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Abstract 

The aim of the presented study is to show by the aid of the research method 

of interview the aspects, risks, weaknesses and strengths of the preparation of 

students for a French language final examination with a time lag of 10 years 

after the reform of the final examination. 
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Anotácia 

Cieľom predkladanej štúdie je poukázať prostredníctvom výskumnej metódy 

rozhovoru na aspekty, riziká, slabé stránky a silné stránky prípravy študentov 

na maturitnú skúšku z francúzskeho jazyka s odstupom času 10 rokov od 

reformy maturitnej skúšky.    

 

Kľúčové slová 

maturitná skúška, francúzsky jazyk, podmienky, zmeny, štúdium 

 

Úvod 

 

V longitudinálnom výskume s cieľovou skupinou – maturanti bolo cieľom 

zozbierať kvalitatívne hodnotné dáta týkajúce sa podmienok, za ktorých sa 

maturanti pripravujú na maturitnú skúšku z francúzskeho jazyka. Výskumnú 

metódu rozhovoru sme realizovali v siedmych cieľových skupinách v období 

2007, 2015 a 2017 v tejto podobe: 

 

tab. 1 Rozdelenie respondentov rozhovoru do piatich cieľových skupín 

Cieľová skupina 1 v 2007 Trnava, 1.ročník 

Cieľová skupina 2 v 2007 Trnava, 2. ročník 

Cieľová skupina 3 v 2007 Nitra, 1. ročník  

Cieľová skupina 4 v 2007 Nitra, 1. ročník 

Cieľová skupina 5 v 2007 Banská Bystrica, 1. a 2. ročník spolu 

Cieľová skupina 6 v 2015 Bratislava, 1. a 2. ročník spolu 

Cieľová skupina 7 v 2017 Bratislava, 1. a 2. ročník spolu 

 

Študenti sekcií francúzskeho jazyka katedier romanistík, ktorí maturovali 

v roku 2007 boli väčšinou študentmi 1. ročníka katedier. V 2. ročníku sa 
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nachádzali väčšinou študenti, ktorí maturovali v roku 2006. Podrobnejší 

popis jednotlivcov cieľových skupín je k dispozícii v rámci jednotlivých 

kategórií. 

Pre zachovanie anonymity ako aj pre vytvorenie pozitívnej a uvoľnenej klímy 

sme pre každého študenta vytvorili inú dvojpísmenovú skratku, pod ktorou sa 

ďalej v štruktúrovanom rozhovore prihlasoval. Pri kategorizovaní jednotiek 

sme pre identifikáciu respondentov používali pridelené skratky. 

Bezprostredne za skratkou sa nachádza ešte podrobný popis. Napríklad MR 

[m, B/07, 12h./4r.] znamená, že dotyčný respondent mal skratku MR, bol to 

muž, ktorý maturoval v roku 2007 na úrovni B, francúzštinu sa na strednej 

škole učil 4 roky a celková týždenná dotácia po sčítaní hodín bola 12. 

Výskumu, ktorý pokračuje až do 2017, sa ďalej zúčastnili aj súčasní 

absolventi stredných škôl, ktorým po zmenách v rámci 10-ročného rozpätia 

postačuje certifikát DELF alebo DALF alebo maturitná skúška 

z francúzskeho jazyka na prijatie na štúdium na vysokú školu (platí v rámci 

celej SR). 

 

Definovanie kategórií a zaraďovanie získaných kvalitatívnych jednotiek bolo 

ďalším krokom tejto metódy výskumu. Kategóriami sú myslené obsahové 

celky a jednotkami rozhovory, resp. časti rozhovorov, či študentských 

výpovedí. Kategórie sme stanovili takto: 

 

tab.2 Kategorizácia výpovedí 

Kategória 1 

Obťažnosť 

úloh MS 

Otázka, ktorá bola položená na pomoc účastníkom, 

znela: Ktorá časť maturitnej skúšky z FJ sa vám zdala 

najťažšia a prečo? Táto kategória sa nám zdala vhodná 

pre viacero dôvodov. Jednak pre porovnanie 

obťažnosti položiek vyjadrenej študentmi, jednak pre 

nadviazanie na ďalšiu kategóriu: Obsah prípravy na 

MS a pre následné porovnanie údajov. 

Kategória 2 

Obsah 

prípravy na 

MS 

Kategória s pomocnými otázkami ako napríklad: 

Ktorým úlohám MS ste sa počas prípravy najviac 

venovali? sa sústreďuje na opis reálneho obsahu 

a postupov prípravy na MS z FJ na stredných školách. 

Kategória 3 

Rôzne 

postrehy 

k maturite 

a vyučovaniu 

jazykov 

V tejto kategórii sme zahŕňali rôzne, pre náš výskum, 

kvalitatívne obohacujúce postrehy a názory. 

 

Rozhovory, ktoré sme viedli podľa stanovených kategórií, sme zachytávali na 

diktafón. Transkripcie rozhovorov a výpovedí študentov cieľových skupín 

ako aj otázky a kategórie, ktoré sme do výskumu nezahrnuli, sa v tejto štúdii 

pre bezúčelnosť nenachádzajú. 
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Kategorizácia jednotiek 1. cieľovej skupiny 

Dátum a miesto: november 2007, Trnava 

Počet respondentov: 20 študentov 1. ročníka Katedry romanistiky sekcie 

francúzskeho jazyka Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave 

Mestá, v ktorých študenti z FJ maturovali:   

Modra 

Nová Dubnica 

Trnava 7x 

Žiar nad Hronom 3x 

Gelnica 

Skalica 

Galanta 2x 

Bratislava 

Senica 

Žilina 2x 

 

V 1. cieľovej skupine sa do výskumu zapojilo 20 študentov (17 žien a 3 

muži), avšak len osemnásti maturovali po novom v roku 2007, z toho štyria 

na úrovni A a štrnásti na úrovni B (tab.9, 10, 11). 

 

tab.3 Štruktúra respondentov 1.cieľovej skupiny 

 

Pohlavie 

4-roč. 

gymnázi

á 

8-roč. 

gymnáziá 

(trieda 

s posilnenou 

francúzštinou

) 

 

SO

Š 

 

ZS

Š 

 

Súkromn

á stredná 

škola 

 

In

í 

 

Spol

u 

Ženy 8 - 4 3 1 1 17  

Muži  3 - - - - - 3  

 

 

tab.4 Rok maturity 1. cieľovej skupiny 

 

Rok 

maturity    

z FJ 

 

4-roč. 

gymnázi

á 

8-roč. 

gymnáziá 

(trieda 

s posil. 

francúzštino

u) 

 

 

SO

Š 

 

 

ZS

Š 

 

Súkromn

á stredná 

škola 

 

 

In

í 

 

 

Spol

u 

2005 - - - - - - 0  

2006  - - - - - - 0  

2007 11 - 4 3 -  18  

Maturovali 

inak alebo 

z FJ 

nematurova

li             

- - 1 - - 1 2  
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tab.5 Úroveň maturity 1. cieľovej skupiny 

Úroveň, na 

ktorej 

maturovali 

 

4-roč. 

gymnázi

á 

8-roč. 

gymnáziá 

(trieda 

s posilnenou 

francúzštino

u) 

 

 

SO

Š 

 

 

ZS

Š 

 

Súkromn

á stredná 

škola 

 

 

In

í 

 

 

Spol

u 

A 4 - - - - - 4  

B  7 - 3 3 1 - 14  

C - - - - - - 0  

Maturovali 

inak alebo 

z FJ 

nematurova

li  

- - 1 - - 1 2  

 

Kategória 1: Obťažnosť úloh MS 

Ktorá časť maturity sa vám zdala najťažšia a prečo? 

MR [m, B/07, 12h./4 r.]: Ústna a počúvanie. 

RN [ž, B/07, 20h./5 r.]: Písomná. 

MK [ž, B/07, 16h./4 r.]: Posluch bol ťažký v tom B-čku.  

MG [ž, B/07, 24h./4 r.]: Podľa mňa tá ústna časť by mala byť skôr dialógom, 

nie tak, že sa naučím to, čo mi nakážu, napríklad tie texty, čo nám nosila, ale 

že sa subjektívne vyjadrím tým, čo si myslím. 

NR [ž, A/07, 17h./5 r.]: Mne viac ľudí hovorilo, že ten profesor na tom 

dialógu sa nesnažil veľmi, aby to nadväzovalo, aby dal nejaké ďalšie otázky, 

aby to bolo normálne. Bolo by to ľahšie. 

NA [ž, B/07, 13h./4 r.]: Aj ja napríklad keď som mala dialóg, tá učiteľka ma 

normálne potopila, lebo ja som jej mala ponúkať frankofónne krajiny na 

dovolenku a ona za každým povedala, že nie, nie, nie. A v normálnom 

dialógu by to tak nebolo, ani po slovensky. Pretože keď nie, na čo som jej 

potom mala hovoriť o tej krajine? Konverzácia nebola logická. 

