 2 500 Kč 83 Kč 

AF Liberec A1.1 - B1.2 1 x 90 min. 15 2 300 Kč 77 Kč 

AF Ostrava A0 - B2 1 x 120 min. 16 2 950 Kč 69 Kč 

 
A0 2 x 120 min. 16 5 300 Kč 62 Kč 

AF Pardubice 
Začátečníci 1 - 

4 
1 x 90 min. 15 2 800 Kč 93 Kč 

 
Mírně pokročilí 

1,2,4 
1 x 90 min. 15 3 100 Kč 103 Kč 

 
Středně 

pokročilí 1,3,4 
1 x 90 min. 15 3 100 Kč 103 Kč 

 
Pokročilí 1 x 90 min. 15 3 300 Kč 110 Kč 

AF Plzeň A1 - C2 1 x 90 min. 16 2 500 Kč 78 Kč 
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Obrázek 7: Graf ceny kurzů obecné francouzštiny za 1 vyučovací hodinu (Zdroj: internetové stránky 

Francouzských aliancí v České republice a IFP) 

0 Kč

20 Kč

40 Kč

60 Kč

80 Kč

100 Kč

120 Kč

140 Kč

160 Kč

180 Kč

200 Kč

IF
P

IF
P

IF
P

IF
P

A
F

 B
rn

o

A
F

 B
rn

o

A
F

 B
rn

o

A
F

 J
iž

n
í 

Č
ec

h
y

A
F

 L
ib

er
ec

A
F

 O
st

ra
v

a

A
F

 O
st

ra
v

a

A
F

 P
ar

d
u

b
ic

e

A
F

 P
ar

d
u

b
ic

e

A
F

 P
ar

d
u

b
ic

e

A
F

 P
ar

d
u

b
ic

e

A
F

 P
lz

eň

Obecná francouzština 

Cena/vyučovací hodina



60 

 

Kurzy obecné francouzštiny pořádají všechny Francouzské aliance. Francouzská aliance 

Jižní Čechy, Liberec, Pardubice a Plzeň nabízí pouze jednu variantu kurzů (1 x 90 min. 

týdně), Francouzská aliance Brno nabízí 3 varianty kurzů 1 x 135 min., 2 x 90 min., 2 x 

180 min. za týden), Francouzská aliance Ostrava nabízí kurzy ve dvou variantách 1 x 

120 min. týdně a pro začátečníky nabízí intenzivnější formu 2 x 120 min. týdně. 

Francouzská aliance Jižní Čechy, Liberec, Ostrava a Pardubice organizují kurzy 15 

týdnů za semestr. Francouzská aliance Ostrava a Plzeň 16 týdnů za semestr. Cenové 

rozpětí u těchto kurzů je opravdu široké. Nejlevnější kurz (po přepočtu na 1 vyučovací 

hodinu) stojí 62 Kč (intenzivnější forma kurzu pro začátečníky ve Francouzské alianci 

Ostrava), nejdražší kurz stojí 110 Kč (kurz pro pokročilé studenty ve Francouzské 

alianci Pardubice). Rozdíl mezi těmito cenami je 48 Kč. 

U kurzů obecné francouzštiny nabízí nejvíce variant Francouzský institut v Praze, který 

nabízí čtyři varianty kurzu pro úrovně A1.1 až C1.2. Francouzská aliance Brno nabízí 

tři varianty kurzů obecné francouzštiny a Francouzská aliance Ostrava dvě varianty. 

Ostatní Francouzské aliance tyto kurzy organizují jednou týdně 90 minut. Z grafu 

vyplývá, že nejdražší kurzy jsou ve Francouzském institutu v Praze, nejdražším kurzem 

je intenzivní kurz obecné francouzštiny, který se koná během semestru, 1 vyučovací 

hodina tohoto kurzu stojí 181 Kč. Co se týče pravidelných semestrálních kurzů, zde 

není cenový rozdíl veliký, ve Francouzském institutu v Praze stojí 122 Kč, nejdražší 

kurz ve Francouzských aliancích pořádá Francouzská aliance v Pardubicích, kde tento 

kurz stojí 110 Kč. 

