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2 TEORETICKÝ RÁMEC CLIL 

Cieľom predloženej kapitoly je predstaviť teoretické východiská metódy CLIL, ciele, 

hlavné rozdiely medzi bilingválnym vyučovaním, vyučovaním cudzích jazykov 

a vyučovaním prostredníctvom metódy CLIL a miestom CLIL v slovenskom edukačnom 

kontexte. Vychádzame z aktuálnych relevantných zdrojov, pretože považujeme za 

potrebné detailnejšie prezentovať princípy metódy CLIL s cieľom prepojiť problematiku 

skúmaného subjektu – učiteľa a metódu CLIL v súvislosti s identifikáciou profesijných 

kompetencií (viac kapitola 3), vyplývajúcich z procesu aplikácie metódy CLIL.  

Na základe štatistík Európskej únie (2012), 54 % jej obyvateľov je schopných viesť 

konverzáciu v jednom jazyku odlišnom od ich materinského jazyka, 25 % respondentov je 

schopných viesť plynulú konverzáciu v dvoch jazykoch odlišných od ich materinského 

jazyka, 10% uviedlo tri jazyky a až 46 % obyvateľov EÚ uvádza, že nie sú schopní 

používať iný ako materinský jazyk
15

 (Europeans and Their Languages, 2012, s. 5). 

Najpoužívanejšími jazykmi v rámci EÚ sú nemčina, angličtina, taliančina, francúzština, 

španielčina poľština (ibid, 2012, s. 5). Aj keď sú oficiálnymi jazykmi v EÚ
16

 všetky 

oficiálne jazyky členských štátov, anglický jazyk
17

 dominuje tomuto priestoru a napr. 

Ferenčík (2012) uvedený jazyk charakterizuje ako jazyk, ktorý ľudia používajú v istom 

zmysle označovaný ako transnárodný, medzinárodný, svetový alebo lingua franca. 

Schopnosť používať cudzie jazyky sa v súčasnom svete na rozdiel od minulosti 

nepovažuje za výsadu privilegovaných vrstiev spoločnosti, ale stáva sa nevyhnutnosťou. 

Komisia EÚ ako odozvu na stretnutie vrcholových predstaviteľov štátov únie v Barcelone 

v 2002 vo svojom dokumente Framework Strategy on Multilingualism
18

 reagovala na 

globalizáciu a internacionalizáciu ekonomiky a prijala dlhodobý  zámer “zvyšovania 

individuálneho multilingvizmu jednotlivých občanov EÚ pokiaľ nebudú ovládať minimálne 

2 cudzie jazyky okrem materinského – jazykový modelˮ (Framework Strategy on 

                                                 
15

 Pozri napr. Apolzan, 2009 
16

Oficiálne jazyky EÚ: anglický, bulharský, český, dánsky, holandský, estónsky, fínsky, francúzsky, grécky, 

írsky, maďarský, maltský, nemecký, litovský, lotyšský, poľský, portugalský, rumunský, slovenský, 

slovinský, španielsky, švédsky, taliansky (23 jazykov). 
17

 Jazyky používané v rámci EÚ ( uvádzané ako súčet používateľov jazyka – materinský jazyk a cudzí jazyk): 

anglický jazyk 51%, nemecký 32%, francúzsky 26%, taliansky 16%, španielsky 15%, poľský 10%, ruský 

7%. Pozri: Europeans and Their Languages, 2012, s. 5 [online] Dostupné na internete: 

<http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf>. 

Porovnaj Europeans and Their Languages, 2006 
18

 Multilingvizmus chápeme ako: 1. v rámci konkrétneho geografického územia sa používa viac jazykov, 2. 

schopnosť jedinca používať viac jazykov na úrovni takmer rodeného hovoriaceho, resp. C2 na SERR. 
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Multilingualism, 2005, s. 4)
19

 s cieľom „jednota v diverzite, diverzita kultúr, zvykov, 

presvedčenia – a jazykovˮ( ibid, s. 2).
20

  

V sekcii multilingválnej ekonómie odôvodňuje potrebu multilingvizmu tým, že existujú 

prípady, kedy európske spoločnosti strácajú svojich zákazníkov v dôsledku faktu, že 

zamestnanci neovládajú cudzie jazyky a pre jednotný trh je nevyhnutné, aby pracovná sila 

bola flexibilná aj v otázkach jazykov. EÚ ako odozvu a reakciu na potreby multilingvizmu 

ako jedno z  kľúčových riešení predstavuje a odporúča implementovať do edukačného 

prostredia metódu Content and Language Integrated Learning – CLIL - ako edukačnú 

metódu, ktorá sa rýchlo dostáva do hlavného prúdu vzdelávania v Európe. 

CLIL predstavuje jednu z  metód v rámci bilingválneho vyučovania. V zahraničí 

metóda CLIL nepredstavuje žiadnu novinku a počas dlhého obdobia je používaná 

a skúmaná ako metóda
21

, ktorá poskytuje nielen lingvistické vzdelanie, ale má vplyv aj na 

konceptualizáciu myslenia (Marsh, TIE-CLIL, online). Kombinuje v sebe aspekty 

učebných štýlov a teórie inteligencií navrhovaných cez Piageta, Blooma, Vygotského, 

Gardnera, Sternberga v rámci konštruktivistického rámca. 

2.1 Vymedzenie pojmu CLIL 

Pojem Content and Language Integrated Learning – CLIL
22

 – (obsahovo a jazykovo 

integrované vyučovanie) penetroval do povedomia pedagogickej verejnosti v roku 1994 

(Pokrivčáková, 2010) predstavením akronymu autormi pod vedením Marsha a  

Maljersovej, expertov v oblasti bilingválneho a multilingválneho vzdelávania. Medzi 

významných predstaviteľov pôsobiacich na poli CLIL môžeme priradiť expertov z  CLIL 

                                                 
19

 Preklad autorky. V origináli: ...to increase individula multiligualism until every citizen has practical skills 

in at least two languages in addition to his or her mother tongueˮ .Framework Strategy on Multilingualism. 