DN [ž, B/07, 16h./4 r.]: No ja tiež som tak mala. Pýtala som sa jej, akým 

jazykmi hovorí, ona na všetko povedala, že nehovorí takým a takým 

jazykom. Ale toto je konverzácia? To išlo len o to nachytať ma, koľko rečí 

viem vo FJ povedať? 

JN [ž, B/07, 20h./4 r.]: U nás to bolo tak, že sme sa museli naučiť z hlavy 

niečo o tej téme a keď sme sa mali rozprávať s tým profesorom, tak za to išli 

body dolu. To znamená, že pokým sme hovorili o téme sami, bolo to fajn, 

ako náhle sa nás niečo opýtal a my sme reagovali, za to sme stratili dosť 

bodov. Rozprávanie, veď to je lepšie, ako niečo odrecitovať. 

MA [ž, B/07, 13h./4 r.]: Hranie úloh. Ale bolo to dobré, lebo tam ste mali 

ukázať, čo naozaj viete. 

 

Kategória 2: Obsah prípravy na MS 

Ktorým úlohám MS ste sa počas prípravy najviac venovali a ako? 

MK [ž, B/07, 16h./4 r.]:  Ťažké témy sme robili s učiteľkou, ľahké sme si 

vypracovávali sami. A napríklad k tej multikultúrnej spoločnosti sme mali 
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veľmi málo materiálov. Konzultovali sme noviny a najmä internet, ale 

nevedeli sme, či to k tej téme stačí. Ani učiteľ nevedel presne, čo má k tej 

téme učiť. 

EK [ž, B/07, 20h./5 r.]: Techniku sme si veľmi podrobne preberali. Preberali 

sme slovnú zásobu. Multikultúrnu spoločnosť a reálie nám doplňoval učiteľ. 

Tiež tému o spoločnosti. 

MR [m, B/07, 12h./4 r.]: My sme mali En français, ale k tomu kazety neboli. 

Počúvanie sme vôbec nerobili. V 4. ročníku sme si kúpili Oui a to sme 

počúvali. 

CN [ž, A/07, 18h./6 r.]: My sme počúvanie robili až vo štvrtom ročníku. 

 

Ktorí z vás nacvičovali počas vyučovania hranie rolí? 

NA [ž, B/07, 13h./4r.] Trénovali sme si to na hodinách. 

MG [ž, B/07, 24h./4r.] Aj my sme mali jeux de rôles. 

CN [ž, A/07, 18h./6r.]: My tiež. 

 

MT [ž, B/07, 20h./5r.] My pri niektorých témach, áno a pri niektorých 

témach učiteľ nevedel vymyslieť. Napríklad multikultúrna spoločnosť, no to 

bola asi najmenej prebratá téma. Nehrali sme tam nijaké situácie. 

MR [m, B/07, 12h./4 r.]: Nie na hodine sme to nerobili. Osobné doučovanie. 

 

Ktorí z vás nacvičovali počas vyučovania opis obrázka? 

CN [ž, A/07, 18h./6r.]: No jasné. 

MK [ž, B/07, 16h./4r.]: Nám dávala obrázky. 

MG [ž, B/07, 24h./4r.]My veľmi nie. 

MO [m, A/07, 12h./4r.] My sme sa na také vôbec nesústreďovali. Museli sme 

doháňať učivo. 

 

Kategória 3: Rôzne postrehy k maturite z FJ 

MK [ž, B/07, 16h./4 r.]: Posluch bol ťažký v tom B-čku. A robilo sa to v tých 

veľkých triedach a nemali ste šancu niečo počuť, lebo bola veľmi silná 

ozvena. A ešte do toho zrovna zazvonilo. 

ND [ž, B/07, 12h./4r.]: Alebo keď sa tam profesorky medzi sebou rozprávali 

a my sme mali počúvať. 

A-čko od B-čka sa odlišovalo v ústnej skúške. My, na B-čku sme mali len 

niečo obkecať na tému, ale na A-čko mali napríklad na tému technika hovoriť 

na otázku zbrane a deti. 

MR [m, B/07, 12h./4 r.]: Tam je problém, že každá škola preberá inú 

učebnicu a oni potom spravia test, ktorý možno vychádza z jednej, Ten, kto 

má inú tak je potom tiež v nevýhode. 

EK [ž, B/07, 20h./5 r.]: Ja by som mala návrh, ako vylepšiť maturitu: zrušiť 

ostatné predmety, aby som sa mohla venovať tým, s ktorými chcem ďalej 

pracovať. Ja si myslím, že ostatní, ktorí z FJ maturovať nešli, im bolo 

zbytočné učiť sa všetky tie slovíčka, ako aj nám bolo zbytočné vedieť počítať 

deriváty v matematike. Ja osobne si z toho nič nepamätám. Neviem, na čo mi 

to bolo, akurát mi to zaberalo čas a priestor pre to, v čom som chcela byť 

excelentná a v čom som vlastne nemohla, lebo človek sa nemôže učiť 24 

hodín denne. 
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SN [ž, nematurovala z FJ, 8h./4 r.]: Nám vyšli v ústrety. Tí, čo išli maturovať 

z FJ, ich oddelila od nemčinárov a všetci sme pracovali na svojich veciach. 

CN [ž, A/07, 18h./6 r.]: Aj u nás, od pol roka, ako sa blížili maturity, tak sa 

nám pokúšali vyjsť v ústrety. 

MI [m, B/07, 12h./4r.]: Podľa mňa by bolo dobré, keby škola sprostredkovala 

nejaký pobyt v zahraničí a my by sme mali reálnu šancu ten naučený jazyk 

použiť. Lebo, my sa učíme tak pasívne tie jazyky a niekto nemusí mať tú 

možnosť ísť cez prázdniny von. 

LM [ž, B/07, 20h./5r.]: My sme napríklad z hotelovej, my sme mali možnosť 

ísť do zahraničia na stáže. 

MR [m, B/07, 12h./4r.]: Ja by som chcel ešte niečo povedať. Z angličtiny 

alebo nemčiny je vždy naplnený seminár a z francúzštiny nikdy. Potom nám 

ho neotvoria a my sa musíme učiť sami. Najhoršie bolo, že sme museli 

chodiť na seminár z predmetu, z ktorého sme ani nematurovali. A ešte sa mi 

zdalo, že angličtinári sú oproti nám vo výhode, lebo mali dve hodiny navyše. 

 

MA [ž, B/07, 13h./4r.]: Ja mám tiež jeden postreh. Nepáčilo sa mi, že tie 

hodiny boli založené len na bifľovaní. Ja som si text prečítala a chcela som 

ho povedať vlastnými slovami, dostala som štvorku a spolužiačky, ktoré sa to 

nabifľovali od A po Z, dostali jednotku. A tým pádom som si potom 

rozmyslela, či sa to budem učiť naspamäť, alebo či budem tvoriť na hodine 

vlastné vety. 

NA [ž, B/07, 13h./4r.]: U nás to bolo podobné, keď ste sa naučili článok 

z knihy, mali ste zaručene najhoršiu dvojku, tie cvičenia, kde sme museli 

niečo vytvoriť, to bolo také nič, možno malé známky. 

EK [ž, B/07, 20h./5 r.]:  U nás naopak, len vlastný názor. 

NR [ž, A/07, 17h./5r.]: U nás sa viacej venovala tým, ktorí z toho išli 

maturovať. Tí, ktorí nešli maturovať, tí povedali pár vecí a bolo. A my sme 

robili veľmi veľa vecí takých, že sme ich nemali ani v knihe a vôbec sme sa 

nemuseli učiť naspamäť. 

MK [ž, B/07, 16h./4 r.]: Mne sa zasa páčilo, že sme na hodine hrali divadlo. 

NA [ž, B/07, 13h./4r.]: Nám zmenili učiteľku práve v 4. ročníku a už to 

nebolo také, aké to má byť. 

MG [ž, B/07, 24h./4r.]: Málo materiálov je z francúzštiny. Keby boli nejaké 

rozprávky alebo niečo. Z ostatných jazykov je toho veľa.  

JN [ž, B/07, 20h./4r.]: U nás na základnej sa nás každého opýtali, kam 

chceme ísť a podľa toho nám v devine otvorili krúžky. Ja som došla na školu 

s tým, že som už gramatiku FJ vedela. 

MA [ž, B/07, 13h./4r.]: Učiteľka nás dávala dole pred celou triedou, bojovali 

sme niektorí s motiváciou.  

EK [ž, B/07, 20h./5r.]: Viac komunikovať by sa malo, lebo je polovica 

žiakov, ktorí vedia gramatiku a všetko, ale povedať nevedia skoro nič. 

MR [m, B/07, 12h./4r.]: Nevýhoda tej komunikácie je, že hodina má 45 

minút a v triede je 19 študentov. Tam sa to asi neprejaví. 

EK [ž, B/07, 20h./5r.]: A chýbajú také veci, nie ako šport, že sa o tom 

naučíme, ale také aktuálne veci. 