5.3.6 Obchodní francouzština 

Tabulka 8: Obchodní francouzština (Zdroj: internetové stránky Francouzských aliancí v České republice a IFP) 

 
Úrovně 

Počet hodin 

/ týden 
Počet týdnů Cena 

Cena / 

vyučovací 

hodina 

Francouzský 

institut v Praze 
B2.1 1 x 90 min. 15 4 750 Kč 159 Kč 

Francouzská 

aliance Jižní 

Čechy 

B2 1 x 90 min. 15 2 500 Kč 83 Kč 

Francouzská 

aliance Liberec 
B1 1 x 90 min. 15 2 600 Kč 87 Kč 

Francouzská 

aliance Ostrava 
B1 1 x 120 min. 16 3 250 Kč 76 Kč 

Francouzská 

aliance Pardubice 
A2 1 x 90 min. 15 2 800 Kč 93 Kč 

Francouzská 

aliance Plzeň* 
(A2) B1 1 x 90 min. 16 2 700 Kč 84 Kč 
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Obrázek 8: Graf ceny kurzů obchodní francouzštiny za 1 vyučovací hodinu (Zdroj: internetové stránky 

Francouzských aliancí v České republice a IFP) 

Kurz obchodní francouzštiny je určen pokročilejším studentům, nejnižší úroveň pro 

zápis do kurzu požaduje Francouzská aliance Pardubice (A2). Francouzská aliance 

Liberec a Ostrava požadují po svých studentech minimální úroveň B1. Jako jediná 

požaduje Francouzská aliance Jižní Čechy úroveň B2. AF Ostrava kurz organizuje 

jednou týdně 120 minut, ostatní Francouzské aliance tento kurz pořádají 90 minut za 

týden, přičemž AF Jižní Čechy, Liberec a Pardubice ho organizují 15 týdnů, AF Ostrava 

a Plzeň 16 týdnů. Cenový rozdíl u kurzů obchodní francouzštiny je 17 Kč, nejlevněji 

(při přepočtu na 1 vyučovací hodinu) tento kurz nabízí Francouzská aliance Ostrava, 

nejdražší je tento kurz v Pardubicích.  

Francouzský institut v Praze pořádá kurzy obchodní francouzštiny jednou týdně 90 

minut, stejně jako všechny Francouzské aliance, mimo AF Ostrava. Minimální úroveň 

pro zápis do tohoto kurzu je u IFP B2, stejně jako u Francouzské aliance Jižní Čechy. 

Ostatní AF požadují úroveň nižší. Jak vyplývá z obrázku číslo 8 cena je nejvyšší u 

Francouzského institutu. Jedna vyučovací hodina obchodní francouzštiny stojí ve 

Francouzském institutu 159 Kč, nejdražší kurz ve Francouzských aliancích nabízí AF 

Pardubice za 93 Kč.  
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5.3.7 Přípravné kurzy DELF/DALF 

Tabulka 9: Přípravné kurzy DELF/DALF (Zdroj: internetové stránky Francouzských aliancí v České republice a 

IFP) 

 
Úrovně 

Počet hodin 

/ týden 

Počet 

týdnů 
Cena 

Cena / 

vyučovací 

hodina 

Francouzský 

institut v Praze 
B1.2 – C1 1 x 120 min. 11 3900 133 

Francouzská 

aliance Brno 
B1 - C1 1 x 90 min. 15 3700 123 

Francouzská 

aliance Jižní 

Čechy 

B1 - C2 1 x 90 min. 15 2500 83 

Francouzská 

aliance Liberec 
B2 - C1 1 x 90 min. 15 2600 87 

Francouzská 

aliance Ostrava 
B1 - C2 1 x 90 min. 12 2350 98 

Francouzská 

aliance Pardubice 
B1 - B2 1 x 90 min. 15 1640 55 

 
C1 1 x 90 min. 15 3300 110 

Francouzská 

aliance Plzeň* 
B1 - C1 1 x 90 min. 16 2700 84 
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Obrázek 9: Graf ceny přípravných kurzů DELF/DALF za 1 vyučovací hodinu (Zdroj: internetové stránky 