2005, s. 4. [online] Dostupné na internete:  

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0596:FIN:en:PDF>. 
20

 Preklad autorky. V origináli:[...]unity in diversity: diversity of cultures, customs and beliefs - and of 

languages ˮ. Framework Strategy on Multilingualism. 2005, s. 2. [online] Dostupné na internete:  

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0596:FIN:en:PDF>. 
21

 Metódu napr. Stračár (1979) definuje ako zámerné usporiadanie učiva a činnosti účastníkov v edukačnom 

procese za účelom dosiahnutia cieľov tohto procesu; 

Choděra a Reis (1999) vymedzujú metódu ako špecifickú činnosť medzi učiteľom a žiakom, pričom žiak si 

pod vedením učiteľa osvojuje nové poznatky, zručnosti a návyky, svetonázor; 

Bálintová (2003) charakterizuje metódu ako činnosť, ktorej zmyslom má byť dosiahnutie najvyššej 

efektívnosti, čo je možné dosiahnuť rešpektovaním potrieb žiaka, jeho veku, mentálnej úrovne, inteligencie, 

povahy, zabezpečením individuálneho prístupu. 
22

 Viac pozri http://www.emilangues.education.fr/files/par-rubriques/Bibliographie_EMILE.pdf. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0596:FIN:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0596:FIN:en:PDF
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Consortium
23

, čo predstavuje sieť špecialistov z rôznych krajín, podieľajúcich sa na 

špeciálnom výskume práve v oblasti CLIL. 

Ball (2012) pri opise CLIL uvádza 5 hlavných charakteristík, akcentujúcich dôležité 

vlastnosti CLIL:  

 je súčasťou kurikulárnej skupiny. Metódou CLIL sa zaoberá Európska komisia,
24

 

ktorá definuje CLIL ako metódu vyučovania, kde sa žiaci učia predmet 

prostredníctvom cudzieho jazyka; 

 má duálny cieľ. Uvedená definícia vychádza z faktu, že žiak sa učí zároveň obsah 

nejazykového predmetu a cudzí jazyk, máme cieľ hodiny, ktorý sa viaže na obsah 

predmetu a cieľ, viažuci sa na cudzí jazyk; 

 šetrí čas. Vyučovanie metódou CLIL sa zaoberá paralelne obsahom predmetu 

a cudzím jazykom, t.j. žiaci sa súčasne učia oba predmety a vďaka opakovaniu 

a práci v cudzom jazyku počas hodiny nejazykového predmetu sú žiaci vystavení 

cudziemu jazyku viac, ako pri absencii CLIL.  

 nevyžaduje, aby žiaci ovládali CJ na vysokej úrovni, naopak, materinský jazyk sa 

toleruje
25

. Vyvstáva však tlak na učiteľa, ktorý musí adaptovať materiály 

a prispôsobiť svoj jazykový prejav jazykovej úrovni žiakov, priebežne 

monitorovať, či sú žiaci schopní sledovať hodinu a zvládať problémy, zvoliť 

vhodné aktivity a úlohy. Učiteľ musí byť schopný vhodne prepojiť didaktiku 

všeobecnovzdelávacieho predmetu a didaktiku cudzieho jazyka. V súčasnej dobe sa 

väčší dôraz kladie na kompetencie, nie na vedomosti, čo korešponduje s trendmi 

moderného vzdelávania;  

                                                 
23

 www.clilviu.es, CLIL Consortium: P. Mehisto, H. Beatens Beardsmore, D. Coyle, G. Langé, M. J. Frigols, 

A. Maljers, T. Asikainen, B. Marsland, Ch. Dalton-Puffer. Na Slovensku sa fenoménu CLIL vo svojej 

vedecko-výskumnej práci, ktorá významne ovplyvňuje oblasť bilingvizmu a vyučovania cudzích jazykov 

v primárnej edukácii, venujú najmä S. Pokrivčáková, B. Menzlová, Z. Straková, I. Cimermanová, E. 

Farkašová,  D. Gondová, Z. Kráľová, M. Kubeš, J. Luprichová.  
24

 V dokumente Európskej komisie (European Council Resolution, 1995 In Ball, 2012) sa uvádza, že „každý 

žiak, ktorý končí povinnú školskú dochádzku, by mal byť schopný hovoriť dvoma cudzími jazykmiˮ , v 

origináli „[…] all EU citizens, by the time they leave compulsory schooling, should be able to speak two 

languages other than the mother tongue”, porovnaj ISCED 2, časť profil absolventa, oblasť sociálnych 

komunikačných kompetencií „dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykochˮ 

(ISCED 2, s. 8). 
25

 Pozri Graddol, D. 2006. English Next. [online]. Dostupné na internete: 

<http://www.britishcouncil.org/learning-research-english-next.pdf>. Porovnaj Menzlová, B. 2010. CLIL – 

inštrument na podporu cudzích jazykov. [online]. Dostupné na internete: 

<http://www.statpedu.sk/files/documents/experimentalne_overovania/clil_instrument_na_podporu_cudzich_j

azykov.pdf>. 
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 motivuje. Žiaci sa neučia jazyk pre jazyk, jazyk priamo používajú, čo je významné aj 

z hľadiska vnútornej motivácie
26

. Metóda CLIL je orientovaná na žiaka, ktorý sa 

aktívne zapája do vyučovacieho procesu, uplatňujú sa aktivizujúce metódy, učiteľ 

podporuje žiakov v spolupráci a komunikácii, využívajú sa rôzne organizačné 

formy práce, neverbálne prostriedky komunikácie, dôraz sa kladie na zaujímavé 

a prakticky využiteľné učivo
27

.  

Rôzni  autori sa sústreďujú na odlišné znaky CLIL, nasledujúce znaky môžeme ponímať 

ako atribúty teórie CLIL, ktoré sa prelínajú vo viacerých bodoch. 