ND [ž, B/07, 12h./4r.]: Celý problém je naozaj v tom, že máte polovicu 

predmetov takých, čo nepotrebujete. Napríklad 2 hodiny FJ denne by bolo 
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fajn a stokrát lepšie ako nejakú geografiu s biológiou. A po dvoch rokoch 

skoro nikto nevie, že ný, natý, ičitý. To nás všetko iba zbytočne zaťažovalo. 

My sme mali hodiny s lektorkou na doučovaní a ona, keď videla, že čo sa 

máme učiť, tak bola udivená. Že, však toto nepotrebuješ do života. Ona mi 

povedala, že čo a ako, ale my sme boli naučení z triedy na odpovede z knihy. 

Keď sme odpovedali niečo iné, ona to nechcela, aj keď to bola pravda. 

MR [m, B/07, 12h./4r.]: Mne polovica tých tém maturitných, všeobecne, 

príde taká zbytočná. Väčšinu tých vecí, ktoré sú tam, v reálnej komunikácii 

nevyužijem. Napríklad Veda a technika je skôr na informáciu, ale nie na 

komunikáciu. 

EH [ž, iné]: No, presne! Napríklad toho malého na základnej, čo doučujem 

nemčinu, som mu povedala, nech povie, ako si vypýta džús. On mi na to 

povedal, že on nevie. Vedel vymenovať všetkých monsterov, ale takéto 

základné veci nie. 

MO [m, A/07, 12h./4r.]: Ja som mal nemčinu napríklad na základnej a my 

sme sa tam učili napríklad, ako sa zapaľuje oheň. 

 

Kategorizácia jednotiek 2. cieľovej skupiny  

Dátum a miesto: november 2007, Trnava  

Počet respondentov: 14 študentov 2. ročníka Katedry romanistiky sekcie 

francúzskeho jazyka Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave 

Mestá, v ktorých študenti z FJ maturovali: 

Banská Bystrica 

Brezno 

Lučenec 

Michalovce 

Pezinok 

Piešťany 2x 

Senica 

Spišská Stará ves 

Trenčín 

Trnava 3x 

 

V 2. cieľovej skupine sa do výskumu zapojilo 14 študentov (12 žien a 2 

muži), avšak len z jedenástich, ktorí maturovali po novom, sa vyjadrovalo 

k našim otázkam (tab.12). 3 z jedenástich maturovali formou Monitoru 

v roku 2005. 8 maturovalo v roku 2006 (tab.13). Z počtu 11 maturantov 

maturoval jeden na úrovni A a ostatných 10 na úrovni B. (tab.14). 

 

 

tab.6 Štruktúra respondentov 2. cieľovej skupiny : pohlavie 

 

Pohlavie 

4-roč. 

gymnázi

á 

8-roč. 

gymnáziá 

(trieda 

s posilnenou 

francúzštinou

) 

 

SO

Š 

 

ZS

Š 

 

Súkromn

á stredná 

škola 

 

In

í 

 

Spol

u 

Ženy 7 1 1 1 1 1 12  
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Muži  1 - - 1 - - 2  

 

 

tab.7 Štruktúra respondentov 2. cieľovej skupiny : rok maturity 

 

Rok 

maturity    

z FJ 

 

4-roč. 

gymnázi

á 

8-roč. 

gymnáziá 

(trieda 

s posilnenou 

francúzštino

u) 

 

 

SO

Š 

 

 

ZS

Š 

 

Súkromn

á stredná 

škola 

 

 

In

í 

 

 

Spol

u 

2005 1 - 1 - 1 - 3  

2006  5 1 - 2 - - 8  

2007 - - - - - - 0  

Maturovali 

inak alebo 

z FJ 

nematurova

li              

2 - - - - 1 3  

 

tab.8 Štruktúra respondentov 2. cieľovej skupiny : úroveň, na ktorej 

maturovali 

Úroveň, na 

ktorej 

maturovali 

 

4-roč. 

gymnázi

á 

8-roč. 

gymnáziá 

(trieda 

s posilnenou 

francúzštino

u) 

 

 

SO

Š 

 

 

ZS

Š 

 

Súkromn

á stredná 

škola 

 

 

In

í 

 

 

Spol

u 

A 1 - - - - - 1  

B  5 1 1 2 1 - 10  

C - - - - - - 0  

Maturovali 

inak alebo 

z FJ 

nematurova

li  

2 - - - - 1 3  

 

 

Kategória 1: Obťažnosť úloh MS 

Ktorá časť maturity sa vám zdala najťažšia a prečo? 

MJ [ž, B/06, 15h./5 r.]: Posluch s porozumením. Bola nekvalitná páska, 

nebolo to dobre počuť zozadu. 

MQ [ž, B/06, 12h./4 r.]: Tiež posluch sporozumením. 

 

ON [m, B/06, 16h./4 r.]: Posluch bol v poriadku, skôr tá ústna skúška 

a niektoré tie témy, ku ktorým by som sa nevyjadroval ani v slovenskom 

jazyku. 
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ML [ž, B/05, 24h./5 r.]: Posluch s porozumením. V triede počúvame a hneď 

na to reagujeme, ten posluch na maturite sme nemohli vrátiť späť. Nemohli 

sme sa opýtať doplňujúce informácie. 

ME [ž, A/06, 14h/6 r.]: Tá gramatika. 

 

Kategória 2: Obsah prípravy na MS 

Ktorým úlohám MS ste sa počas prípravy najviac venovali a ako? 

MJ [ž, B/06, 15h./ 5r.]: No posluch, ten sme robili jeden alebo dvakrát počas 

všetkých rokov. 

NB [ž, B/06, 13h./4 r.]: Diktovala nám ako a čo by sme mohli povedať. 

ML [ž, B/05, 24h./5 r.]: My sme si vypracovali jednotlivé témy a potom nás 

ich skúšala. 

IN [ž, B/06, 16h./4 r.]: Učiteľka nám zadala tému na nasledujúcu hodinu 

a my sme si ju dopredu museli pripraviť. V tú hodinu ju skúšala. 

MS [ž, B/05, 13h./4 r.]: My sme sa texty neučili naspamäť. Skôr sme si ich 

prečítali a potom o nich diskutovali. 

ON  [m, B/06, 16h./4 r.]: Pani profesorka nám dávala dostatočne materiálov. 

Boli to cvičenia, texty na slovnú zásobu.  

MQ [ž, B/06, 12h./4 r.]: U nás si každý týždeň mal niekto pripraviť referát na 

tému, potom ho odprednášal na hodine, ostatní si robili poznámky a pýtali sa 

rôzne otázky.  

 

Ktorí z vás nacvičovali počas vyučovania hranie rolí? 

ON [m, B/06, 16h./4 r.]: Áno. 

EL [ž, B/05, 14h./4 r.]: Áno. 

 

Ktorí z vás nacvičovali počas vyučovania opis obrázka? 

NU [ž, B/06, 16h./4 r.]: To bola len náhoda, ako ich opíšeme, vôbec sme si to 

nenacvičovali. 

 

Kategória 3: Rôzne postrehy k maturite z FJ 

NB [ž, B/06, 13h./4 r.]: Nám otvorili tiež a preberali sme tam témy. 

Diktovala nám ako a čo by sme mohli povedať. 

ON  [m, B/06, 16h./4 r.]: My sme maturovali na B a zistili sme, že to bola 

forma A. 

NU [ž, B/06, 16h./4 r.]: My sme mali A-čko a mali sme niektoré cvičenia 

ľahšie ako B-čko. Oni zasa mali ľahšie počúvanie. 

MC [m, po starom, 16h/4 r.]: Myslím, že nová maturita je založená na tom, 

že by mali vedieť viac, ale či vedia viac alebo či ich naučia viac a či ich 

pripravia viac, to je otázne. My sme mali dobrú učiteľku, snažila sa nás 

pripraviť aj nás pripravila, ale bolo to určite jednoduchšie. Vybrali sme si 

jednu tému a o tej stačilo niečo povedať. 

ML [ž, B/05, 24h./5 r.]: Ja si myslím, že ten dialóg bol takým oživením tej 

maturity. Opadla tam tá tréma. Nie je to len o tom, aby sa človek nabifľoval 

tri strany a tie tam zreprodukoval, aby to bolo troška aj na tej komunikatívnej 

báze. Ja som mala hoteliérstvo v dialógu. Usadenie hostí a situáciu 

v reštaurácii. 
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MB [ž, po starom, 23h./4 r.]: Ja si myslím, že tá nová maturita je dobrá. 

Ukazuje na to, čo ten žiak naozaj vie, aj tú gramatickú stránku a či sa vie aj 

vyjadrovať. 

MS  [ž, B/05, 13h./4 r.]: Myslím si, že by sa malo myslieť aj na také veci, ako 

napríklad kazety. Nám na úrovni B priniesli kazety z úrovne A. 

MQ [ž, B/06, 12h./4 r.]: Nám neprišiel profesor, ktorí mal byť ako dozor, tak 

sme čakali. Nakoniec vynadali nám. Ten 2006 bol taký problematický. 

MJ [ž, B/06, 15h./ 5r.]: My sme mali zasa taký problém, že sme počuli 

z vedľajšej triedy nahrávky A a naše nahrávky na B sme vôbec nepočuli. 

