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3 KOMPETENCIE UČITEĽA CLIL V PRIMÁRNEJ EDUKÁCII 

„Učiteľom hodným tohto mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej 

zodpovednosti.ˮ 

Ján Amos Komenský  

 

Funkciu školy ovplyvňujú aktuálne potreby zmeny obsahu vzdelávania, vedecko- 

technologický rozvoj, potreba jazykovej vybavenosti, akcentácia celoživotného 

vzdelávania, zmeny aparátu hodnôt v spoločnosti a nezanedbateľné konkurenčné 

prostredie decentralizovaného edukačného prostredia. Slovenskí učitelia sa musia 

v posledných dvoch decéniách vyrovnať s novými nárokmi reagujúcimi na zmeny 

prebiehajúce v spoločnosti. 

Podstatnú vec, ktorú je potrebné percipovať v spojení s učiteľom
47

 je uvedomenie si, čo 

vlastne vyučovanie je. Súhlasíme s Gondovou (2012), že vyučovanie nemáme automaticky 

synkretizovať s učením sa, keďže žiak ako aktívny subjekt edukačného procesu 

vyučovanie aktívne mení a zároveň sa mení rola učiteľa z kontrolnej na facilitačnú
48

. 

Prioritnou úlohou učiteľa je umožniť žiakovi, aby sa naučil, a preto musí byť odborne 

erudovaný a kompetentný, pričom erudíciou nerozumieme absolútne majstrovstvo, ale 

potrebu celoživotného kontinuálneho vzdelávania; učiteľ má rozumieť a  akceptovať 

osobitosti psychologického vývinu žiaka; učiteľ je súčasťou intersociálnych vzťahov; 

učiteľ je spoluautor kurikula, a ako konštatuje Portík (2009, s. 56) „ jeho výchovný vplyv 

na žiakov bol čo najefektívnejší, nakoľko sa nároky na osobnosť učiteľa neustále zvyšujúˮ. 

3.1 Profesijné kompetencie učiteľa  

Výchovno-vzdelávací proces je úzko spätý s učiteľom, ktorý pôsobí ako „hlavný 

organizátor a realizátor výchovy a vzdelávania” (Petlák, 2000, s. 12), ktorý je vo 

vzájomnej interakcii v rámci triády – učiteľ, žiak, rodič. Učiteľ má mať vedomosti 

o najnovších metódach a formách výchovno-vzdelávacieho procesu, ktoré sú spojené so 
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 Problematike učiteľskej profesie sa na Slovensku venuje mnoho renomovaných odborníkov, ktorí 

problematiku ponímajú a skúmajú na základe rôznorodých hľadísk, ako napr. pedagogické, psychologické, 

sociologické, status učiteľského povolania, osobnostné, vzťahové, profesijné, prípravy na povolanie, 

hodnotovo orientované, kurikulárne, participačné. Vzhľadom na zameranie monografie sme pracovali a 

vybrali autorov publikujúcich a venujúcich sa prevažne primárnej edukácii: Belásová, Ľ ., Cimermanová, I., 

Černotová, M., Homolová, E., Liba, J., Kasáčová, B., Kosová, B., Pavlov, I., Petlák, E., Portík, M., Pupala, 

B., Straková, Z.,  Turek, I..  
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zmenami a dynamikou sveta. Portík (1998) dospel k záveru, že učiteľ má pristupovať 

k vyučovaniu a učivu tvorivo, má byť tvorivý a rozvíjať túto dispozíciu aj u žiakov.  

Pod pojmom učiteľ označujeme človeka, ktorého profesijná činnosť je priamo spojená 

s realizáciou výchovno-vzdelávacích aktivít v školskom prostredí. Lukášová – Kantorková 

(2004) uvažuje o učiteľovi ako o expertovi, ktorého základným znakom sú „professional 

knowledgeˮ, ktoré sú bazálne a predstavujú podstatu jeho praktickej činnosti, teda 

rozhodovacích procesov, akciu a reflexiu. Pod expertnými profesijnými znalosťami 

v reflexívnom modeli učiteľa rozumieme „diagnostikovanie a rozvoj vnútorných kvalít inej 

ľudskej bytosti a seba samejˮ (Lukášová – Kantorková, 2004, s. 9), čo reflektuje a zahŕňa 

požiadavky celoživotného vzdelávania učiteľov. Kosová (2011, s. 3) sumarizuje 

profesionalitu učiteľa ako špecifickú viacúrovňovú integráciu: 

 pedagogiky a psychológie do „psychodidaktikyˮ; 

 psychodidaktiky a vedného odboru do odborovej didaktiky; 

 odborových didaktík medzi sebou (učiteľ primárneho stupňa); 

 teórie a praxe. 