1. Vyučovanie rôznorodých predmetov v cieľovom L2 

Uvedený prvok je najzreteľnejší atribút teórie CLIL ( De Graaff et al., Lorenzo et al., 

Daleová et al., Mehisto et al.), integrácia vyučovania cudzieho jazyka a imerzia 

v nejazykovom predmete poskytuje možnosť a nevyhnutnosť ďalších základných 

atribútov.  

2. Synchronizácia jazykových a obsahových cieľov 

Integrácia cieľov vedie učiteľov a žiakov kombinovať jazykové a obsahové záležitosti 

počas každej hodiny, aby sa zvýšil proces prenosu informácií a tým efektivita vyučovania.  

Formulácia cieľov je súčasťou CLIL, napomáha štruktúrovať učenie (scaffolding) 

a poskytuje žiakom niektoré učebné stratégie (Mehisto et al., 2008). 

3. Adaptácia jazykového vstupu 

Je esenciálne, aby na zabezpečenie zmysluplnej  komunikácie bol cudzí jazyk v rámci 

vyučovania optimalizovaný (Mehisto et al. , 2008). Zahŕňa to aj písomný aj ústny spôsob 

komunikácie. 

4. Stimulácia jazykového výstupu 

Podľa De Graaffa (2007) je potrebné sústrediť sa na jazykové výstupy žiaka, aby mohol 

dôkladne preniknúť do obsahu predmetu a efektívne používať jazykové štruktúry. 

Produkcia jazyka a obsahu zvyšuje a hodnotí edukačný proces, v rámci CLIL sa vyžaduje 

od žiakov, aby sa učili používaním cudzieho jazyka. 

5. Podpora učebných stratégií učiaceho sa  

Jedným z prostriedkov, pomáhajúcim žiakom vyrovnať sa so vstupmi a produkovať 

adekvátne výstupy, je naučiť ich stratégii riešenia problému, kedy sa stanú nezávislými, 

a poskytnúť im príležitosti priblíženia sa k autentickejšej jazykovej produkcii. 

                                                 
26

Pozri Pokrivčáková, S. 2008. Štruktúra  motivácie  mladších  žiakov  do  učenia  sa  cudzieho  jazyka. In 

Pokrivčáková, S. et al. Inovácie a trendy vo vyučovaní cudzích jazykov u žiakov mladšieho školského veku. 

2008, s. 53-60. 
27

 Porovnaj Novotná, J. CLIL – Neverbální prostředky komunikace a různé formy reprezentace. 
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6. Aktivizácia predchádzajúcej vedomosti 

Spôsob zvýšenia miery porozumenia a participácie je v aktivizácii vedomostí a znalostí 

žiakov, ktoré sú dostupné. Aktivizácia môže pozitívne ovplyvniť motiváciu a diferencovať 

individuálne žiacke rozdiely.  

7. Kooperatívne učenie 

Na vytvorenie zmysluplnej jazykovej produkcie je potrebné, aby žiaci strávili čas vo 

vzájomnej interakcii a učili sa aj navzájom. 

8. Scaffolding  

Scaffolding je činnosť napomáhajúca žiakom porozumieť cudzí jazyk a obsah. Zároveň im 

učiteľ napomáha aj interpretovať  formou výslednej produkcie. V podstate je to 

uvedomenie si problémov, ktoré sa môžu objaviť v rámci CLIL, s ktorými môže učiteľ 

počítať a môže žiakom poskytnúť pomoc pri práci.  

9. Multimodalita 

Multimodalita zaručí, že žiaci budú získavať vstupy a produkovať výstupy rôznymi 

spôsobmi: vizuálne, písomne, ústne, prakticky, taktiež to poskytne rôzne postupy, ktoré 

korešpondujú s učebnými štýlmi a stratégiami učenia. 

Pri metóde CLIL z psychologického pohľadu dochádza k podnecovaniu potenciálu 

maximálnych schopností a možností žiaka – motivačného, kognitívneho, osobnostného 

a emotívneho, ktoré garantujú efektívnu automatizáciu naučených vedomostí a zručností 

s cieľom rozvíjať cudzojazyčné kompetencie, ako konštatuje Lojová (2010), ktorá 

zmysluplnosť implementácii CLIL naznačuje v spôsobe precvičovania, fixácie a 

automatizácie jazykových zručností (2010. s. 13)
28

. 

2.2 Filozofické a psycholingvistické východiská CLIL  

Metóda CLIL vychádza z princípov konštruktivizmu, využíva metódy, ktoré zdôrazňujú 

aktivitu žiaka a prispievajú k rozvoju jeho autonómie. Základnou myšlienkou 

konštruktivizmu, ako konštatuje Bertrand, je „[...]bude reč o teóriách, podľa ktorých žiak 

svoje poznanie aktívne konštruuje” (1998, s. 65). Průcha et al. (2009) v pedagogickom 

slovníku definujú konštruktivizmus ako „široký prúd teórií vo vedách o správaní a 

sociálnych vedách, zdôrazňujúci aktívnu úlohu subjektu v poznávaní sveta, význam jeho 

vnútorných predpokladov v pedagogických a psychologických procesoch, dôležitosť jeho 

                                                 
28

 Bližšie sme sa prezentovanému modelu pre automatizáciu a rozvoj jazykových kompetencií venovali 

v podkapitole 1.2.1 
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interakcie s prostredím a spoločnosťou” (2009, s. 131)
29

 V tomto zmysle je interakčnou 

teóriou, prekonávajúcou jednostrannosť empirizmu a nativizmu.  

Rozvoj vyšších myšlienkových funkcií žiaka v integrovanom vyučovaní je 

konštruovaný a žiak si buduje nové vedomosti na základe svojich predchádzajúcich 

vedomostí a skúseností. Ďalším predpokladom je, že učenie sa je aktívne, nie pasívne. 