Francouzských aliancí v České republice a IFP) 

Přípravné kurzy na zkoušky DLEF/DALF pořádají všechny Francouzské aliance 

v České republice. Jsou zároveň i zkušebními centry pro tyto zkoušky. U všech 

Francouzských aliancí se tyto kurzy konají jednou týdně 90 minut. Francouzské aliance 

Brno, Jižní Čechy, Liberec a Pardubice tyto kurzy organizují 15 týdnů, Francouzská 

aliance Ostrava 12 týdnů a Francouzská aliance Plzeň 16 týdnů. S výjimkou AF 

Liberec, která tyto kurzy pořádá od úrovně B2, ostatní AF je pořádají od úrovně B1. 

Francouzská aliance Jižní Čechy a Ostrava tyto kurzy nabízí až do úrovně C2, ostatní 

AF do úrovně C1. Cenový rozdíl u těchto kurzů je největší ze zatím prozkoumaných – 

68 Kč. Nejlevnější kurz (v přepočtu na 1 vyučovací hodinu) pořádá Francouzská aliance 

Pardubice u přípravných kurzů B1-B1 (55 Kč). Nejdražší kurz pořádá Francouzská 

aliance Brno (123 Kč). 

Přípravné kurzy na zkoušky DELF/DALF pořádá Francouzský institut od úrovně B1po 

úroveň C1. IFP tyto kurzy organizuje jednou týdně 120 minut, všechny Francouzské 

aliance tyto kurzy organizují jednou týdně 90 minut. Jak vyplývá z obrázku č.? Graf 

ceny přípravných kurzů DELF/DAF II., přípravné kurzy DELF/DALF jsou nejdražší u 

Francouzského institutu v Praze, tento cenový rozdíl však není veliký, nejdražší kurz ve 

Francouzských aliancích pořádá Francouzská aliance Brno, 1 vyučovací hodina tohoto 

kurzu zde stojí 123 Kč, ve Francouzském institutu 133 Kč.  

 

Tabulka 10: Příprava na maturitu (Zdroj: internetové stránky Francouzských aliancí v České republice a IFP) 

 

Počet hodin 

/ týden 
Počet týdnů Cena 

Cena / 

vyučovací 

hodina 

Francouzská aliance Liberec 1 x 90 min. 15 2600 87 

Francouzská aliance Ostrava 1 x 90 min. 21 3750 89 

Francouzská aliance 

Pardubice 
1 x 90 min. 15 3200 107 
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Obrázek 10: Graf ceny kurzů Příprava na maturitu za 1 vyučovací hodinu (Zdroj: internetové stránky 

Francouzských aliancí v České republice a IFP) 

Kurz přípravy na maturitu pořádají 3 Francouzské aliance (Liberec, Ostrava a 

Pardubice). U všech třech aliancí je to kurz devadesátiminutový. Francouzské aliance 

Liberec a Pardubice ho organizují 15 týdnů v semestru. Francouzská aliance Ostrava 

tento kurz organizuje přes celý školní rok 21 týdnů. Nejlevnější kurz nabízí 

Francouzská aliance v Liberci, nejdražší Francouzská aliance v Pardubicích, cenový 

rozdíl mezi těmito kurzy je 20 Kč. 

5.4 Komparace z hlediska marketingové komunikace 

Z Francouzských aliancí Brno a Plzeň jsem bohužel neobdržela informace ohledně 

marketingové komunikace, kterou využívají, do tabulky jsem tedy zanesla pouze 

informace, které jsem nalezla na internetových stránkách.  

