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POTENCIÁL OBSAHOVÉHO A JAZYKOVO 

INTEGROVANÉHO VYUČOVANIA VO VÝUČBE CUDZIEHO 

JAZYKA – ÚLOHA A ANALÝZA POTRIEB 

Michaela SEPEŠIOVÁ 

 

Abstrakt: Príspevok je zameraný na možnosti využitia metódy obsahového a jazykovo integrovaného 

vyučovania vo výučbe odborného cudzieho jazyka, v ktorom cez cudzí cieľový jazyk je sprostredkovaný 

obsah predmetov, a tak sa cudzí jazyk stáva médiom, teda jazykom vyučovacím a zároveň slúži ako 

sprostredkovateľ obsahu. Cieľom je stručne sa oboznámiť s metódou CLIL,  výhodami, ale aj výzvami, 

požiadavkami či problémami, s ktorými sa môžu učitelia stretnúť pri zavedení uvedenej metodiky do 

praxe a využitie tejto metódy vo výučbe odborného cudzieho jazyka. 

Kľúčové slová: Didaktický materiál pre geografiu, Jazyková politika, Metóda obsahového 

a jazykovo integrovaného vyučovania – CLIL, Výučba odborného cudzieho jazyka.  

 

POTENTIAL OF CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING /CLIL/ 

IN TEACHING AND LEARNING OF LANGUAGES FOR SPECIFIC PURPOSES –  

A  ROLE AND ANALYSIS OF NEEDS 

 

Abstract: The paper deals with the possibility of using  the method of content and language integrated 

learning in which a content of non-language subjects is taught through a foreign language medium so 

that this particular language becomes the language of education and the medium of information. The 

aim of this contribution is not only introduce briefly the importance of CLIL method, its advantages, 

but to think about the challenges, requirements and problems teachers may meet while implementing 

of this method within their practice, moreover the use of this method within ESP.  

Keywords: Didactic Materials for Geography, Language Policy, Content and Language 

Integrated Learning – CLIL,  English for Specific Purposes, Planning a lesson 

 

Úvod 

V dobe internacionalizácie a globalizácie by mal byť každý z nás pripravený adaptovať 

sa na meniace sa podmienky, pretože dnešná doba je plná informácií, vzdialenosti prestávajú 

hrať dôležitú úlohu a svet sa stáva jednotný. Na zvládnutie tejto situácii by mal byť jedinec 

pripravený vo viacerých oblastiach, mal by vedieť reagovať a spolupracovať, mal by sa stať 

konkurencieschopným a to tak, že bude  komunikovať minimálne 2 cudzími jazykmi a to aj 
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z dôvodu,  že sme členmi Európskej únie. Cieľom Rady Európy je v rámci vzdelávacej 

jazykovej  politiky model M1+2, podľa ktorého by sme mali ovládať okrem materinského 

jazyka aj dva ďalšie jazyky.  

Tým, že dnešná doba je vysoko akceleračná, aj výučba cudzích jazykov by mala 

kopírovať tento dynamizujúci sa trend. Slovenská republika reaguje na tieto zmeny cez 

koncepciu vyučovania a vzdelávania, podľa ktorej „všeobecným cieľom je zabezpečiť 

dosiahnutie komunikačnej úrovne B1/ B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca  

pre jazyky v prvom cudzom jazyku a komunikačnú úroveň A2/B1 podľa Spoločného 

európskeho referenčného rámca v druhom cudzom jazyku u všetkých žiakov edukačného 

systému v SR na konci strednej školy “ (Koncepcia vyučovania cudzích jazykov v základných 

a stredných školách 2007,  s.7).  

Aj na Slovensku dominantnú úlohu zohráva anglický jazyk, ktorý môžeme považovať 

za jazyk univerzálny, akýsi kľúč k získaniu konkurenčnej výhody, pretože znalosť angličtiny 

nám uľahčuje komunikáciu nielen v Európe, ale získavame aj väčšiu kredibilitu na 

pracovnom trhu, otvárajú sa nám možnosti mobilít a dosiahnutie vzdelania v zahraničí. 