Žiaci konfrontujú nové poznatky a vedomosti s tým, čo už poznajú, a pokúšajú sa ich 

pochopiť práve na základe svojich doterajších poznatkov a chápania. Konštruovanie 

poznania je aktívnym procesom, a preto žiak musí mať príležitosť s učivom pracovať, 

nachádzať nové významy, objavovať zmysel vecí, riešiť problémy a reflektovať svoje 

vlastné skúsenosti. Pretože CLIL vychádza z princípov konštruktivizmu, zdôrazňuje 

význam aktívneho učenia sa. 

Zistenia Hofmannovej a Novotnej (2003, 2005) ukazujú, že počas integrácie CLIL sa 

kognitívne procesy žiakov odlišujú od vyučovania v materinskom jazyku a zahŕňajú 

mentálne manipulácie s iným typom symbolov, čo má za následok rozvoj kognitívnych 

a metakognitívnych stratégií žiakov.  

CLIL taktiež akceptuje psycholingvistické vysvetlenie skutočnosti, že učenie sa možno 

úspešne rozvíjať v socio-kultúrnom prostredí. Neučíme sa individuálne a v izolácii, ale v 

spoločnosti ďalších. Vygotskij (1978) tvrdí, že učenie sa realizuje v dialógu. Učenie sa je 

teda interaktívne, a to smerom od interakcie medzi žiakom a zdrojom informácie a 

následným aktívnym spracovaním získanej informácie vo svojej mysli. Interakcia medzi 

subjektmi vyučovacieho procesu v CLIL má mimoriadny význam, pretože len vďaka 

komunikácii sa dajú dosiahnuť duálne ciele CLIL. Z tohto dôvodu je samozrejmou 

súčasťou CLIL aj kooperatívne vyučovanie. 

Ďalším dôležitým momentom, ktorý Vygotskij zdôrazňuje, je zóna najbližšieho rozvoja 

ZPD (zone of proximal development) 
30

, t.j. žiak musí dostávať také úlohy, ktoré sú pre 

neho výzvou, a hoci ich nedokáže samostatne riešiť pomocou svojich momentálnych 

vedomostí, rieši ich vďaka podpore učiteľa – scaffolding
31

. Pod pojmom scaffolding – 

„stavanie lešeniaˮ – rozumieme podporu, ktorú učiteľ poskytuje žiakom, aby zabezpečil 

dosiahnutie duálneho cieľa dočasnou asistenciou pokiaľ nebude žiak schopný pracovať 

automaticky a samostatne. V CLIL musí mať táto podpora dvojaký charakter. Učiteľ 

                                                 
29

 Preklad autorka. 
30

 Bližšie sme sa ZPD venovali v podkapitole1.1.  
31

 Pozri Vygotskij, 1978 – stratégie vo vyučovaní, ktoré majú pôvod vo Vygotského sociokultúrnej teórii a 

ZPD. Porovnaj Kolláriková, Pupala, 2001, s. 203-204. 
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pomáha žiakovi prekonávať problémy súvisiace s predmetom a aktívne ich skúmať, ale 

okrem toho mu musí poskytovať aj podporu pri riešení jazykových problémov. Tieto 

súvisia so skutočnosťou, že zdroje a materiály, s ktorými žiak pracuje, sú v cudzom jazyku. 

Dieťa sa učí poznávať svoje okolie a svet v sociálnej interakcii a kooperácii 

s vrstovníkmi a učiteľom, tieto poznatky si vlastnou činnosťou interiorizuje. Pri kognícii 

zohráva dôležitú úlohu jazyk, pretože je médiom prenosu informácií. CLIL tak prispieva 

nielen k rozvoju komunikatívnej kompetencie v cudzom jazyku, ale aj v materinskom 

jazyku, pretože najmä v začiatkoch používania CLIL vyučovanie prebieha v cieľovom 

jazyku len ako časť vyučovacieho procesu. 

CLIL pozitívne ovplyvňuje nielen komunikatívne kompetencie žiakov, ale aj ich 

vedomosti a zručnosti zo všeobecnovzdelávacích predmetov, aj keď žiaci potrebujú istý 

čas na oboznámenie sa a adaptáciu a „len čo sa oboznámia s novým spôsobom práce, ich 

zvýšená motivácia a sústredenie sa na výkon umožňujú výraznejší progres vo vedomostnom 

predmete, ale len za predpokladu, že počas plánovania i realizácie učitelia dodržiavajú 

všetky princípy CLIL” (CLIL, 2007). Ako sme už uviedli pri cieľoch, primárne ciele CLIL 

súvisia s rozvojom kognitívnych a metakognitívnych funkcií žiaka, nie s memorovaním 

encyklopedických vedomostí.  

Reforma žiada odklon od encyklopedických vedomostí a cieľom edukácie je umožniť 

dieťaťu alebo žiakovi  

získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych 

spôsobilostí a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných 

technológií, komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku, 

matematickej gramotnosti, a kompetencie v oblasti technických prírodných vied a 

technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie a občianske kompetencie, 

podnikateľské schopnosti a kultúrne kompetencie (Zákon 245/2008, s. 5). 

2.3 CLIL a bilingvizmus  

Skutnabb-Kangasová (1984) charakterizuje bilingválneho používateľa jazyka 

v závislosti od pôvodu, identifikácie, kompetencie a funkcie. Náš vzdelávací systém je 

naklonený premise bilingvizmu
32

, ktorá je charakterizovaná prostredníctvom kompetencie 

a všeobecnou definíciou funkcie (pozri tabuľka 2). Zložitý fenomén bilingvizmu ako cieľa 

jazykovej politiky EÚ v nadväznosti na jednotlivé národné politiky, cez stanovenie cieľov 

cudzojazyčného vzdelávania prechádza neustálou re-evaluáciou efektívnosti. Kritériá 

                                                 
32

 Problematikou bilingvizmu sa detailnejšie zaoberá napr. Kubeš, M. 2012. Aplikácia prístupu CLIL na 

hodinách matematiky v 4. ročníku ZŠ. : dizertačná práca. Bratislava, UK, 2012. 119 s. 



25 
 

rozhodovania by mali vychádzať zo situácií, čo je pre dieťa výhodné z psychologických, 

jazykových, pedagogických a sociologických dôvodov (Sepešiová, 2012). 