IN [ž, B/06, 16h./4 r.]: Mne sa nepáčilo, že nám učitelia povedali, na akej 

úrovni máme ísť maturovať. Nám povedali, že úroveň A nezvládneme. 

A keď sme to tam potom videli, nemali by sme s tým problém. 

 

Kategorizácia jednotiek cieľovej skupiny 3 

Dátum a miesto: december 2007, Nitra 

Počet respondentov: 6 študentiek 1. ročníka Katedry romanistiky sekcie 

francúzskeho jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v 

Nitre 

Mestá, v ktorých študenti FJ študovali: 

Nitra 3x 

Vrbové 

Topoľčany 

Trenčín 

V 3. cieľovej skupine sa do výskumu zapojilo 6 študentiek. Všetky 

maturovali po novom v roku 2007 (tab.16), z toho jedna na úrovni 

A a ostatné na B (tab.17). 

 

tab. 9 Štruktúra respondentov 3. cieľovej skupiny : pohlavie 

 

Pohlavie 

4-roč. 

gymnázi

á 

8-roč. 

gymnáziá 

(trieda 

s posilnenou 

francúzštinou

) 

 

SO

Š 

 

ZS

Š 

 

Súkromn

á stredná 

škola 

 

In

í 

 

Spol

u 

Ženy 4 - 2 - - - 6  

Muži  - - - - - - 0  

 

tab. 10 Štruktúra respondentov 3. cieľovej skupiny : rok maturity 

 

Rok 

maturity    

z FJ 

 

4-roč. 

gymnázi

á 

8-roč. 

gymnáziá 

(trieda 

s posilnenou 

francúzštino

u) 

 

 

SO

Š 

 

 

ZS

Š 

 

Súkromn

á stredná 

škola 

 

 

In

í 

 

 

Spol

u 

2005 - - - - - - 0  

2006  - - - - - - 0  

2007 4 - 2 - - - 6  

Maturovali - - - - - - 0  
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inak alebo 

z FJ 

nematurova

li             

 

 

tab.11 Štruktúra respondentov 3. cieľovej skupiny : úroveň, na ktorej 

maturovali 

Úroveň, na 

ktorej 

maturovali  

 

4-roč. 

gymnázi

á 

8-roč. 

gymnáziá 

(trieda 

s posilnenou 

francúzštino

u) 

 

 

SO

Š 

 

 

ZS

Š 

 

Súkromn

á stredná 

škola 

 

 

In

í 

 

 

Spol

u 

A 1 - - - - - 1  

B  3 - 2 - - - 5  

C - - - - - - 0  

Maturovali 

inak alebo 

z FJ 

nematurova

li  

- - - - - - 0  

 

 

 

Kategória 1: Obťažnosť úloh MS 

Ktorá časť maturity sa vám zdala najťažšia a prečo? 

MF [ž, B/07, 13h./5 r.]: Gramatika. 

KN [ž, B/07, 12h./4 r.]: Ťažká gramatika, ten text s tou rozprávkou, passé 

simple nám tam dali. 

NT [ž, B/07, 7h./3 r.]: Nahrávka a posluch, to bolo ťažké. Nám to dosť 

šušťalo. 

NO [ž, B/07, 13h./5 r.]: Áno, dosť rýchlo hovorili, nám to nešušťalo. 

 

Kategória 2: Obsah prípravy na MS 

Ktorým úlohám MS ste sa počas prípravy najviac venovali a ako? 

NT [ž, B/07, 7h./3 r.]: Dávala nám rozpracované texty a tie sme sa mali 

naučiť. Ona nám na tej hodine povedala, čo je také najdôležitejšie a čo sa 

máme určite naučiť. 

AH [ž, A/07, 13h./4 r.]: na konverzačnom krúžku nám rozdávala texty, ktoré 

sme si doma dorobili. Materiály boli prefotené z rôznych kníh. Rozdávala 

nám aj prefotené cvičenia. 

KN [ž, B/07, 12h./4 r.]: Robili sme posluchové cvičenia a rozdávala nám také 

články ako Edit Piaf, asi z internetu a z tej učebnice OUI.  

MF a NO [ž, ž B/07, 13h./5 r.]: Nosila nám z tých ročníkov pred tým tie 

Monitory. Mali sme aj lektora, ten s nami robil cvičenia na doplňovanie. 

NP [ž, B/07, 15 h./4 r.]: My sme tiež robili Monitory. Fotila nám rôzne 

knižky, počúvali sme 80 dní okolo sveta. 
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Ktorí z vás nacvičovali počas vyučovania hranie rolí? 

KN [ž, B/07, 12h./4 r.]: Robili sme aj jeux de rôles. Napríklad na tému 

animaux domestiques, nám zadala učiteľka nejakú situáciu a tú sme museli 

riešiť. 

AH [ž, A/07, 13h./4 r.]: Nám vopred povedala, asi aké situácie sa tam môžu 

vyskytnúť, aby sme neboli zaskočení. Ale situácie konkrétne nácvik hrania 

rolí sme nenacvičovali. 

NT [ž, B/07, 7h./3 r.]: Nám tiež dala nahliadnuť do materiálov, aby sme 

neboli zaskočení. 

NP [ž, B/07, 15 h./4 r.]: My sme tak rovnomerne všetko precvičovali. 

 

Ktorí z vás nacvičovali počas vyučovania opis obrázka? 

NP [ž, B/07, 15 h./4 r.]: My sme tak rovnomerne všetko precvičovali. 

 

 

Kategória 3: Rôzne postrehy k maturite z FJ 

- 

 

Kategorizácia jednotiek cieľovej skupiny 4 

Dátum a miesto: december 2007, Nitra 

Počet respondentov: 2 študentky 1. ročníka Katedry romanistiky sekcie 

talianistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre  

Mestá, v ktorých študenti FJ študovali: 

Handlová 

Trenčín 

 

V 4. cieľovej skupine sa do výskumu zapojili 2 študentky, ktoré v Nitra 

študujú taliansky jazyk a kultúru, ale ktoré maturovali po novom aj 

z francúzskeho jazyka. Obidve maturovali na úrovni B, avšak jedna v roku 

2006 a jedna v roku 2007 (tab. 19 a 20). 

 

tab.12 Štruktúra respondentov 4. cieľovej skupiny : pohlavie 

 

Pohlavie 

4-roč. 

gymnázi

á 

8-roč. 

gymnáziá 

(trieda 

s posil. 

francúzštinou

) 

 

SO

Š 

 

ZS

Š 

 

Súkromn

á stredná 

škola 

 

In

í 

 

Spol

u 

Ženy 1 - 1 - - - 2  

Muži  - - - - - - 0  

 

tab.13 Štruktúra respondentov 4. cieľovej skupiny : rok maturity 

 

Rok 

maturity    

z FJ 

 

4-roč. 

gymnázi

á 

8-roč. 

gymnáziá 

(trieda 

s posil. 

francúzštino

 

 

SO

Š 

 

 

ZS

Š 

 

Súkromn

á stredná 

škola 

 

 

In

í 

 

 

Spol

u 
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u) 

2005 - - - - - - -  

2006  1 - - - - - 1  

2007 - - 1 - - - 1  

Maturovali 

inak alebo 

z FJ 

nematurova

li             

- - - - - - -  

 

tab.14 Štruktúra respondentov 4. cieľovej skupiny : úroveň, na ktorej 

maturovali 

Úroveň, na 

ktorej 

maturovali 

 

4-roč. 

gymnázi

á 

8-roč. 

gymnáziá 

(trieda 

s posil. 

Francúzštino

u) 

 

 

SO

Š 

 

 

ZS

Š 

 

Súkromn

á stredná 

škola 

 

 

In

í 

 

 

Spol

u 

A - - - - - - 0  

B  1 - 1 - - - 2  

C - - - - - - 0  

Maturovali 

inak alebo 

z FJ 

nematurova

li  

- - - - - - 0  

 

Kategória 1: Obťažnosť úloh MS 

Ktorá časť maturity sa vám zdala najťažšia a prečo? 

NZ [ž, B/07, 14h./4 r.]: Podľa mňa, ústna časť, lebo radšej písomne sa 

vyjadrujem ako ústne. Ešte po kým si to všetko v hlave dám dokopy, dlho mi 

to trvá. Najmä hranie roly, ktorá mi bola daná päť minút pred odpoveďou a ja 

som sa mala pripraviť. 

QQ [ž, B/07, 20h./4 r.]: Mne tiež to rozprávanie. Keď boli také situácie, že 

sme to nacvičovali, napríklad v obchode, to sa dalo. Ale mne nesadla rola, 

rozmýšľala som, vypadli mi slovíčka. 

 

Kategória 2: Obsah prípravy na MS 

Ktorým úlohám MS ste sa počas prípravy najviac venovali a ako? 

QQ [ž, B/07, 20h./4 r.]:  Rozdala nám texty. Ten sme si prečítali. Rozoberali 

sme ho. Potom sme si dopĺňali slovnú zásobu. Hranie rolí sme veľmi 

nenacvičovali. Na tej hodine konverzácie sme vlastne robili s textom. Ona 

nám napísala celú slovnú zásobu k téme. Na ďalšiu hodinu nás to odskúšala. 