Francouzské aliance v České republice k propagaci jazykových kurzů využívají dva 

druhy marketingové komunikace – reklamu a podporu prodeje.  
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5.4.1 Reklama Francouzských aliancí 

Tabulka 11: Reklamní média (Zdroj: internetové stránky Francouzských aliancí v České republice a IFP, 

materiály poskytnuté Francouzskými aliancemi a IFP) 

 
Televize Rozhlas Internet 

Noviny, 

časopisy 
Letáky Brožury 

Venkovní 

reklama 

Francouzský 

institut v 

Praze 

NE ANO ANO NE ANO ANO ANO 

Francouzská 

aliance Brno   
ANO 

    

Francouzská 

aliance Jižní 

Čechy 

NE NE ANO NE ANO ANO ANO 

Francouzská 

aliance 

Liberec 

NE NE ANO NE ANO ANO ANO 

Francouzská 

aliance 

Ostrava 

NE NE ANO NE ANO ANO NE 

Francouzská 

aliance 

Pardubice 

NE NE ANO NE ANO ANO ANO 

Francouzská 

aliance Plzeň 
NE NE ANO NE ANO ANO ANO 

 

Z reklamních médií všechny Francouzské aliance pro svou prezentaci a pro prezentaci 

nabízených kurzů využívají internetové stránky. Společným rozcestníkem těchto stránek 

je internetová stránka Francouzské aliance v České republice 

(www.alliancefrancaise.cz/) odkud se návštěvníci těchto stránek dostanou na stránky 

jednotlivých aliancí. Je samozřejmě možné otevřít internetové stránky každé 

Francouzské aliance přímo. Všechny Francouzské aliance také využívají sociální síť 

Facebook pro prezentaci novinek svým „přátelům“ na sociální síti.  

Společným reklamním médiem je také leták, který každý rok navrhuje koordinace 

Francouzských aliancí v České republice ve spolupráci s Francouzskými aliancemi.
133

 

Společným programem je také „10 důvodů proč se učit francouzsky“.
134

 

Pro prezentaci jazykových kurzů všechny Francouzské aliance využívají brožury a 

letáčky s aktuální nabídkou kurzů
135

, které jsou distribuovány u partnerů Francouzských 

aliancí (restaurace, kavárny, kluby, školy a další místa). Plakáty využívají AF Jižní 

                                                 

133
 Příloha 2: Společný leták AF 

134
 Příloha 3: 10 důvodů proč se učit francouzsky 

135
 Příloha 4: Letáčky s nabídkou kurzů 

http://www.alliancefrancaise.cz/
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Čechy, Liberec a Pardubice, tyto plakáty jsou většinou vyvěšené v MHD, 

v partnerských školách a univerzitách a na dalších místech ve městě. 

Jediná Francouzská aliance Liberec má reklamu na internetových stránkách jiné 

organizace na portálu www.liberecmebavi.cz. 

Televizní ani rozhlasovou reklamu jazykových kurzů žádná z Francouzských aliancí 

nepoužívá. Stejně tak i reklamu v novinách nebo časopisech. V tištěných a 

rozhlasových médiích lze najít rozhovory či články o Francouzské alianci jako 

kulturním středisku.  

Francouzský institut v Praze jazykové kurzy prezentuje na svých internetových 

stránkách (www.ifp.cz), rovněž má profil na sociální síti Facebook. Jazykové kurzy jsou 

nejčastěji prezentovány pomocí letáků a brožur, stejně jako u Francouzských aliancí, 

plakáty ve vitrínách Francouzského institutu a reklamou v a na tramvajích v Praze. Na 

rozdíl Francouzských aliancí IFP jako reklamní médium využívá i rozhlas.  