Pred pedagogickú verejnosť je postavená výzva, ako zvládnuť a zavádzať nové 

inovatívne trendy do výučby cudzích jazykov. Tu možno za jednu z efektívnych metód 

považovať integráciu obsahového a jazykovo integrovaného vyučovania do procesu edukácie, 

ktorá zvýši a zlepší jazykové kompetencie učiacich sa, a tak sa naplnia aj ciele vzdelanostnej 

politiky EU. 

 

CLIL vs. ESP ? 

Odpoveď na otázku CLIL vs. ESP je zložitá. Sú CLIL a ESP dva odlišné pojmy? 

CLIL je skratka pre „Content and Language Integrated Learning“, t. j. obsahové a jazykovo 

integrované vyučovanie a ESP pre „English for Specific (Special) Purposes“, t. j. odborný 

cudzí jazyk ako napr. angličtina pre manažérov, lekárov, právnikov a pod. 

Zameranie ESP je hlavne na terminológiu používanú v odborných oblastiach. Zatiaľ 

čo znalosti z predmetu a jeho terminológia sú dôležité, je dôležité si aj  uvedomiť, že práve  

použitie anglického jazyka v určitom kontexte  je dôležité. Veľmi vhodnou ilustráciou pojmu 

ESP cez ELT je zobrazenie stromu, kde horné vetvy tvoria práve ESP (Kováčiková In: 

Modernization of Teaching Foreign Languages: CLIL, Inclusive and Intercultural Education 

2010, s. 77). 
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Obr. 1. The Tree model of ESP by Hutchinson and Waters (1993) 

 

Jazykové vzdelávanie cez  ESP je zamerané na špecifickú, odbornú oblasť, ktorú študenti 

študujú a sprostredkúva sa práve cez médium anglického jazyka. Odlišuje sa od všeobecnej 

angličtiny lingvistickým zameraním, výberom didaktického materiálu a metód – preferencia 

hrania rolí, simulácie spojené priamo s reálnymi situáciami. Samozrejme, že v sebe zahŕňa 

obsah, záujem o konkrétne informácie, chcenie a potreby študentov v danej odbornej 

disciplíne. 

Ak sa pozrieme na pojem CLIL, podľa mnohých autorov, napr. Garcíu, je pojem CLIL 

zastrešujúci pojem, ktorý zahŕňa akýkoľvek typ programu, v ktorom je druhý jazyk používaný 

pre výučbu nejazykových obsahových záležitostí (García 2009 online). Pojem obsahovo 

a jazykovo integrované vyučovania alebo Content and Language Integrated Learning (CLIL) 

zaviedol do praxe David Marsh v roku 1994 (Sepešiová 2014). Skratka  CLIL sa používa ako 

všeobecný pojem na opis všetkých typov výučby, v ktorej sa ďalší jazyk (cudzí, národnostný 

alebo ďalší oficiálny či štátny jazyk) používa v procese výučby určitých predmetov 

v školskom kurikule v kombinácii s materinským jazykom.   

Pri metóde CLIL možno hovoriť o dualite cieľov – jeden sa týka obsahu a druhý je 

spojený s jazykom. V súčasnosti je súbor prístupov a metodiky CLIL považovaný za 
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najefektívnejší postup napĺňania európskej požiadavky výchovy k osvojeniu si jazyka tým, že 

učiaci sa jazyk učia, aby ho priamo použili. Časť obsahu v nejazykových predmetoch môžu 

učitelia učiť v cudzom jazyku  alebo ak nie sú dostatočne jazykovo kompetentní, môžu 

učitelia -  jazykári pridať obsah do jazykového predmetu. Aby vyučovacia hodina spĺňala 

požiadavku integrácie CLIL, musí komunikácia v cudzom jazyku predstavovať podľa Rady 

Európy 15 – 25% jej trvania (Pokrivčáková In: Učiteľ cudzieho jazyka v kontexte primárneho 

vzdelávania 2010, s. 100). 