 

Ďalej dopĺňa, že profesionalita učiteľa ho odlišuje od iných profesionálov a nie je možné ju 

suplovať, pretože expertnosť sa prejavuje v rovine psychodidaktickej a odborovo-

didaktickej, ktorá sa buduje v priamej závislosti od praktických skúseností (ibid, 2011). 

V odbornej literatúre existuje široký diapazón definícií kompetencií
49

. Pod pojmom 

kompetencie rozumieme nielen zručnosti a spôsobilosti, ale aj „schopnosť plniť komplexné 

požiadavky čerpaním z psychologických zdrojov a ich mobilizáciou (vrátane zručností a 

postojov) v konkrétnom kontexteˮ (Franko, 2006, s. 6). V pedagogike nie je pojem 

kompetencia exaktne definovaný, v práci sa prikláňam k chápaniu kompetencie, ktorý 

predložil Turek (2010) a ktorý chápe kompetenciu ako „prienik [...] 1.vedomostí, 2. 

zručností, 3. motívov a postojovˮ (ibid, 2010, s. 70). 

Profesijné kompetencie vyplývajú z funkcií
50

. Maňák (1999) pod pojmom funkcie 

rozumie plánovanie, motiváciu, komunikáciu, riadenie, organizáciu, kontrolu a hodnotenie 

(In Petlák, 2000). Uvedené funkcie sú rozšírené v rámci modernizácie edukačného procesu 

o plánovanie a prípravu výchovno-vzdelávacieho procesu; didaktickú analýzu učiva, 

obohatenie a modifikáciu; individuálny prístup k žiakovi; posun diagnostiky žiaka od 

kvantity na kvalitu; prácu s IKT; partnerský prístup k žiakovi; didaktické programovanie; 

výskumník vlastného výchovno-vzdelávacieho procesu (ibid, 2000). 
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Spilková (1999) zhrnula profesijné kompetencie v spojitosti s funkciami a s akcentovaním 

psychodidaktickej roviny nasledovne: 

 kompetencia psychodidaktická; 

 kompetencia odborno-predmetová; 

 kompetencia komunikačná; 

 kompetencia organizačná a riadiaca; 

 kompetencia diagnostická a intervenčná; 

 kompetencia poradenská a konzultačná; 

 kompetencia seba hodnotiaca (In Petlák, 2000, s. 15).  

 

Spilková (2004) zároveň vyjadruje presvedčenie, že učiteľ vstupujúci do tvárneho, 

zložitého a tvorivého edukačného procesu a interakcie s ostatnými subjektmi edukačnej 

reality má byť v rámci pregraduálnej prípravy odborne pripravovaný na zvládnutie 

náročného edukačného procesu.  

V rámci európskeho regiónu Európska komisia identifikovala kompetencie, ktoré 

vychádzajú prioritne z orientácie na osobnosť žiaka nasledovne: 

 kompetencie orientované na proces učenia 

 vstupné charakteristiky žiakov; 

 meniace sa podmienky vyučovania. 

 kompetencie orientované na výsledky učenia 

 kompetencie k občianstvu, európanstvu a udržateľnému rozvoju; 

 kompetencie pre učiacu sa spoločnosť; 

 kompetencie pre integrovanie IKT do výučby; 

 kompetencie pre tímovú prácu; 

 kompetencie k participácii na tvorbe školského kurikula a evalvácii; 

 kompetencie pre spoluprácu s rodičmi a so sociálnymi partnermi (spracované 

podľa European Commission, Kasáčová, Kosová 2006, s. 42). 

 

Z hľadiska činnosti učiteľa a úspešnosti vyučovania Kyriacou (1996, s. 23) identifikuje 

kompetencie ako: 

 plánovanie a príprava; 

 realizácia vyučovacej jednotky; 

 riadenie vyučovacej jednotky; 

 klíma triedy; 

 disciplína; 

 hodnotenie výkonu žiaka – formatívne a sumatívne; 

 reflexia vlastnej práce a sebahodnotenie. 