5.4.2 Podpora prodeje 

Tabulka 12: Podpora prodeje (Zdroj: internetové stránky Francouzských aliancí v České republice a IFP, 

materiály poskytnuté Francouzskými aliancemi a IFP) 

 
Spotřebitelské soutěže / Loterie Slevy 

Francouzský institut v Praze NE NE 

Francouzská aliance Brno NE ANO 

Francouzská aliance Jižní 

Čechy 
NE ANO 

Francouzská aliance Liberec NE ANO 

Francouzská aliance Ostrava NE ANO 

Francouzská aliance 

Pardubice 
NE ANO 

Francouzská aliance Plzeň ANO ANO 

 

Všechny Francouzské aliance v České republice poskytují slevy na kurzy studentům. 

Francouzská aliance Liberec, Ostrava a Plzeň poskytují slevu nezaměstnaným a 

rodičům na mateřské dovolené. Dále některé Francouzské aliance nabízejí slevu při 

kombinaci dvou kurzů, nebo pokud student přivede nového studenta.  

Spotřebitelskou soutěž organizuje pouze Francouzská aliance Plzeň.  Student, který se 

zapíše na kurz francouzštiny v zimním semestru 2013, se zúčastní soutěže o cestu do 

Francie. 

Jak vyplývá z tabulky, Francouzský institut v Praze nevyužívá žádné druhy podpory 

prodeje. Svým studentům neposkytuje žádné slevy, ani neorganizuje soutěže o cestu do 

Francie nebo jazykový kurz.  

http://www.liberecmebavi.cz/
http://www.ifp.cz/
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5.4.3 Public relations 

Francouzský institut pro komunikaci s veřejností na rozdíl od Francouzských aliancí 

využívá nástroje PR. Pravidelně vydává tiskové zprávy k organizaci různých kulturních 

akcí. K organizaci kurzů Francouzských aliancí v České republice jsem žádnou 

tiskovou zprávu nenašla.  
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6 ZÁVĚR 

V bakalářské práci jsem se zabývala jazykovými kurzy Francouzského institutu v Praze 

a Francouzských aliancí v České republice. V první části práce jsem představila historii 

Francouzského institutu v Praze, stručně jsem popsala jeho fungování a následně jsem 

popsala obsah jednotlivých kurzů, které Francouzský institut nabízí. Stejně jsem 

postupovala i v případě šesti Francouzských aliancí v České republice.  

Již v úvodu práce jsem uvedla, že cílem této práce je porovnat jazykové kurzy 

Francouzského institutu a jazykové kurzy Francouzských aliancí v České republice. 

Toto porovnání jsem prováděla na základě komparativní analýzy, kdy jsem vytvořila 

tabulky a grafy podle informací z internetových stránek jednotlivých Francouzských 

aliancí a od jejich pracovníků. Hlavním hledisky komparace byla nabídka kurzů, počet 

lektorů a studentů, cena kurzů a marketingová komunikace. Nejdříve jsem porovnala 

Francouzské aliance mezi sebou a následně s Francouzským institutem v Praze.  

Podle výsledků největší nabídku jazykových kurzů má Francouzský institut v Praze, 

který pořádá 19 kurzů za semestr, avšak pouze o jeden kurz méně pořádá Francouzská 

aliance Jižní Čechy. Kromě toho ale Francouzský institut v Praze nabízí u kurzů obecné 

francouzštiny více časových možností, což Francouzská aliance Jižní Čechy nenabízí.  

Z hlediska počtu lektorů a studentů je na prvním místě opět Francouzský institut 

v Praze, mezi Francouzskými aliancemi má nejvíce lektorů Francouzská aliance Plzeň, 

nejvíce studentů studuje ve Francouzské alianci Ostrava.  

Co se týče komparace z hlediska ceny, zde jsem pro účely porovnávání ceny 

jednotlivých kurzů přepočetla na jednu vyučovací hodinu. V tomto porovnání vyšel 

Francouzský institut opět na prvním místě; vzhledem k poloze Francouzského institutu 

v hlavním městě je logické, že ceny zde budou vyšší. Mezi Francouzskými aliancemi 

byly u většiny kurzů nejdražší Francouzská aliance Brno a Pardubice.  