NZ [ž, B/07, 14h./4 r.]: My sme vlastne... Profesorka nám nosila texty k tým 

maturitným otázkam. Tie sme rozoberali. Občas sme mali aj hranie rolí. 

Nacvičovali sme si aj nejaké hry. Skúšala nás z opisu obrázka. 

 

Ktorí z vás nacvičovali v triede hranie rolí? 
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NZ [ž, B/07, 14h./4 r.]: My. 

 

Ktorí z vás nacvičovali opis obrázka? 

NZ [ž, B/07, 14h./4 r.]: My. 

 

Kategória 3: Rôzne postrehy k maturite z FJ  - 

 

 

Kategorizácia jednotiek cieľovej skupiny 5 

Dátum a miesto: december 2007, Banská Bystrica  

Počet respondentov: 16 študentov 1. a 2. ročníka románskych štúdií sekcie 

francúzskej filológie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici 

Mestá, v ktorých študenti FJ študovali: 

Bánovce nad Bebravou  

Banská Bystrica 2x 

Čadca 2x 

Košice 

Michalovce 

Námestovo 

Topoľčany 

Trenčín 

Zvolen 3x 

Žiar nad Hronom 

 

V piatej cieľovej skupine sa do výskumu zapojilo 16 študentov (15 žien a 1 

muž), avšak len niekoľkí zo štrnástich, ktorí maturovali po novom, sa 

vyjadrovali k našim otázkam. 3 zo 14 maturovali v roku 2006, 11 v roku 

v roku 2007 (tab.22). Z počtu 14 maturantov maturovalo 5 na úrovni A a 9 na 

úrovni B. (tab.23). 

 

tab. 15 Štruktúra respondentov 5. cieľovej skupiny : pohlavie 

 

Pohlavie 

4-roč. 

gymnázi

á 

8-roč. 

gymnáziá 

(trieda 

s posil. 

francúzštinou

) 

 

SO

Š 

 

ZS

Š 

 

Súkromn

á stredná 

škola 

 

In

í 

 

Spol

u 

Ženy 10 - 3 2 - - 15  

Muži  1 - - - - - 1  

 

tab. 16 Štruktúra respondentov 5. cieľovej skupiny : rok maturity 

 

Rok 

maturity    

z FJ 

 

4-roč. 

gymnázi

á 

8-roč. 

gymnáziá 

(trieda 

s posil. 

francúzštino

u) 

 

 

SO

Š 

 

 

ZS

Š 

 

Súkromn

á stredná 

škola 

 

 

In

í 

 

 

Spol

u 
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2005 - - - - - - 0  

2006  1 - 2 - - - 3  

2007 8 - 1 2 - - 11  

Maturovali 

inak alebo 

z FJ 

nematurova

li             

2 - - - - - 2  

 

tab.17 Štruktúra respondentov 5. cieľovej skupiny : úroveň, na ktorej 

maturovali 

Úroveň, na 

ktorej 

maturovali 

 

4-roč. 

gymnázi

á 

8-roč. 

gymnáziá 

(trieda 

s posil. 

francúzštino

u) 

 

 

SO

Š 

 

 

ZS

Š 

 

Súkromn

á stredná 

škola 

 

 

In

í 

 

 

Spol

u 

A 4 - 1 - - - 5  

B  5 - 2 2 - - 9  

C - - - - - - 0  

Maturovali 

inak alebo 

z FJ 

nematurova

li  

2 - - - - - 2  

 

Kategória 1: Obťažnosť úloh MS 

Ktorá časť maturity sa vám zdala najťažšia a prečo? 

ZZ [ž, A/07, 16 h./4 r.]: Najťažšia bola tá písomná časť. Z písomnej – 

posluch s porozumením. Lebo som to najmenej vedela. Je rozdiel, keď 

počúvame v triede učiteľku a keď to pustia na tej nahrávke. 

ZS [ž, A/07, 12h./týž./4 r.]: Tiež si myslím, že to bol posluch. Neprišli sme 

do kontaktu s takou francúzštinou. Možno, že aj áno, ale nekomunikovali 

sme dostatočne, aby sa nám ten posluch nejako uľahčil. Mali sme aj lektorov, 

ale tí hovorili pomaly. Nahrávky v písomnej časti boli rýchle.  

PK [ž, B/06, 10h./3 r.]: Gramatika, napríklad úloha s výberom odpovede.  

MH [ž, B/07, 14 h./5r.]: Mne sa zdali niektoré úlohy ťažké, že som ich 

logicky nevedela. Tie možnosti na výber, mne sa zdalo, že sa tam hodilo aj 

viacej odpovedí, ale oni iba tú jednu pripúšťajú. 

MB [ž, A/07, 12h./4 r.]: Podľa mňa bola tá ústna ťažšia, pretože za tie štyri 

roky, čo som sa ten jazyk učila, som nebola vonku ani som sa nestretla tak 

s tým jazykom. Keď mám hovoriť o nejakej téme, ktorú ani po slovensky 

poriadne rozpracovať a potom ešte po francúzsky vyhľadať slovnú zásobu. 

A neviem k čomu to slúži, keď sa po tom na tú tému aj tak zabudne. 

LR [ž, B/07, 20h./5r.]: Mne sa tiež zdala najťažšia ústna časť. Ste v strese 

a máte sa vyjadrovať. Stres sme sa neučili. Mala som trému a zasekával som 

sa. Nikto na to neberie ohľad, že to vlastne nie je ako v skutočnosti, keď 

rozprávate uvoľnene. 
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Kategória 2: Obsah prípravy na MS  

Ktorým úlohám MS ste sa počas prípravy najviac venovali a ako? 

 

LT [ž, B/06, 11h./3 r.]: Učiteľ nám zadal témy. My sme si ich doma 

vypracovali a potom sme sa o nich v škole rozprávali. Takže sme boli 

prinútení pracovať dosť navyše. 

ST [ž, B/06, 16h./4 r.]: Nám dala občas niečo prefotené, bolo na to málo 

času, museli sme si to vypracovávať sami doma. Väčšinou to boli také témy, 

že sme si to museli z hlavy vymýšľať. 

VH [ž, B/07, 14h./4r.]: Ja som chodila na doučovanie z gramatiky. 

ZS [ž, A/07, 12h./týž./4 r.]: Ja, hlavne z gramatiky, ale aj témy som 

vypracovávala. 

MH [ž, B/07, 14 h./5r.]: My sme mali krúžok filmov, čo mi veľmi pomohlo. 

U mňa to bolo v mojom záujme, že som pracovala s francúzštinou nad rámec. 

MJ [ž, B/07, 17h./4r.]: Domov sme dostali materiály, tie sme si mali 

naštudovať. 

MP [m, A/07, 14h./4 r.]: Ja som sa učil doma sám z kníh. 

ST [ž, B/06, 16h./4 r.]: Aj my sme robili cvičenia z Monitoru, články 

z internetu, z L´amitié. Sústreďovali sme sa na slovnú zásobu v tých textoch. 

LT [ž, B/06, 11h./3 r.]: Na seminároch sme sa rozprávali. Ona sa nás pýtala 

a tak... Ona dosť rozprávala. Mali sme sa rozprávať monologicky, ale ona 

mala rada jej názory, tak to bolo dialogicky. Nakoniec nám hovorila, čo 

máme povedať. 

LG [ž, B/07, 17h./4 r.]: My sme prebrali asi všetko, čo bolo potrebné. Cez 

gramatiku až po témy. Mrzí ma, že doteraz sa však neviem vyjadriť 

v niektorých situáciách. Napríklad, keby som si mala ísť založiť účet do 

banky, no neviem, asi by som si to musela dostatočne pripraviť a aj tak 

neviem, či by som im dokázala porozumieť všetky veci, ktoré si budú odo 

mňa žiadať. 

 

Ktorí z vás nacvičovali v triede hranie rolí? 

LT [ž, B/06, 11h./3 r.], MJ [ž, B/07, 17h./4r.], ZZ [ž, A/07, 16 h./4 r.], MS [ž, 

B/07, 21h./6 r.] 

 

Ktorí z vás nacvičovali opis obrázka? 

LT [ž, B/06, 11h./3 r.], ZZ [ž, A/07, 16 h./4 r.], MS [ž, B/07, 21h./6 r.], MJ 

[ž, B/07, 17h./4r.] 

 

Kategória 3: Rôzne postrehy k maturite z FJ 

- 

 

Kategorizácia jednotiek 6. cieľovej skupiny 

Dátum a miesto: november 2015, Bratislava 

Počet respondentov: 9 študentov 1. a 2. ročníka študujúcich francúzsky jazyk 

a literatúru a francúzsky jazyk a kultúru Univerzity Komenského v Bratislave 

Mestá, v ktorých študovali FJ:   

Bratislava 
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Nitra 

Banská Bystrica 2x 

Komárno 

Šaľa 

Košice 2x 

Žiar nad Hronom 

 

Zo šiestej cieľovej skupiny, v ktorej sa rozhovoru zúčastnilo 9 respondentov 

(7 žien a 2 muži), maturovali  iba 3 z francúzskeho jazyka. 2 na úrovni B2 a 1 

na úrovni B1. Ostatní absolventi vykonali skúšku DELF B2. 