 

Zaujímavý sa tak javí prieskum, ktorý realizovala Gazdíková (2008), týkajúci sa dôležitosti 

kompetencií z pohľadu učiteľov Prešovského a Košického samosprávneho kraja na vzorke 

161 učiteľov. Výsledky ukázali, že učitelia základných škôl za významné považujú 

odborno-predmetové a pedagogicko-diagnostické kompetencie, čo je v protiklade so 
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súčasnými intencionálnymi tendenciami skvalitnenia edukačného procesu, ktoré preferujú 

kompetencie sebareflexie a sebaevalvácie.
51

 

3.2 Roly učiteľa v kontexte cudzieho jazyka 

Súčasné trendy vo vzdelávacej politike na Slovensku sa zameriavajú na výzvy, 

vyplývajúce z procesu globalizácie a internacionalizácie. Vyučovanie cudzích jazykov 

prešlo zmenami cez tradičné formy učenia zamerané na izolované gramatické štruktúry 

mimo kontextu, dôraz na písanie a čítanie, nie na komunikáciu, vysvetľovanie 

gramatických javov v materinskom jazyku, dôraz kladený na presnosť a správnosť, nie 

fluenciu, čítanie nahlas (Ur, 1996). 

V období jazykovej „revolúcieˮ v 90-tych rokoch minulého storočia sa mení aj prístup 

k vyučovaniu cudzích jazykov odklonením sa od tradičného chápania cudzojazyčného 

vzdelávania a edukácia akcentuje rozvoj všetkých štyroch jazykových kompetencií, 

v strede záujmu sa nachádza žiak.  

Vláda reaguje na vyššie uvedené procesy okrem iného zavedením povinného 

vyučovania anglického jazyka od 3. ročníka v primárnej edukácii
52

. V niektorých 

edukačných inštitúciách po tlaku zo strany rodičov je anglický jazyk zaradený ako 

nepovinný predmet už od 1. ročníka. Na základe uvedených skutočností nastáva 

nevyhnutná potreba a obrovský dopyt po kvalifikovaných učiteľoch primárneho stupňa 

v prepojení na anglický jazyk. Avšak vzdelávanie pedagógov týkajúce sa oblasti cudzích 

jazykov je prioritne zamerané na sekundárny a terciárny stupeň. Môžeme konštatovať, že 

aj keď v poslednom kvinténiu sa začína venovať pozornosť aj vzdelávaniu učiteľov 

primárnej edukácie v prepojení na anglický jazyk, prax ukazuje, že sa tak nedeje 

v dostatočnej miere. Spôsobilosť učiteľov primárneho stupňa učiť anglický jazyk sa znížila 

v rokoch 2001 až 2009 zo 47,1% na 42,2% na rozdiel od nárastu počtu učiteľov 

(Perspektívy zavedenia povinného anglického jazyka v základných a stredných školách, 

2010, s. 7). 
53

. Reakciou na vyššie uvedené skutočnosti môže byť aj reštrukturalizácia 

pregraduálnej prípravy učiteľov primárneho stupňa. Portíková (2011) na základe 

výskumných zistení týkajúcich sa absencie kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov 
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 Porovnaj Hupková, M., Petlák, E. 2004. Sebareflexia a kompetencie v práci učiteľa. s. 123-125. Autori 

dospeli k záveru, že podľa poradia preferencií týkajúcich sa profesijných kompetencií medzi učiteľmi ZŠ 

a SŠ prevláda tradičné ponímanie edukačného procesu a kompetencie sú vnímané učiteľmi v tradičnom 

ponímaní, t.j. učiteľmi sú vysoko percipované didaktické a všeobecno-pedagogické kompetencie.  
52

 Pozri zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov ako aj zo Štátneho vzdelávacieho programu (ISCED I). 
53

 Porovnaj Kosová, Porubský, 2011. 
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v oblastiach predškolského a primárneho stupňa odporúča „posilniť a rozvíjať všetky 

programy vysokých škôl pripravujúce učiteľov cudzích jazykov pre tieto stupne, či už v 

pregraduálnej alebo kontinuálnej, resp. kvalifikačnej, rozširujúcej formeˮ (2011, s. 99). 