Při komparaci z hlediska marketingové komunikace jsem zjistila, že všechny instituce 

své jazykové kurzy prezentují pomocí tištěných reklamních materiálů, konkrétně 

letáčků a brožur, některé letáčky a brožury jsou k nahlédnutí v přílohách této práce. 

Většina Francouzských aliancí a také Francouzský institut v Praze používá pro reklamu 

městskou hromadnou dopravu. Francouzské aliance i Francouzský institut v Praze 

prezentují svoji organizaci a samozřejmě i jazykové kurzy na svých internetových 

stránkách a sociální síti Facebook. Francouzské alianci Plzeň bych doporučila zamyslet 

se nad strukturou internetových stránek, která je pro uživatele trochu nepřehledná. 

Nejlépe zpracované mi přišly internetové stránky Francouzské aliance Jižní Čechy a 

Pardubice, kde jsou aktuální informace i ovládání pro uživatele je příjemné a intuitivní. 

Jako podporu prodeje všechny Francouzské aliance využívají různé slevy, Francouzská 

aliance Plzeň jako jediná pořádá soutěž o cestu do Francie. Francouzský institut 

podporu prodeje nevyužívá.  
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Francouzské aliance v České republice jsou organizované Koordinačním centrem Sítě 

Francouzských aliancí v České republice. Některé prvky mají Francouzské aliance 

společné – poslání, strukturu, pořádání kulturních akcí a organizace jazykových kurzů. 

Naproti tomu se v mnohých věcech liší – velikost, počet lektorů, studentů, 

organizovaných kurzů a i náplní kurzů. 

Francouzské aliance stejně jako Francouzský institut v Praze jsou frankofonním 

centrem v jednotlivých městech, kde získáte kvalitní vzdělání francouzského jazyka a 

dýchne na vás francouzská atmosféra, šarm a elegance. 
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7 LE RÉSUMÉ 

Mon travail s’occupe des cours de langue offerts par  l'Institut français de Prague (IFP), 

leurs méthodes, la composition des cours et le marketing. La tâche principale de ce 

travail était de comparer les cours offerts par l’IFP avec les cours de langue offerts par 

les alliances françaises (AF) en République Tchèque. 

 

Le premier chapitre est consacré à l'Institut français de Prague. Dans la première partie 

de ce chapitre, j'ai résumé l'histoire de l'IFP depuis sa fondation, ensuite, je décris  

l'organisation des cours et leur contenu. 

Le deuxième chapitre présente  les Alliances françaises en République Tchèque, qui 

sont situées à Brno, České Budějovice, Liberec, Ostrava, Pardubice et Plzeň. Dans ce 

chapitre, j'ai présenté l'AF dans son ensemble, puis, j’ai  résumé brièvement l’histoire de 

chaque AF et j’ai présenté les cours qui y ont lieu.   

 

Le troisième chapitre est consacré à la théorie de la communication marketing. Ce 

chapitre explique les termes tels que la publicité et ses outils, la promotion des ventes, 

les relations publiques et la vente personnelle. 

Le quatrième chapitre qui est au cœur de ce travail,  est consacré à la comparaison entre 

les cours dispensés par  l’ IFP et les AF. La comparaison entre les cours est basée sur 

l’offre de cours, le nombre d'étudiants et de professeurs, le prix et la stratégie de 

communication marketing. Pour comparer les prix, j'ai choisi des cours qui ont lieu dans 

au moins trois organisations et calculer le prix par leçon (45 minutes) de façon à 

faciliter la comparaison. Pour chaque aspect, j’ai d'abord comparé les alliances 

françaises entre elles, puis avec l'Institut français de Prague. 