 

Tabuľka 2 Charakteristiky bilingvizmu 

kritérium definícia 

pôvod a. od začiatku sa učil dva jazyky od ich 

rodených používateľov v rodine 

b. od začiatku paralelne používal dva 

jazyky ako komunikačné prostriedky 

identifikácia  

a. vnútorná  

 

b. vonkajšia 

 

a. identifikuje sa ako bilingválny s dvomi 

kultúrami 

b. je ostanými identifikovaný ako 

bilingválny používateľ  

kompetencia a. úplne zvládol dva jazyky 

b. ovláda dva jazyky ako rodné 

c. rovnako ovláda dva jazyky 

d. dokáže produkovať kompletné 

zmysluplné výpovede v druhom jazyku 

e. má aspoň nejakú znalosť  a vedomosť 

o gramatickej štruktúre druhého jazyka 

f. prišiel do styku s iným jazykom 

funkcia používa/dokáže použiť dva jazyky vo väčšine 

situácií v súlade s vlastnými potrebami, želaním 

a požiadavkami komunity 

(spracované podľa Skuttnab-Kangasovej.) 

 

Bilingválne vzdelávanie má dlhoročnú tradíciu v krajinách, kde je viac oficiálnych 

jazykov. Programy vnoreného vyučovania
33

 sú závislé od podmienok, ako napr. 

dostupnosti materiálneho vybavenia a kvalifikovanosti pedagógov. Niektoré poskytujú 

vyučovanie všetkých predmetov v L2, iné naopak ponúkajú len niektoré predmety. 

Programy s vnoreným vyučovaním sa objavujú v mnohých podobách počas histórie 

edukačného procesu, napr. vyučovanie prostredníctvom gréckeho a latinského jazyka 

v stredoveku, francúzštiny ako jazyka šľachty v Európe v 18. a 19. storočí (Baker, 2006). 

Medzi takéto krajiny patrí aj Kanada, kde v 80-tych rokoch minulého storočia prebiehal 

experiment s  programami vnoreného vyučovania, ktoré zabezpečovali vyučovanie 

francúzštiny a reálií Francúzska v školách.  

                                                 
33

 V odbornej literatúre niekedy označovaný ako imerzný program, z anglického originálu immersion 

programmes. 



26 
 

Uvedený kanadský program vnoreného vyučovania ovplyvnil významnou mierou 

európske bilingválne vzdelávanie. Podľa Kovácsovej (2010) v rámci metód „content based 

learningˮ sa najviac etabloval program vnoreného vyučovania v prostredí severnej 

Ameriky a CLIL sa uplatnil v duálne zameranom európskom vzdelávacom priestore. 

Komparuje ich nasledovne: 

 

Tabuľka 3 CLIL vs. program vnoreného vyučovania 

CLIL program vnoreného vyučovania 

 vyučovanie explicitného cieľového 

cudzieho jazyka 35-50% cieľového 

cudzieho jazyka 

 cieľový cudzí jazyk nie je 

komunikačným prostriedkom 

v krajine 

 nie je majoritno-minoritné 

prepojenie 

 učitelia používajú oba jazyky 

 35-50% kurikula má byť v 50-100% 

cieľovom cudzom jazyku 

 vyučovanie neexplicitného cieľového 

cudzieho jazyka 

 cieľovým cudzím jazykom sa 

komunikuje  v krajine 

 učiaci sa sú používateľmi cieľového 

jazyka 

 učitelia sú rodení hovoriaci 

 50-100% kurikula má byť v cieľovom 

cudzom jazyku 

(Zdroj: Kovácsová, 2006, s. 55.) 

Metódu CLIL zaraďujeme medzi bilingválne metódy (Marsh, 2004; Mehisto et al 2008, 

Garciová, 2009), líši sa však od bilingválneho vyučovania nejazykového predmetu tým, že 

pri bilingválnej metóde je nevyhnutným predpokladom dostatočná jazyková úroveň 

žiakov, pri metóde CLIL je cieľom osvojenie si jazykových zručností v cudzom jazyku 

paralelne so získaním vedomostí z nejazykového predmetu a nevyžaduje sa vstupná 

jazyková znalosť žiakov (Kazelleová, Váňová, 2010).  

Vyučovanie prostredníctvom CLIL nevylučuje používanie materinského jazyka, 

naopak, ak používame počas edukačného procesu metódu CLIL, je potrebné, aby žiaci 

zvládli terminológiu v L1 a L2. Kubeš (2012) syntézou literárnych prameňov označuje 

CLIL ako prístup, ktorý je možné aplikovať v rôznych modeloch bilingválneho 

vzdelávania. Menzlová (2010) uvádza niekoľko spoločných a rozdielnych znakov medzi 

bilingválnym vyučovaním a metódou CLIL (pozri tab. 4). 
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Tabuľka 4 Znaky CLIL a bilingválneho vyučovania 

CLIL bilingválne vyučovanie 

 vyučovanie podporuje súčasne 

vedomosti zo všeobecno-

vzdelávacieho predmetu ale aj 

vedomosti a zručnosti z cudzieho 

jazyka pričom je potrebné vytvoriť 

pre učiacich sa podmienky pre 

aktívne učenie; 

 použitie organizačných foriem 

didaktiky cudzieho jazyka - 

aktívne učenie a učenie sa 

(skupinové, partnerské a 

projektové)  

 uvedomovanie si jazykových 

princípov 

 rozvoj jazykových funkcií 

 učebné podmienky vychádzajúce 

z konštruktivistického princípu 

 jazyk zohráva centrálnu úlohu 

v každom predmete za účelom 

poskytnutia vedomostí, 

pozorovania, opisu, výmeny 

informácií, myšlienok, názorov 

a diskusie;  

 cudzí jazyk nie je centrom 

vyučovania, ale nepriamo 

predstavuje didaktický základ; 

 

(spracované podľa Menzlová, 2010.) 