Ako sa uvádza v záverečnej správe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktorá sa 

týka transformácie vysokoškolského vzdelávania učiteľov a ktorá reaguje na potreby 

edukačnej praxe, na zmeny v kurikulárnych dokumentoch pre primárne vzdelávanie, nové 

vzdelávacie oblasti a prierezové témy, sa medzi problematické oblasti začlenila aj oblasť 

„profesijné kompetencie učiteľa na primárnom stupni školy a výučba anglického jazykaˮ 

(Transformácia vysokoškolského vzdelávania učiteľov v kontexte reformy regionálneho 

školstva, 2012, s. 79).  

V súčasnej dobe sa výrazne mení pohľad na prácu učiteľa v tom, že už nie je 

predkladateľom informácií a vedomostí, ale mení sa na facilitátora, mediátora, manažéra. 

Učiteľ primárneho stupňa cizeluje kľúčové kompetencie
54

 žiaka. Učiteľ rozvíja žiakove 

personálne a sociálne oblasti, aktívne sa zapája do rozhodovania a výberu metodických 

postupov a stratégií. Ako uvádzajú Liba a Portík „učiteľ má byť spôsobilý analyzovať svoju 

vlastnú činnosť v rámci edukačnej reality, následne redefinovať, modifikovať a prípadne 

inovovať to, čo je považované za osvedčenéˮ (2011, s. 78-79). Napĺňanie náročných cieľov 

a prispôsobovanie sa meniacim sa spoločenským podmienkam ovplyvňuje aj dynamiku 

zmien v profesijnej príprave učiteľov. 

Straková (2006) opisuje situáciu vyučovania cudzích jazykov na primárnom stupni ako 

edukačnú realitu limitovanú časom, ktorý učiteľ môže venovať žiakom počas učebnej 

jednotky a  forsíruje na produkcii jazykových výstupov, pričom neberie ohľad na vekové 

osobitosti a tiché obdobie. Vo vyučovaní cudzích jazykov vzhľadom na kognitívny vývin 

dieťaťa mladšieho školského veku majú preto učitelia preferovať metódy a stratégie, ktoré 

vychádzajú z prirodzeného osvojovania si cudzieho jazyka.
55

 

Učiteľ primárneho stupňa vyučujúci cudzí jazyk má upriamiť svoju pozornosť na žiaka, 

jeho osobnosť a schopnosti, podporovať autonómiu žiaka, akceptovať rôzne štýly učenia 
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 V rámci dokumentu ISCED 1 sa ako kľúčové kompetencie žiaka uvádzajú:  

komunikačné spôsobilosti; matematická gramotnosť a gramotnosť v oblasti prírodných vied a technológií; 

spôsobilosti v oblasti digitálnej gramotnosti (informačno-komunikačné technológie); spôsobilosti učiť a učiť 

sa; riešenie problémov; osobné, sociálne a občianske spôsobilosti, spôsobilosť chápať kultúru v kontexte a 

vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry (ISCED 1, 2008, s. 7). 

 

55 Teória SLA – Second Language Aquisition, viac napr. Krashen, S. 1982. Principles and Practice in 

Second Language Acquisition, pričom súhlasíme s Krashenovým presvedčením, že žiaci potrebujú byť 

vystavení cudziemu jazyku v čo najväčšej miere, učitelia majú poskytovať autentické jazykové inputy a majú 

byť akceptovateľným jazykovým modelom. 
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sa, inteligencie. Vo vyučovaní cudzích jazykov hovoríme o učiacich sa ako o  vizuálnom, 

auditívnom a kinestetickom type, vychádzajúc zo zmyslového vnímania, alebo  

o analytickom a praktickom/globálnom učiacom sa, vychádzajúc z dominancie zamerania, 

a to detail – celok (Straková, 2006).  

V edukačnom procese musí učiteľ reflektovať aj fakt, že deti preukazujú rôzne spôsoby 

poznávania a učenia sa. Tento koncept je relevantný pre Gardnerovu teóriu viacnásobnej 

inteligencie, ktorá preferuje iný pohľad, než kognitívna teória Piageta (pozri str. 14-15). 