 

tab. 18 Štruktúra respondentov 6. cieľovej skupiny : pohlavie 

 

Pohlavie 

4-roč. 

gymnázi

á 

8-roč. 

gymnáziá 

(trieda 

s posil. 

francúzštinou

) 

 

SO

Š 

 

ZS

Š 

 

Súkromn

á stredná 

škola 

 

In

í 

 

Spol

u 

Ženy 4 2 - - 1 - 7  

Muži  1 1 - - - - 2  

 

tab. 19 Štruktúra respondentov 6. cieľovej skupiny : rok maturity 

 

Rok 

maturity    

z FJ 

 

4-roč. 

gymnázi

á 

8-roč. 

gymnáziá 

(trieda 

s posil. 

francúzštino

u) 

 

 

SO

Š 

 

 

ZS

Š 

 

Súkromn

á stredná 

škola 

 

 

In

í 

 

 

Spol

u 

2014 2 - - - - - 2  

2015  - 1 - - - - 1  

Z FJ 

nematurova

li, resp. 

DELF B2             

3 2 - - 1 - 6  

 

tab.20 Štruktúra respondentov 6. cieľovej skupiny : úroveň, na ktorej 

maturovali 

Úroveň, 

na ktorej 

maturoval

i 

 

4-roč. 

gymnázi

á 

8-roč. 

gymnáziá 

(trieda 

s posil. 

francúzštino

u) 

 

 

SO

Š 

 

 

ZS

Š 

 

Súkromn

á stredná 

škola 

 

 

In

í 

 

 

Spol

u 

B2 1 1 - - - - 2  

B1 1 - - - - - 1  

DELF B2 3 2 - - 1 - 6  

 

Kategória 1: Obťažnosť úloh MS 
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Ktorá časť maturity sa vám zdala najťažšia a prečo? 

XA [ž, 14, 5h./4 r.]: Najťažšia časť sa zdá písomná časť, avšak z nej je 

potrebné dosiahnuť iba 33%, takže sa to dá aj bez obzvlášť zásadných 

príprav. V ústnej časti sa dajú predpripraviť témy. Je to pracné, naučíme sa 

memorovať niektoré texty, ktoré nám však v konečnom dôsledku pomôžu 

vyjadrovať sa. 

XB [ž, 14, 4h./4 r.]: Posluch s porozumením. Veľmi sme ho počas štúdia 

nenacvičovali. 

XC [ž, 15, 3h./3 r.]: Počúvanie s porozumením. Neviem, kto vytvára tie testy, 

ale vôbec nevie, aká je úroveň na gymnáziách. 

 

Kategória 2: Obsah prípravy na MS  

Ktorým úlohám MS ste sa počas prípravy najviac venovali a ako? 

XA [ž, 14, 5h./4 r.]: Iba gramatike a nácviku časovania slovies, vybraných, 

nie všetkých. Na nič nezvýšil čas. 

XC [ž, 15, 3h./3 r.]: Ja by som sa skôr vyjadrila opačne. Na hodinách sme 

nestíhali sa venovať maturitným témam, keďže sme boli dvaja, ktorí by mali 

záujem o krúžok, ten sa nám neotvoril. Skoro všetko sme si chystali sami 

doma. Po vyučovaní nás dobrovoľne pripravovala pani profesorka. Nie však 

pravidelne. 

 

Kategória 3: Rôzne postrehy k maturite z FJ 

XA [ž, 14, 5h./4 r.]: Počúvaniu s porozumením sa venujem doma. Na hodine 

nemáme čas. Nemôžeme a ani sa nedostaneme kvôli gramatickým časom 

k súvislej diskusii. Trénujeme si vyjadrovanie doma. Nikto nás však doma 

nevie usmerniť. 

XD [m, 14, 10h./6 r.]: Ja som sa rozhodol nematurovať z francúzštiny, keďže 

mám úspešne za sebou skúšku DELF. Je to certifikát, ktorý mi platí na celom 

svete.  

XE [m, 14, 5h./4 r.]: Nie je nám umožnené konverzovať na extra hodinách 

kvôli malému počtu maturantov. Berieme to ako diskrimináciu. Nikdy 

francúzštinárov nebude toľko, ako angličtinárov. Nemáme rovnaké práva ako 

spolužiaci maturujúci z nemčiny či angličtiny. 

 

 

Kategorizácia jednotiek 7. cieľovej skupiny 

Dátum a miesto: marec 2017, Bratislava 

Počet respondentov: 12 študentov 1. a 2. ročníka študujúcich francúzsky 

jazyk a literatúru a francúzsky jazyk a kultúru Univerzity Komenského v 

Bratislave 

Mestá, v ktorých študovali FJ:   

Bratislava 3x 

Banská Bystrica  

Skalica 

Handlová 

Komárno 

Prešov 

Šaľa 
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Košice 2x 

Žiar nad Hronom 

 

Zo siedmej cieľovej skupiny, v ktorej sa rozhovoru zúčastnilo 12 

respondentov (11 žien a 1 muž), maturovalo z francúzskeho jazyka iba 5 

študentov. 3 na úrovni B2 a 2 na úrovni B1. Ostatní absolventi vykonali 

skúšku DELF. 

 

tab. 21 Štruktúra respondentov 7. cieľovej skupiny : pohlavie 

 

Pohlavie 

4-roč. 

gymnázi

á 

8-roč. 

gymnáziá 

(trieda 

s posil. 

francúzštinou

) 

 

SO

Š 

 

ZS

Š 

 

Súkromn

á stredná 

škola 

 

In

í 

 

Spol

u 

Ženy 6 4 - - 1 - 11  

Muži  1 - - - - - 1  

 

tab. 22 Štruktúra respondentov 7. cieľovej skupiny : rok maturity 

 

Rok 

maturity    

z FJ 

 

4-roč. 

gymnázi

á 

8-roč. 

gymnáziá 

(trieda 

s posil. 

francúzštino

u) 

 

 

SO

Š 

 

 

ZS

Š 

 

Súkromn

á stredná 

škola 

 

 

In

í 

 

 

Spol

u 

2016 2 1 - - - - 3  

2017  4 1 - - - - 5  

Z FJ 

nematurova

li, resp. 

DELF            

1 2 - - 1 - 4  

 

tab.23 Štruktúra respondentov 7. cieľovej skupiny : úroveň, na ktorej 

maturovali 

Úroveň, 

na ktorej 

maturoval

i 

 

4-roč. 

gymnázi

á 

8-roč. 

gymnáziá 

(trieda 

s posil. 

francúzštino

u) 

 

 

SO

Š 

 

 

ZS

Š 

 

Súkromn

á stredná 

škola 

 

 

In

í 

 

 

Spol

u 

B2 1 1 - - 1 - 3  

B1 1 1 - - - - 2  

DELF 5 2 - - - - 7  

 

Kategória 1: Obťažnosť úloh MS 

Ktorá časť maturity sa vám zdala najťažšia a prečo? 

YA [m, 16, 5h./4 r.]: Pre mňa je najťažšie rozprávať počas hrania rolí. 

Učiteľka sama nevie, čo mi má povedať a tak viazne komunikácia. Ale 
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nejako som to dal. Je pravda, že som to nemal šancu ani precvičiť, keďže 

som nevedel, čo sa ma bude pýtať a v situácii s Francúzom som doteraz 

nebol. 

YB [ž, 16, 3h./4 r.]: Mne sa zdá maturita ľahká. Na B1 sa dá zvládnuť. 

Horšie sú tie úrovne B2. 

YC [ž, 16, 3h./3 r.]: My sme robili viacero testov z predošlých rokov. 

A rôzne časti v nich boli rôzne ťažké. Osobne sa mi najťažšia zdá časť, 

v ktorej počúvame text. Pustia nám ho 2x a keď sme nenacvičovali 

a náhodou nepoznáme slovnú zásobu, ťažko je rozhodovať sa v odpovediach. 

Ani si už nepamätám, čo tam vlastne bolo. Popodčiarkovala som hocičo. 

YD [ž, 16, 3h./3 r.]: Jednoznačne test. Ale tých 33% nie je až také náročné. 

YE [ž, 16, 3h./4 r.]: Maturitný test podľa mňa neodzrkadľuje, čo som sa 

naučila. Preto si myslím, že všetky časti sú stresujúce, lebo sa nane nedá 

pripraviť, pretože tí, čo ich tvoria, nesedia s nami v škole. 

 

Kategória 2: Obsah prípravy na MS  

Ktorým úlohám MS ste sa počas prípravy najviac venovali a ako? 

YA [m, 16, 5h./4 r.]: Nás doučuje po škole učiteľka. Riaditeľ jej nepovolil 

otvorenie krúžku. Robí to zadarmo. Týmto by som sa jej chcel poďakovať. 