 

Z metodologického hľadiska je zásadný rozdiel medzi vyučovaním cudzích jazykov a 

vyučovaním všeobecnovzdelávacích predmetov v cudzom jazyku. Všeobecnovzdelávacie 

predmety pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským sú vymedzené v ISCED1 

nasledovne: slovenský jazyk a literatúra, prvý cudzí jazyk, matematika, informatická 

výchova, prírodoveda, vlastiveda, etická výchova, náboženská výchova, pracovné 

vyučovanie, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná výchova (ISCED 1, 2008). 

Vyučovanie CJ je zacielené na učenie a precvičovanie všetkých štyroch jazykových 

kompetencií/zručností (čítanie, písanie, počúvanie a komunikácia) a posilnenie 

interkultúrneho povedomia. Vo vyučovaní predmetov okrem predmetu anglický jazyk sa 

tieto zručnosti stávajú prostriedkom, ako získať nové vedomosti a informácie a následne 

preukázať pochopenie obsahu vyučovaného predmetu (pozri tab. 5). 
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Tabuľka 5 Rozdiely medzi vyučovaním cudzieho jazyka a vyučovaním prostredníctvom CLIL 

 vyučovanie cudzieho jazyka vyučovanie CLIL 

ciele  jazykovo zamerané  duálne zamerané  

(obsah, cudzí jazyk) 

dĺžka učebnej jednotky, 

náplň 

 spravidla kopíruje 

rozčlenenie učebnice 

na kapitoly 

 rozvíja 4 jazykové 

zručnosti 

 

 zvyčajne prekračuje  

dĺžku klasickej vyučovacej 

hodiny 

 často sa volí forma  

modulu alebo projekt 

 môže byť rozčlenená tematicky 

 rôznorodé témy 

 cielené úlohy a zadanie –

preukazujúce znalosť obsahu 

 rozvoj kľúčových kompetencií 

plánovanie hodiny  ciele sú zamerané na 

rozvoj jazyka 

a komunikácie 

 prechod od učiteľom 

vedených drilových 

aktivít po voľné 

aktivity s vyššou 

mierou kreativity 

a samostatnosti  

 ciele sú zamerané na obsah 

a jazyk  

 analýza jazyka potrebného 

na sprostredkovanie obsahu 

 poskytnutie jazykovej podpory 

 poskytnutie obsahovej podpory 

(odborná slovná zásoba 

predmetu) 

stavba úlohy, zadania 

 

 dôraz na rozvoj 

komunikácie 

 produktívna 

komunikácia 

 komunikácia 

v kontrolovaných 

aktivitách 

 činnostné úlohy a zadania 

 dôraz na rozvoj učebných 

 stratégií 

 vizualizácia 

 komunikácia vo voľnejších, 

učiteľom nekontrolovaných 

aktivitách 

 poskytnutie jazykovej podpory 

(slovná zásoba, nácvik 

zvyčajných štruktúr) 

 rozvoj predmetovej a jazykovej 

gramotnosti, napr. čitateľská 

gramotnosť, 

počítačová gramotnosť 

výber jazyka  učiteľ používa CJ počas 

celej vyučovacej 

hodiny 

 žiaci používajú CJ, 

v obmedzenej miere 

materinský jazyk 

 učiteľ používa cudzí a materinský 

jazyk podľa stupňa vzdelávania 

a používanej formy CLIL 

 žiaci môžu používať materinský 

jazyk, zvyčajne v úvodných 

štádiách implementácie CLIL 

hodnotenie, testovanie  jazykové kompetencie  oddelené hodnotenie 

predmetových a jazykových 

znalostí a kompetencií; 

 alternatívne(neformálne) techniky 

hodnotenia 

(spracované podľa Šmídová, 2010.) 
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Pokrivčáková (2010, s.99) delí podľa rozsahu používania cudzieho jazyka CLIL na 

nasledovné typy: 

 aditívny  

- nízka expozícia CJ ( 5-15% vyučovacieho času); 

- stredná expozícia CJ ( 15 – 50% vyučovacieho času); 

 imerzný
34

 

- vysoká expozícia CJ ( 50 – 100% vyučovacieho času). 

 

Z výsledkov niektorých teoreticko-metodických záverov týkajúcich sa doby používania L2 

počas vyučovacej hodiny vyplýva, že vyučovanie v cudzom jazyku musí predstavovať 

25% jej trvania na to, aby boli jazykové ciele dosiahnuté (Pavesi et al., 2001). 

2.4 Ciele CLIL 

Pozitívom CLIL je umožnenie intenzívneho zavedenia vyučovania cudzích jazykov bez 

výrazných kurikulárnych a organizačných zmien tým, že učitelia používajú ako médium 

sprostredkovania obsahu učiva všeobecnovzdelávacieho predmetu na jednej strane 

materinský jazyk L1 a komplementárne na strane druhej cieľový cudzí jazyk L2, ktorý sa 

aj naďalej vyučuje ako samostatný predmet. Časť obsahu všeobecnovzdelávacieho 

predmetu môže učiteľ vyučovať v L2,  alebo ak nie je dostatočne jazykovo kompetentný, 

môže učiteľ cudzieho jazyka parciálne včleniť obsah počas vyučovania cudzieho jazyka.  

Okrem jazykového a obsahového cieľa je možné definovať aj ciele týkajúce sa stratégií 

a schopností. Mehisto, Marsh, Wolff (2008) a iní pokladajú za dôležité uvedomiť si, že 

CLIL patrí ku konštruktivistickým prístupom s orientáciou na proces učenia s 

porozumením. Základnou orientáciou a zmenou vo vyučovaní nielen v primárnom stupni 

má byť zvýšený záujem o dieťa, akcent na vzájomnú komunikáciu, priateľský a partnerský 

prístup.  

Coylová (2006) upozorňuje na štyri základné prvky, ktoré sú zakomponované v metóde 

CLIL, sú označované ako štruktúra 4Cs a sú vzájomne prepojené spôsobom 

prezentovaným na obrázku 1. 