Ce travail montre que le plus grand nombre de cours est offert par l’IFP (19), tandis que 

l’AF Bohême du Sud offre un cours de moins. Étant donné que les AF et l'IFP sont 

déployés à travers tout le pays, ils répondent à la demande de cours spécifiques à 

chaque région : par exemple, l’AF Plzeň organise des cours pour les seniors et l’AF 

Bohême du sud est populaire pour ses cours pour les enfants. La plupart des élèves 

désirant étudier le Français choisissent l'IFP, où se regroupe la plupart des 

enseignants.Parmi les AF, c’est l’ AF Ostrava qui compte le plus grand nombre 

d’étudiants, cependant c’est à Plzeň que l’on compte le plus grand nombre de 

professeurs. Du point de vue des prix, le plus cher est l'IFP, ce qui était mon hypothèse 

en raison de son emplacement dans la capitale. Parmi les AF, les plus chers sont les AF 

Brno et Pardubice. De manière générale, la différence de prix entre l'IFP et l'AF n'est 

pas aussi marquante que cela puisse paraître à première vue (IFP propose des cours 2 

fois par semaine, tandis que les AF le font seulement 1 x par semaine). Quand j’ai 

comparé la stratégie de communication marketing de chaque AF,  j'ai trouvé que toutes 

les AF et l’IFP utilisent les tracts pour la présentation de leur cours. Chaque année, il y a 
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une brochure commune pour les AF. Toutes les organisations ont un site web et un 

profil sur le réseau social Facebook.com. La publicité télévisée n’est pas utilisée par ces 

organisations. Seul l’IFP utilise la publicité à la radio, bien que des discussions sur les 

cours proposés par les représentants de la AF Pardubice existent. La plupart des AF 

(Bohême du Sud, Liberec, Pardubice, Plzeň) et l'IFP utilisent la publicité par affiches 

apposées à divers endroits autour de la ville (universités, cafés, restaurants, transports 

publics, etc.) 

Personnellement, je pense qu'une partie de l'offre des AF et l'IFP devrait inclure des 

cours pour enfants et juniors àfin d’amener les enfants à connaître la langue française à 

un âge précoce. Une excellente idée, me semble t-il, serait de proposer des cours de 

français pour les voyages pour débutants. Ces cours pourraient être instaurés dans toutes 

les  organisations, que ce soit sous la forme de cours intensifs ou de cours classiques. 

En terme de présentation, je pense que c'est suffisant pour les AF et l’IFP. Mon unique 

recommandation serait que l’AF Plzeň  change le fonctionnement de son site web. 

 

Les AF et l'IFP sont des centres de culture principalement de la langue française, où les 

visiteurs peuvent non seulement apprendre le français, mais  aussi emprunter des livres 

en français, assister à des événements culturels et intégrer le monde francophone. 
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Příloha 1: Stupnice jazykových úrovní 

Zdroj: http://www.ifp.cz/IMG/pdf/chelle_des_niveaux_IFP_2013.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 2: Společné letáky AF 

Zdroj: Francouzský institut v Praze 



 

 

 

 

 



 

Zdroj: Francouzský institut v Praze 

 

 

 



 

Příloha 3: 10 důvodů proč se učit francouzsky 

 1. Jazyk, kterým se mluví po celém světě  

 Francouzsky mluví více než 200 miliónů lidí na pěti kontinentech. Frankofonie spojuje 

68 států a vlád. Francouzština je po angličtině nejvíce vyučovaný jazyk a také devátý 

nejpoužívanější jazyk na světě. Společně s angličtinou je to také jediný jazyk, kterému 

je možné se učit ve všech zemích světa. Francie má největší síť kulturních institucí v 

zahraničí, ve kterých studuje francouzštinu více než 750 000 lidí. 

 2. Jazyk, který pomáhá najít práci  

 Znalost francouzštiny a angličtiny je trumf, který znásobí vaše šance na mezinárodním 

trhu práce. Francouzština otevírá dveře francouzských společností jak ve Francii, tak ve 

frankofonních zemích (Kanada, Švýcarsko, Belgie a africký kontinent). Francie je pátou 

největší obchodní mocností a proudí do ní třetí největší objem zahraničních investic a je 

tedy významným hospodářským partnerem. 