Nemal som milšieho učiteľa. Počas doučovania sme sa venovali 

vypracovávaniu tém. Učiteľ mi dal rôzne texty, z ktorých som vytváral tzv. 

syntézy. Výsledný text som sa naučil. Keby sa ma však opýtala aj na iné 

texty, vedel by som reagovať. Učím sa však viac, ako 5 hodín týždenne, ako 

som oficiálne povedal. Francúzštine sa venujem rád. Musím sa ešte veľa učiť. 

YB [ž, 16, 3h./4 r.]: Aj my sme vypracovávali témy a učiteľka nám 

nakopírovala testy z predošlých rokov, čiže sme trénovali všetky časti. 

YC [ž, 16, 3h./3 r.]: Lexika nula bodov, gramatika iba slovesá. Nemalo to nič 

spoločné s maturitou. Témy sme si vypracovávali doma. Keďže máme šancu 

komunikovať vďaka internetu s inými francúzštinármi, vedeli sme si texty 

k témam zohnať. S učiteľkou sme skoro nič neprebrali, keďže na hodine nás 

zdržujú spolužiaci, ktorí sa francúzštine nešli ďalej venovať a konverzačný 

krúžok nám neotvorili. 

YD [ž, 16, 3h./3 r.]: My sme nemali ani dostatočný počet hodín, myslím si. 

To ovplyvnilo, že som z francúzštiny oveľa slabšia ako z angličtiny, pričom 

z francúzštiny mám lepšie výsledky ako z angličtiny. Angličtinu nemám rada. 

Sama som sa pripravovala na maturitu zháňaním tém. 

YE [ž, 16, 3h./4 r.]: Čomu sme sa najviac venovali – gramatike a čítaniu 

s porozumením. Čomu sme sa vôbec nevenovali a mám blok rozprávať 

a zachytiť informácie – počúvanie s porozumením. 

 

Kategória 3: Rôzne postrehy k maturite z FJ 

YF [ž, DELF/16, 3h./4 r.]: Maturita bola pred pár rokmi výborne vyriešená. 

Legálne sa dal uznať diplom DELF. Diplom DELF je účinnejší ako maturita, 

nakoľko platí v celom svete. Musíte dosiahnuť minimálne 60%. Na maturite 

stačí dosiahnuť iba 33%, čo nemá podľa väčšiny z nás, ktorí sa chceme 

profesionálne venovať jazyku, účinok. 

YA [m, 16, 5h./4 r.], YC [ž, 16, 3h./3 r.]:  Nerozumieme viacerí, prečo 

nemáme také isté možnosti ako majú študenti iných cudzích jazykov. 
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Angličtinári, nemčinári, ruštinári majú právo mať otvorený krúžok 

a francúzštinári nikdy. Tak obetavých učiteľov nemá žiaden jazyk ako 

francúzština. Je ale smutné, že si to nikto z ministerstva nevšimol a nikomu 

na tom nezáleží. Je nám to ľúto aj kvôli učiteľom, ktorí nás doučujú zadarmo. 

Sami nemajú dobrý plat a musia robiť takúto charitu. 

 

 

Závery z longitudinálnej štúdie a diskusia 

 

Kategória 1: Obťažnosť úloh MS 

Cieľom tejto kategórie bolo zistiť, ktorá časť, forma, cvičenie alebo cvičenia 

maturitnej skúšky boli pre študentov najťažšie a prečo. Otázkou Prečo? sme 

nepriamo nadviazali na druhú kategóriu, ktorou bola príprava na maturitnú 

skúšku z jazyka a jej obsah.   

Spomedzi študentov, ktorí sa k tejto kategórii voľne vyjadrovali v 2007 si len 

jeden (RN) myslel, že najťažšou aktivitou MS bola PFIČ. Žiadny študent 

nepokladá čítanie s porozumením najťažšiu časť MS.  

Časť testu pod názvom Jazyk a jeho použitie pokladali v 2007 za najťažšiu 

časť študenti so skratkami ME, MF, KN, PK a MH. Dôvod uviedla len 

študentka MH, a to, že pri vypracovávaní cvičenia s výberom odpovede, sa 

jej hodila viac ako jedna odpoveď.  

K počúvaniu s porozumením sa vyjadrilo deväť študentov (MR, MK, MJ, 

MQ, ML, NT, NO, ZZ a ZS). Dôvody uvádzali rozličné. Avšak všetky 

príčiny smerovali k počúvaniu v komunikačnom procese, nie k počúvaniu 

s porozumením. Napríklad ML argumentoval, že v triede počúvali a zároveň 

reagovali. Ak niečo nebolo jasné, tak sa spýtali, kým počas MS nebolo 

možné vrátiť nahrávku späť, opätovne si ju vypočuť, alebo opýtať sa na 

detaily. NO, ZZ a ZS uviedli ako príčinu nedostatočné počúvanie na 

hodinách počas hodín FJ. Podľa nich bol rozdiel medzi počúvaním 

slovenskej učiteľky v triede a počúvaním nahrávky na MS, ďalej, že na 

hodinách dostatočne nekomunikovali a že lektori, ktorí ich učili, rozprávali 

pomaly a zrozumiteľne. NT a MJ sa sťažovali na kvalitu nahrávky.  

K ústnej časti internej časti, teda k ústnej odpovedi, sa v 2007 vyjadrilo 12 

študentov (MR, MG, NR, NA, DN, JN, MA, ON, NZ, QQ, MB, LR). Mnohí 

z nich mali pripomienku k autenticite komunikácie. Napríklad študentka MG 

tvrdila, že ústna skúška nebola vedená dialogicky, ale že musela hovoriť iba 

o textoch, ktoré im počas prípravy nosila učiteľka. Pre vyjadrenie 

subjektívneho názoru príležitosť nedostala. To isté tvrdí aj JN, ktorá musela 

rozprávať k téme a čo sa naučila na hodine s profesorom. Ak rozprávala 

voľne, alebo sa jej učiteľ musel pýtať, strhli sa jej body. MB sa zdá zbytočné 

hovoriť k téme, ku ktorej sa už v budúcnosti komunikačne nevráti. NR, NA 

a DN tvrdili, že počas MS im nebol umožnený autentický dialóg. Ako dôvod 

uviedli učiteľa a jeho neschopnosť udržať prirodzený dialóg. Ako príklad 

uviedli učiteľov nezáujem klásť nadväzujúce otázky, alebo úplné negovanie 

v odpovediach „pýtala som sa jej, akými jazykmi hovorí, ona na všetko 

povedala, že nehovorí takým a takým jazykom... išlo len o to nachytať ma, 

koľko rečí viem vo FJ povedať... ale toto je konverzácia?“ (DN), „ja som jej 

mala ponúkať frankofónne krajiny na dovolenku a ona za každým povedala, 
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že nie, nie nie... a v normálnom dialógu by to tak nebolo“ (NA). Študenti NZ, 

QQ a LR považujú ústnu odpoveď za najťažšiu preto, lebo nemajú dostatočne 

zautomatizovaný jazyk. Ľahšie sa im vyjadruje písomne, nakoľko majú 

dostatok času na premyslenie si myšlienky a jej grafickej realizácie (NZ). QQ 

vypadávajú počas rýchleho rozmýšľania slovíčka. LR sa nevie v strese 

vyjadrovať. Tvrdí, že počas uvoľnenej atmosféry by sa vyjadrovala oveľa 

prirodzenejšie a že ju v škole stres zvládať neučili. MA považuje ústnu 

skúšku za najlepšiu, ale aj najťažšiu, nakoľko sa tam ukáže, či naozaj vedia 

komunikovať v cudzom jazyku, ktorému sa počas štúdia venovali. 

V 2015 a 2017 študenti deklarujú obdobné úvahy. Napríklad počúvanie 

s porozumením bez komunikačného feedbacku je stále súčasťou MS (XB, 

XC). Ústna forma prebieha presne tak, ako pred 10 rokmi – naučiť sa spamäti 

texty k téme, opísať obrázok a hranie úloh v určenej simulovanej situácii 

(XA). Pre YA je najťažšie rozprávať počas hrania rolí. Pre YC je každý rok 

iná časť MS ťažká a v teste nerozmýšľa, podčiarkne hocičo, keďže stačí 

dosiahnuť iba 33%. Pre YD je najťažší jednoznačne test. Tiež si myslí, že 

dosiahnuť 33% nie je obťažné. YE tvrdí, že maturitný test neodzrkadľuje, čo 

som naučila. Zdajú sa jej všetky časti stresujúce. 