 

                                                 
34

 Program vnorením sa. 
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Obrázok 1Súbor 4Cs CLIL 
(podľa Coyle, vlastné spracovanie) 

 

Štruktúra 4Cs integruje a kombinuje:
35

 

 obsahové prvky – viažu sa na nejazykový všeobecnovzdelávací predmet;  

 rozvoj myslenia – utváranie abstraktných a konkrétnych pojmov na úrovni vyšších 

myšlienkových operácií podľa Bloomovej taxonómie
36

;  

 komunikáciu – je prirodzene autentická, nevychádza z umelej komunikačnej 

situácie; 

 kultúrne prvky – významnou mierou sa podieľajú na rozvoji interkultúrnych 

komunikačných zručností.  

Průcha (2010) definuje interkultúrnu komunikáciu (intercultural communication) ako 

„termín označujúci procesy interakcie a oznamovania v najrôznejších typoch 

situácií.....komunikácia je determinovaná špecifickosťou jazykov, kultúr, mentalít 

a hodnotových systémov komunikujúcich partnerov” (2010, s. 16)
37

 a vo vedeckej 

terminológii je synonymom interkultúrnej kompetencie. Programy vyučovania cudzieho 

jazyka musia obsahovať aj kultúrne prvky, pretože cieľom takéhoto vyučovania je nielen 

rozvoj jazykových zručností, ale aj rozvoj kultúrneho povedomia, ako poukazuje 

Pokrivčáková (2010) pri nepriamych výhodách
38

 CLIL. 

Obsahové ciele sa zameriavajú na rozvoj kognitívnych funkcií žiaka, najmä ich 

kreatívneho a kritického myslenia, jazykové ciele sú orientované dominantne na rozvoj 

                                                 
35

 V rámci štruktúry 4C rozumieme: obsah – content; poznávanie, myslenie – cognition; komunikácia – 

communication; interkulturalita – culture. 
36

 Taxonómia vzdelávacích cieľov podľa Blooma: 1. Znalosť(vedomosť), 2. Porozumenie, 3. Aplikácia, 4. 

Analýza, 5. Syntéza, 6. Hodnotiace posúdenie, revidovaná taxonómia podľa Anderson, Kratwohl (2001): 1. 

Zapamätanie, 2. Porozumenie, 3. Aplikácia, 4. Analýza, 5. Hodnotenie, 6. Tvorivosť  (viac Turek, 2010, s. 

52-54).  
37

 Preklad autorka. 
38

 Viac Pokrivčáková, S. 2010. Obsahovo integrované učenie sa cudzieho jazyka (CLIL) na 1. stupni ZŠ In 

Straková, Z., Cimermanová , I (eds.) Učiteľ cudzieho jazyka v kontexte primárneho vzdelávania., s. 104. 
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komunikatívnej kompetencie v cieľovom jazyku. Obsah predmetu poskytuje žiakom 

autentický kontext, s ktorým pracujú, čím sa komunikácia v cudzom jazyku stáva 

autentickejšou. CLIL tak významne prispieva k rozvoju jazykových zručností, pretože sa 

žiaci učia jazyk v prirodzenejších situáciách v porovnaní s hodinami cudzieho jazyka a 

použitie cieľového jazyka sa stáva prostriedkom na dosiahnutie reálnych komunikatívnych 

cieľov. Predpokladáme, že komunikatívne kompetencie
39

 žiakov sa výrazne zvýšia, 

pretože žiaci majú príležitosť precvičovať a automatizovať
40

 si jazykové štruktúry v 

autentických situáciách. Je potrebné zdôrazniť, že CLIL podčiarkuje dôležitosť 

nadobúdania kompetencií a zručností, čo je v rozpore s tradičným transmisívnym 

vyučovaním, ktoré je chápané ako sprostredkovanie učiva v spracovanej, definitívnej 

podobe (Turek, 1997). 

2.4.1 Výhody a riziká pri implementácii CLIL na primárnom stupni 

Je možné hovoriť o mnohých výhodách, ako aj rizikách, spojených so zavedením 

metódy CLIL do procesu vyučovania cudzieho jazyka v primárnej edukácii. Medzi výhody 

možno považovať:  

deti sú otvorenejšie, flexibilnejšie a dokážu sa naučiť slovnú zásobu veľmi 

prirodzeným spôsobom cez hrové aktivity, piesne, kreslenie, riekanky (Luprichová, 

2010, s.21); 

 

zlepšenie komunikačných kompetencií žiaka v L2; spojenie cudzieho jazyka s reálnym 

životom; zvyšovanie motivácie prostredníctvom reálnych situácií; časová úspora cez 

efektívne sprostredkované obsahy, ktoré sú obsiahnuté vo viacerých predmetoch 
(Pokrivčáková, 2010, s.104); 

 

uplatnenie aktivizujúcich učebných metód, aktívne zapojenie žiakov do učebného 

procesu; zaradenie organizačných foriem vyučovania, pri ktorých žiaci komunikujú 

a spolupracujú; metódy rešpektujúce obmedzenú jazykovú vybavenosť  žiakov 

a učiteľov; využitie širokej škály neverbálnych komunikačných prostriedkov 

a rôznych foriem prezentácie – vizualizácia, modelovanie, schematické a symbolické 

zápisy, grafy...; zaujímavý a praktický výber učiva; pozornosť zameraná na spätnú 

väzbu a monitorovanie výsledkov (Sepešiová, 2010, s. 48). 

 

Rizikové oblasti, ktoré je potrebné brať do úvahy pri zavádzaní metódy CLIL sumarizuje 

Pokrivčáková (2010, s. 104) ako: 

 zvýšené nároky na prípravu učiteľov v pregraduálnom a celoživotnom     

cudzojazyčnom vzdelávaní; 

 zvýšené nároky na prípravu na vyučovanie; 

                                                 
39

 Pozri napr. Pokrivčáková, S. et al. 2012. Didaktická efektívnosť metódy CLIL na prvom stupni ZŠ vo 

vyučovaní cudzích jazykov. 
40

 Porovnaj Lojová 2000, 2010; Johnson, 1996. 
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 nevyhnutná spolupráca medzi učiteľmi; 

 materiálne zabezpečenie na vyučovanie; 

 pripravenosť na prácu s rôznymi informačnými zdrojmi. 