 

Výhody CLIL 

Na základe mnohých diskusií, výskumov a samotnej aplikácie CLIL v zahraničí a na 

Slovensku je možné hovoriť o mnohých výhodách pri integrácii obsahovo a jazykovo 

integrovaného vyučovania v procese vzdelávania. Medzi výhody možno považovať: 

 osvojovanie si jazyka, nie učenie sa jazyka; 

 učiaci sa, ktorí bojujú s gramatickými cvičeniami by mohli byť viac motivovaní 

materiálmi CLIL; 

 dôraz sa kladie na fluenciu, nie na gramatickú presnosť; 

 zameranie je na prirodzený jazyk cez  zaujímavý obsah, ktorý je relevantný 

k predmetu štúdia; 

 učenie sa jazyka tým, že sa jazyk používa, neučí sa preto, aby bol niekedy 

v budúcnosti použitý; 

 vstupy tvoria zmysluplné texty a nahrávky spojené s obsahom predmetu; 

 lexikológia a gramatické štruktúry sa precvičujú a automatizujú v písomnej forme; 

 zlepšenie jazykových kompetencií; 

 zapojenie vnútornej motivácie;  

 šetrí čas využitím prierezových tém v rôznych predmetoch – zlepšenie komunikačnej 

kompetencie, osvojenie si novej slovnej zásoby a fixácia obsahu. 

Použitie metodiky obsahového a jazykovo integrovaného vyučovania má mnoho 

podôb, medzi jednu z nich možno považovať aj tú, že študenti pracujú na projektoch, ďalšou 

z možností je práca s pracovnými listami alebo príprava prezentácie v cudzom jazyku na 

vybranú tému, kde pri jej príprave využívajú cudzojazyčné zdroje, IKT a  tému prezentujú na 

hodine, následne na hodine pracujú s informáciami a obsahom podľa témy. Tu dochádza aj ku 

rozvoju kompetencie nielen v oblasti komunikácie v cudzom jazyku, ale aj v oblasti 
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informačnej a komunikačnej technológie. Prepojením oboch oblastí dochádza aj k pozitívnej 

motivácii pri učení sa cudzieho jazyka, pretože ako naznačuje Cimermanová „výhodou 

internetu je, že ním ponúkané texty nie sú pripravené na jazykové vyučovanie, a teda 

vzhľadom na to, že žiaci v nich mnohokrát nachádzajú nové informácie a nevnímajú jazykovú 

stránku textu ale najmä jeho obsah, sú ochotní vzniknuté jazykové bariéry prekonávať“ 

(Cimermanová In: Učiteľ cudzieho jazyka v kontexte primárneho vzdelávania 2010, s. 74). 

Ukážka pracovného listu a snímok z prezentácií z hodín predmetu Anglický jazyk 

v študijnom odbore geografia regionálneho rozvoja na Fakulte humanitných a prírodných vied 

Prešovskej univerzity v Prešove: 

Task 1: Talk to your partner about the following /rozvoj fluencie, komunikačná kompetencia/ 

What is the study of lithosphere? 

What is the study of hydrosphere? 

What is the study of pedosphere? 

What is the study atmoshere? 

What is the study of biosphere? 

Task 2: Practice pronunciation and try to translate them into the Slovak /slovná zásoba 

a výslovnosť/ 

condensation /ˌkɒndenˈseɪʃ(ə)n/ (n)  

evaporation /ɪˌvæpəˈreɪʃ(ə)n/ (n)         

glacier /ˈɡlæsiə(r)/ (n)                        

groundwater /ˈɡraʊndˌwɔːtə(r)/ (n)       

hydrologic cycle /haɪˈdrɒlədʒɪk ˈsaɪk(ə)l/ (n) 

igneous /ˈɪɡniəs/ (adj) 

inorganic /ˌɪnɔː(r)ˈɡænɪk/ (adj) 

molten /ˈməʊltən/ (adj) 

organic /ɔː(r)ˈɡænɪk/ (adj)  

pressure /ˈpreʃə(r)/ (n)  