 

 

Kategória 2: Obsah prípravy na MS 

Pri otázke, čomu sa študenti najviac venovali v príprave na maturitnú skúšku 

z FJ, sme dosť odpovedí zaznamenali ohľadne vypracovávania tém. Podľa 

kvalitatívne spracovaných výsledkov sa zdá, že príprava na MS z FJ spočíva 

vo vypracovaní tém a naučení sa naspamäť textov, ktoré k týmto témam určia 

učitelia. Študenti MK, EK, NB, ML, IN, MS, ON, MQ, NT, AH, KN, QQ, 

NZ, LT, ST, MJ, ZS, MP, LG v 2007 tvrdili, že učiteľ im na hodine presne 

zadal, čo a ako si mali vypracovať a na nasledujúcej hodine monologicky 

skúšal text k téme. Niektorí sa na nasledujúcu hodinu o texte rozprávajú, iní 

zasa texty rozoberajú zo stránky novej slovnej zásoby. Východiskový text 

slúžil aj ako text cieľový. Nikto zo študentov nespomína okrem analýzy 

slovnej zásoby žiadne textotvorné operácie ako napríklad amplifikáciu alebo 

redukciu alebo text ako odraz ku komunikatívnym úlohám s doplňovaním 

informácií. Študent ST tvrdí, že k príprave na ÚFIČ si museli ako trieda 

z hlavy vymýšľať obsah k niektorým témam, nakoľko nevedeli ani 

v slovenčine, čo by k téme povedali. LG ale aj ostatní v skupine si myslia, že 

niektoré témy sú nepotrebné, nakoľko sa k nim komunikačne už nevrátia. 

Ocenili by, keby sa napríklad vedeli úplne ku všetkému vyjadriť v rámci 

témy alebo situácie „banka“.  

Tieto isté postupy praktizujú podľa YA a YE   učitelia aj dnes (2015 a 2017). 

XC tvrdí, že na hodinách sa nestíhali venovať maturitným témam, keďže boli 

dvaja, ktorí mali záujem o krúžok. Neotvoril sa im. „Skoro všetko sme si 

chystali sami doma. Po vyučovaní nás dobrovoľne pripravovala pani 

profesorka. Nie však pravidelne“. 

Gramatickým cvičeniam sa v príprave na MS venovali študenti NZ, VH, ZS, 

LG, NP, MF a NO. Monitoringovým nácvikom sa podrobili študenti MF, NO 

a NP. Gramatike sa podľa XA nadmerne venuje čas aj v súčasnosti. Na 
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hodine sa venovali výlučne gramatike a nácviku časovania vybraných 

slovies. 

Počúvanie (KN) by nacvičovali všetci študenti, chybou podľa nej je, že je 

slabé zastúpenie francúzštiny na slovenskom trhu. MR hovorí, že oni 

počúvanie robili až vo 4.ročníku. Pred tým mali učebnicu En français, ale 

kazety k nej neboli. CN sa tiež pridáva, že počúvanie trénovali až vo 

4.ročníku. Trieda, do ktorej chodil MJ, robila aktivity počúvania jeden alebo 

dva krát za celé obdobie štúdia jazyka. MH ocenila možnosť pozerania 

filmov počas štúdia na strednej škole.  

10 rokov od zavedenia novej MS a odborníci v jazykovej politike stále 

nedokážu presadiť zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu. 

Hranie rolí. Študenti (NA, MG, CN, MT, ON, EL, KN, AH, NP, NZ, LT, 

MJ, ZZ, MS)  vo všetkých cieľových skupinách sa spoločne zhodli, že v 

niektorých témach sa dalo komunikovať iba na krajinovedné či 

kulturologické informácie, a to najmä prostredníctvom monológu. Napríklad 

pri vede a technike, kde mali rozprávať o vedcovi, išlo o čisto náučný text. 

Pri témach ako v obchode, v reštaurácii alebo domáce zvieratá im učiteľ 

vedel vytypovať situácie a dialógy. S inými témami to bolo 

komplikovanejšie. 

Opis obrázku nacvičovali na hodinách študenti so skratkami CN, MK, NP, 

NZ, LT, ZZ, MS, MJ. MO tvrdil, že na obrázky nemali čas, nakoľko museli 

doháňať zameškané učivo. Ostatní sa k tejto otázke nevyjadrili. Považujeme 

za odpoveď negatívnu, t.j., že sa tejto aktivite nevenovali. Pri našich 

doplňujúcich otázkach ohľadom spôsobu nácviku opisu obrázka študenti 

nevedeli presne odpovedať. 

V roku 2017 sa študenti maturujúci v roku 2016 vyjadrili, že nemali možnosť 

mať otvorené krúžky k príprave na maturitu a že učitelia ich doučovali cez 

ich voľný čas ako dobrovoľníci. Stereotypná aktivita vypracovávania tém 

pretrváva aj po 10 rokoch trvanie reformy. Iba v jednom prípade sme 

zaznamenali tvorivý prístup v príprave na maturitu u YA, kedy mu učiteľ 

rozdal rôzne texty, z ktorých vytváral syntézy informácií a výsledný text sa 

naučil. YC zdôraznila, že sa vôbec nevenovali lexike a v gramatike bola 

neúmerná časť vyučovania zasvätená slovesám. YD tvrdí, že nemali 

dostatočný počet hodín. YE sa na hodinách venovali gramatike a čítaniu 

s porozumením a vôbec sa nevenovali komunikácii a počúvaniu s 

porozumením. 

 

Kategória 3: Rôzne postrehy k maturite z FJ 

Z tejto kategórie vyberáme len postrehy študentov, ktoré sa bezprostredne 

týkajú témy našej práce. V rámci tejto kategórie sa študenti kriticky 

vyjadrovali k viacerým nevýhodám, ktorým musí francúzsky jazyk 

v strednom školstve čeliť. Prvou, študentmi najviac zastúpenou nevýhodou je 

nedostatok komunikácie na hodinách. Hodiny, počas ktorých sa študent 

pripravoval na MS, boli založené na memorovaní textov. Študenti snažiaci sa 

o textotvorné operácie, napríklad parafrázovanie, boli pred triedou podcenení 

(MA, NA, ND, NB). Študenti, ktorí sa texty naučia naspamäť, dostávajú 

dobré známky. EK zastávala názor, že spolužiaci vedeli gramatiku, ale použiť 

v komunikácii ju už dostatočne nevedeli. EH, MO, ND a MR sa pridali 
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k tomuto názoru a v niektorých témach nevideli zreteľný komunikatívny 

a sociálny cieľ. S nedostatkom komunikácie je spätá aj ďalšia pripomienka 

študentov, a to, že FJ je časovo  znevýhodnený voči iným jazykom 

(angličtine a nemčine). To isté sa týka aj neotvárania semináru z tohto jazyka, 

kvôli menšiemu počtu záujemcov. Študenti – maturanti FJ boli tak prinútení 

absolvovať semináre z predmetov, z ktorých nematurovali (MR). Počas 

rozhovorov padli pripomienky aj k predmetom posledného ročníka na 

gymnáziu vo všeobecnosti. Študenti (napríklad EK) si myslia, že predmety, 

ktorým sa profesionálne nebudú venovať, sú pre nich zbytočné. Niektorí 

naznačili, že si z gymnaziálneho štúdia nepamätajú vôbec nič a že to pre nich 

bola iba strata času na úkor toho, v čom mohli byť lepší (EK, ND, SN, CN). 

Ako ďalšiu nevýhodu študenti, ktorí sa zúčastnili nahrávania, považujú 

nejednotnú učebnicovú politiku a nedostatok učebných materiálov pre 

francúzsky jazyk (MG, MR). MI a LM podporujú názor, že jazyk, ktorý sa 

žiaci učia, by mal byť aktívne precvičený v cieľovej krajine. 

Študenti ND, MS MJ a MK mali veľmi kritické pripomienky k technickým 

podmienkam časti počúvania testu MS. Počúvanie s porozumením bol 

sťažený z viacerých dôvodov. Asi najväčším problémom bola ozvena, resp. 

ozvena zo susedných tried, v ktorých sa maturovalo v rovnakom čase 

a z ktorých sa tak isto ozývali nahrávky. Do triedy, v ktorej maturoval 

študent so skratkou MS, priniesli kazety inej úrovne. Pri počúvaní zadaní 

testu sa ND nepáčilo, že sa administrátor s kolegom medzi sebou rozprávali. 

K novej forme MS sa rôznorodo vyjadrili aj študenti, ktorí maturovali podľa 

starej formy. Napríklad MB si myslí, že novou formou študenti dokážu 

lepšie, čo vedia. Toto MC popiera, nemyslel si, žeby sa počas prípravy viac 

alebo lepšie na MS pripravil. 

V 2015 a 2017 sa študenti vyjadrovali k podobným problémom ako študenti 

pred desiatimi rokmi. XA, XE, YA a YC vytýkajú systému, že nemajú 

rovnaké práva na vzdelanie ako študenti iných cudzích jazykov, berú to ako 

diskrimináciu. Vážia si učiteľov francúzštiny, ktorí ich doučujú po vyučovaní 

zdarma. YF tvrdí, že maturita bola pred pár rokmi výborne vyriešená, pretože 

sa dal legálne uznať diplom DELF, ktorý považuje za účinnejší. Ďalej tvrdí, 

že dosahovanie 33% úspešnosti na maturitnej skúške nemá v konečnom 

dôsledku žiaden dopad pre študentov kariérny život okrem prijímacej skúšky 

na vysokú školu v SR. 
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