 

Aj napriek oficiálne vypracovaným dokumentom
41

, ktoré majú zabezpečovať jednotné 

vyučovanie cudzích jazykov v primárnom stupni slovenského edukačného prostredia, 

vyučovanie na jednotlivých školách sa líši hlavne podľa Pokrivčákovej (2008, s. 6 – 7) 

 

 stavom (povinné, nepovinné, voliteľné, záujmové krúžky, školský klub); 

 internou organizáciou (delenie na skupiny alebo spoločné vyučovanie celej triedy); 

 dotáciou hodín (1– 4 vyučovacie jednotky za týždeň); 

 učebnými materiálmi (zahraničné učebnice a doplnkové materiály, materiály 

slovenských autorov, kombinované zdroje, vlastné adaptované materiály); 

 postupmi a metódami; 

 personálnym zabezpečením (rôzne stupne kvalifikovanosti
42

 vyučujúcich). 

 

2.4.2 CLIL a slovenské edukačné prostredie  

V rokoch 2009 – 2011 prebiehal projekt realizovaný ŠPU Pedagogické inovácie na 

Slovensku z pohľadu učiteľov a riaditeľov ZŠ formou dotazníkového prieskumu. 

Z výsledkov výskumu vyplýva, že učitelia považujú za najdôležitejšie inovovať stratégie 

a metódy, na strane druhej manažment školy považuje za dôležité inovovať obsah. Na 

základe výsledkov výskumu 88,8% pedagógov pokladá inovácie za potrebné kvôli 

zmenám v spoločnosti, prispôsobeniu sa týmto zmenám a potrebe adaptácie edukačného 

procesu v duchu praktickej prípravy žiakov na život a získanie užitočných vedomostí, 

zručností a spôsobilostí, ktoré dokážu transformovať a použiť vo svojom živote, zlepšeniu 

motivácie žiakov cez metódy a inováciu obsahu a metód edukácie s dôrazom na 

skvalitnenie sociálnej klímy, disciplíny a vzťahov v rámci triedy (Bagalová, 2011). 

Pod pojmom inovácie si respondenti predstavovali okrem iných javov 

a pedagogických skutočností aj „používanie aktivizujúcich, zážitkových a participatívnych 

metód; najmä projektové vyučovanie, kooperatívne vyučovanie, metódu CLIL” (ibid, s.14). 

V dokumente Koncepcia vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách 

(2007) autori odporúčajú na dosiahnutie cieľa proklamovaného jazykového vzdelávania 

garantovaného všetkým žiakom
43

 okrem iných opatrení  

                                                 
41

Pozri ISCED1, 2008. 

Butašová et al., 2007. Koncepcia výučby cudzích jazykov na ZŠ a SŠ . 

Spoločný Európsky referenčný rámec pre jazyky. 2006. 
42

 Bližšie sa profesijným kompetenciám učiteľa venujeme v podkapitole 3.2. 
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efektívne rozvíjať jazykové zručnosti bez potreby zvýšenia vyučovacieho času 

v učebnom pláne prostredníctvom obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania 

(CLIL) poskytujúceho žiakom príležitosť používať nadobudnuté jazykové zručnosti 

v prirodzenom, zmysluplnom kontexte, uvažovať čoraz častejšie o možnosti integrácie 

metódy CLIL do vyučovacieho procesu (2007, s. 9). 

 

CLIL ako metóda inovatívneho vyučovania cudzieho jazyka sa v slovenskom 

edukačnom prostredí už postupne naturalizuje a stáva sa súčasťou hlavného prúdu 

vzdelávania
44

, aj keď formou spontánnych pokusov jednotlivcov. Implementácia prebieha 

v Európe ako aj na Slovensku nerovnomerne. V oblasti primárneho a čiastočne 

sekundárneho stupňa vzdelávania môžeme situáciu hodnotiť ako etapu experimentálneho 

overovania formou projektov a postupnej integrácie CLIL. 

 

, 

Obrázok 2 Status poskytovania CLIL v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 2010/2011
45

 
(Zdroj: Eurydice.) 

 

 

 

                                                                                                                                                    
43

 Požadovaná komunikačná úroveň B1/B2 podľa SERR v prvom CJ a komunikačná úroveň A2/B1 podľa 

SERR v druhom CJ všetkých žiakov edukačného systému v SR po skončení strednej školy. (Koncepcia 

vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách , 2007, s. 7). 
44

Vzdelávanie typu CLIL ako súčasť vzdelávania v školách hlavného prúdu automaticky neznamená jeho 

bežné rozšírenie. 
45

 Vysvetlivky legenda – (zhora nadol) obr. 2 CLIL performancia vo všetkých školách; CLIL performancia 

v niektorých školách; CLIL performancia v rámci pilotných projektov; CLIL performancia nie je 
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Obrázok 3 Status cieľového cudzieho jazyka používaného v rámci CLIL v primárnom a 

sekundárnom vzdelávaní 2010/2011
46

 
(Zdroj: Eurydice.) 

 

Na Slovensku je vzdelávanie implementovanou metódou  CLIL zamerané na nedomorodé 

a menšinové jazyky, pričom pod pojmom nedomorodý jazyk rozumieme „ jazyk, ktorý nie 

je oficiálne stanovený ako úradný jazyk štátu, ani menšinovým jazykom, ani 

neteritoriálnym jazykomˮ (Eurydice, 2008, s.45). 

                                                 
46

 Vysvetlivky legenda – (zhora nadol) 1štátny jazyk+1 cudzí jazyk; 1štátny jazyk+1 regionálny, menšinový 

alebo nedomorodý;1 štátny jazyk+1 iný štátny jazyk; CLIL performancia nie je. 

 