Task 3: Write a short paragraph about Slovakia- focus on physical geography /upevňovanie 

gramatických  štruktúr a slovnej zásoby/ 
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Task 4 Draw on a blank map of the SR and mark as many features as you know from other 

sources – atlases, the Internet, previous knowledge /práca s vizuálmi/                       

 

Ukážka snímok z prezentácie na témy  Physical Geography of Slovakia a Public 

Administration   spracovanej študentkami 1. ročníka odboru geografia regionálneho rozvoja. 

                 

Obr. 2. Physical Geography of Slovakia     Obr. 3. Public Administration 

Téma verejnej správy je zaradená podľa študijného programu až v druhom ročníku, ale 

študenti sa už počas prvého roka oboznámia so základnými informáciami týkajúcimi sa tejto 

oblasti. Na základe prezentácií potom preberáme uvedené témy, dopĺňame informácie 

o problematike, čiže cez anglický jazyk študenti získavajú potrebnú obsahovú náplň a význam 

použitia metódy CLIL je v tom, že odborné vedomosti sú sprostredkované prostredníctvom 

cudzieho jazyka / v tomto prípade anglického/. Študenti majú šancu používať jazyk 

v reálnej a konkrétnej situácii, proces výučby cudzieho jazyka prebieha efektívne, pretože je 

to jazyk komunikácie v určitom kontexte a zároveň spracovanie obsahu má oveľa hlbší 

podtón a informácia je pevnejšie ukotvená.  

Samozrejme, že neoddeliteľnou súčasťou je aj rozbor jazykovej stránky, pri ktorom, 

napr. pri prvej prezentácii o fyzickej geografii Slovenska chýba určitý člen the a cez 

konkrétny príklad vysvetlíme používanie určité člena s geografickými názvami, the Morava, 

http://0.tqn.com/d/geography/1/0/J/I/slovakia.jpg
http://0.tqn.com/d/geography/1/0/J/I/slovakia.jpg
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môžeme pridať the River Morava, zdôrazníme taktiež použitie veľkých písmen.  Dochádza 

tak k naplneniu oboch cieľov  

 obsahový: získať základné informácie o fyzickom zemepise, práca so slepou mapou, 

 jazykový: použitie určitého člena so zemepisnými názvami, osvojenie si slovnej 

zásoby fyzickej geografie  

 afektívny a psychomotorický: rozvoj spolupráce v skupine, orientácia na mape, rozvoj 

prezentačnej kompetencie, práca s IKT. 

CLIL samozrejme reflektuje aj požiadavky integrácie viacerých tém a predmetov 

v rámci edukácie. Je to aj metóda, ktorá je oveľa dynamickejšia, pestrejšia, pozitívne 

motivuje.  

 

Plánovanie CLIL hodiny  

Každá hodina by mala mať stanovené základné ciele v reflexii potrieb, a to obsahový, 

jazykový, afektívny a psychomotorický. Hodina by mala mať časti týkajúce sa obsahu, 

komunikácie, kognície a interkulturality.  

Bolo by vhodné, ak by bol najprv predstavený obsah cez rôzne autentické texty 

s ilustráciami, tabuľkami, grafmi, následne  po zvládnutí obsahu a základných informácií text 

analyzovaný, spracovaný, a tak by došlo ku systematickému procesu fixácie obsahu a jazyka.  

Jazykový rozvoj by mal byť následne zabezpečený cez produkciu, a to napr. 

vytvorením vlastného textu či hovoreného prejavu (miniprezentácia) s dôrazom na špecifickú 

slovnú zásobu, gramatické štruktúry, diskurz, kolokácie s následným precvičením 

a upevnením nielen jazyka, ale aj obsahu cez rôzne úlohy.  