 3. Jazyk a kultura  

 Francouzština je mezinárodním jazykem kuchyně, módy, divadla, výtvarného umění, 

filmu, tance a architektury. Se znalostí francouzštiny získáte možnost číst slavná díla 

francouzské a frankofonní literatury či sledovat filmy a poslouchat písně v originále. 

Francouzština je jazykem Victora Huga, Moliera, Leopolda Sendara Senghora, Edith 

Piaf, Jeana-Paula Sartra, Alaina Delona nebo Zinedina Zidana. 

 4. Jazyk na cesty  

 Francie je díky 70 miliónům turistů ročně nejnavštěvovanější zemí na světě. Se 

základními znalostmi francouzštiny mnohem snáze poznáte Paříž, francouzské regiony 

(od Azurovéno pobřeží přes Bretaň až k Alpám), porozumíte kultuře, mentalitě a 

francouzskému způsobu života. Francouzština je také velmi potřebná při cestování po 

Africe, Švýcarsku, Kanadě, Monaku, Seychellách. 

 5. Jazyk ke studiu na francouzských univerzitách  

 Znalost francouzštiny otevírá dveře proslulých francouzských univerzit a technických 

vysokých škol, které se řadí mezi nejlepší vysokoškolské vzdělávací instituce v Evropě 

a ve světě. Studenti, kteří ovládají francouzštinu, mohou získat stipendium francouzské 

vlády na postgraduální. 

 6. Jazyk mezinárodních vztahů  

 Francouzština je zároveň pracovním a oficiálním jazykem Organizace spojených 

národů, Evropské unie, UNESCO, NATO, Mezinárodního olympijského výboru, 

Červeného kříže a několika právních evropských institucí. Francouzština je jazykem tří 

sídel evropských institucí: Štrasburku, Bruselu a Lucemburku. 



 

 7. Jazyk, který otevírá dveře do světa  

 Po angličtině a němčině je francouzština, následovaná španělštinou, třetím 

nejpoužívanějším jazykem na internetu. Znalost francouzštiny vám umožní být ve 

spojení s lidmi z frankofonních zemí na všech kontinentech a můžete být vždy dobře 

informováni díky velkým mezinárodním mediálním stanicím vysílajících ve 

francouzském jazyce (TV5, France 24, Radio France Internationale). 

 8. Jazyk, který se příjemně studuje  

 Francouzština je jazyk, který se snadno naučí. Existuje mnoho učebnic, se kterými se 

naučíte francouzsky zábavným způsobem, ať už jste jakéhokoli věku. Velice rychle 

dosáhnete úrovně, která vám umožní komunikovat ve francouzštině. 

 9. Jazyk, který vám usnadní studium dalších jazyků  

 Znalost francouzštiny usnadňuje studium dalších, především románských jazyků 

(španělštiny, italštiny, portugalštiny nebo rumunštiny), ale také angličtiny, neboť více 

než polovina dnešní anglické slovní zásoby pochází z francouzštiny. 

 10. Jazyk lásky a rozumu  

 Učit se francouzsky, to je zejména radost ze studia krásného, bohatého a libozvučného 

jazyka, který často nazýváme jazykem lásky. Francouzština je také jazykem 

analytickým.  

Zdroj: http://www.alliancefrancaise.cz/-Ucit-se-francouzsky,5-.html 
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Příloha 4: Letáčky s nabídkou kurzů 

Francouzská aliance Jižní Čechy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Francouzská aliance Jižní Čechy 

 

 



 

Francouzská aliance Liberec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Francouzská aliance Liberec 

 

 



 

Francouzská aliance Francouzská aliance Ostrava 

 

Zdroj: Francouzská aliance Ostrava 

 

 

 

 

 

 

 



 

Francouzská aliance Plzeň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Francouzská aliance Plzeň 

 

 



 

Francouzský institut v Praze 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Francouzský institut v Praze 