 

Učiteľ ESP a CLIL 

Učitelia ESP, ktorí sa rozhodnú začať používať metódu CLIL, sú postavení pred 

problém – a to zvládnutie obsahu odborného predmetu. Určite sa môžu učitelia sami učiť 

počas procesu učenia a niekedy aj samotní študenti môžu vystupovať v pozícii učiteľa. 

Študenti sú schopní uviesť a vysvetliť profesionálnu špecifickú problematiku, zatiaľ čo učiteľ 

jazyka im pomáha s rôznymi jazykovými otázkami a vlastná skúsenosť ma o tom častokrát 

presvedčia.  

Z jazykového hľadiska CLIL neprináša pre učiteľov jazykov nič prevratné. Na druhej 

strane sa stávajú sprostredkovateľmi odborného obsahu. Tu však stojíme pred otázkou, v akej 

miere  by mali učitelia jazykov ovládať obsah predmetu. Samozrejme, že učitelia nemusia byť 
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profesionálmi v konkrétnej odbornej oblasti  a tým, že učia napr. právo, automaticky sa z nich 

nestanú právnici, ale bolo by vhodné, aby sa sami stali učiacimi sa. Mali by považovať seba 

a svojich študentov za  komplementárnu dvojicu profesionálov obohacujúcich sa navzájom.  

CLIL ako jedna z inovatívnych metód výučby cudzích jazykov má mnoho výhod, 

v európskych krajinách je často používaná, prispieva k rozvoju jazykovej vzdelanosti. Je 

otázne, či aj slovenská pedagogická verejnosť je pripravená implementovať uvedenú metódu. 

Výučba touto metódou vyžaduje množstvo prípravy, materiálov, času. Je to podľa môjho 

názoru metóda kladúca vysoké nároky na učiteľov a bolo by potrebné, aby mali možnosti 

metodicky sa oboznámiť s cieľmi, didaktickými materiálmi, postupmi, prepojením s ESP. 

Odbornosť učiteľov cudzích jazykov a nejazykových predmetov automaticky neznamená, že 

budú odborníkmi v oblasti CLIL. Metóda CLIL vyžaduje špecifické didaktické schopnosti na 

dosiahnutie efektívneho učebného prostredia. Vyučovanie sa stáva zaujímavejšie, učiteľ je 

nútený využívať aktivizujúce metódy práce, pri ktorej je dôraz kladený na kognitívne funkcie 

a riešenie problémov; vytvára rôznorodé situácie; prispôsobuje sa štýlu a potrebám žiakov; 

rešpektuje jazykové znalosti a vekové špecifiká; zapája žiakov do vyučovacieho procesu; 

kladie dôraz na praktické využívanie nadobudnutých teoretických vedomostí.  

V súčasnej dobe neuveriteľného nárastu informácií som presvedčená, že pozícia 

učiteľa odborného cudzieho jazyka sa zmení z „učiaceho“ na „učiaceho a učiaceho sa“ na 

úsečke učiteľ a študent dôjde k synergii týchto doposiaľ dvoch strán stojacich na opačných 

stranách.  

 

Resumé 

Content and Language Integrated Learning - CLIL is a term that encompasses two 

objectives, where the target language takes over the role of mediator of teaching and learning 

the content. The essence of CLIL is about teaching and learning the content, and just a target 

foreign language is a key to understanding the content sides of educational process. 

Furthermore, it is also clear that educational and even economic senses of teaching and 

learning a foreign language are ensured. CLIL as one of the innovative approaches of teaching 

foreign languages has many benefits.  

The method has been often implemented in European countries; moreover it 

contributes to the development of foreign language literacy. It is questionable whether the 

Slovak educational community is ready to implement the above method not only within 

primary or secondary educational levels. Applying the method requires a lot of pre and in-
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service training, materials, time. Although there are methodological differences between ESP 

and CLIL, there are more areas of convergence than divergence as in the necessity to scaffold 

students while working towards their goals and fit their needs. Both ESP and CLIL focus on 

occupational needs and formed a continuum with a language-driven end on one side and a 

content-driven end on the other. CLIL has also made use of findings from EFL and ESP. 
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