Gardner kritizoval kognitívne vývojové teórie, pretože veril, že zohľadňujú len logicko-

matematické a jazykové schopnosti detí. Jeho teória je založená na tvrdení, že v našom 

mozgu nezávisle od seba pracuje súčasne viacero inteligencií. Opísal sedem nezávislých 

inteligencií: jazyková, logicko-matematická, hudobná, priestorová, telesno-pohybová, 

interpersonálna a intrapersonálna. Navrhuje niekoľko ďalších inteligencií vrátane 

sexuálnej, emocionálnej a duchovnej inteligencie (Gardner, 2003).
56

 Učiteľ má vo svojej 

edukačnej činnosti brať do úvahy aj typológiu viacnásobných inteligencií v prepojení na 

vývinové špecifiká dieťaťa mladšieho školského veku a prispôsobiť výber vhodných metód 

a postupov; stanoviť reálne jazykové ciele a hodnotiť výkony a jazykové kompetencie 

žiaka v súlade s vyššie uvedenými princípmi. 

Bálintová (2003) špecifikuje učiteľa cudzieho jazyka v oblastiach: 

 poznať vyučovacie metódy a vedieť ich vhodne aplikovať; 

 vedieť komunikovať; 

 poznať metódu pochvál a trestov; 

 vedieť správne ohodnotiť výkon žiaka; 

 vedieť formulovať vyučovacie ciele; 

 poznať teoretické základy vyučovania cudzieho jazyka (Bálintová, 2003, s. 71-

72)
57

. 

 

Oblasti prezentované Bálintovou (2003), a to poznanie metód a ich aplikácia, komunikačné 

zručnosti, formulácia cieľov edukačného procesu a metóda pozitívneho prístupu k žiakovi 

sa neodlišujú a sú identické s oblasťami, ktoré rešpektuje aj učiteľ všeobecnovzdelávacích 

predmetov. Súhlasíme s názorom, že sa odlišujú v oblastiach poznania teoretických 

základov vyučovania CJ a hodnotenia výkonu žiaka. Učiteľ cudzieho jazyka si má 

uvedomiť, že pri hodnotení štandardizovaného výkonu a vedomostí, ktoré má žiak ovládať, 

musí akceptovať osvojovacie princípy vyučovania cudzieho jazyka so zreteľom na 

vývinové osobitosti. Ako naznačujú Lojová a Straková (2012, 106), „dieťa si súčasne 

vytvára aj svoju cudzojazyčnú identitu, tzv. cudzojazyčné egoˮ. Vychádzajúc zo SERR, 
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učiteľ cudzieho jazyka by mal byť schopný rozvíjať u žiakov oblasti komunikačných 

jazykových a interkultúrnych kompetencií
58

.  

Základné učiteľské roly v širšom slova zmysle sú rola vzdelávateľa a vychovávateľa, 

pričom každá z uvedených rolí vyžaduje špecifický prístup a edukačný proces vyžaduje, 

aby boli vzájomne prepojené a nedochádzalo k preferencii určitej roly. Pri otázkach 

preferencie rolí Homolová (2005) vníma preferenciu konkrétnej roly prepojením 

s individuálnou koncepciou vyučovania, pedagogickým myslením a konkrétnou etapou 

profesionálneho života učiteľa, a na základe toho sa učiteľ môže prikloniť ku konkrétnej 

role. Učiteľ vyučujúci cudzí jazyk integruje nasledovné roly: 

 učiteľ ako expert – vysvetľovanie nového; 

 učiteľ ako hodnotiteľ/posudzovateľ – opravovanie chýb a poskytovanie spätnej väzby; 

 učiteľ ako organizátor – manažment hodiny, dynamika skupiny, zadávanie inštrukcií; 

 učiteľ ako podnecovateľ – povzbudenie žiakov, objasnenie nejasností, intervencia do 

činností; 

 učiteľ ako účastník – aktívny prístup ku aktivitám; 

 učiteľ ako zdroj – zdroj jazyka; 

 učiteľ ako facilitátor - pomáha žiakom rozvíjať ich osobnosť využívajúc ich osobnú 

skúsenosť; 

 učiteľ ako tútor – poskytuje pomoc pri samostatnej práci; 

 učiteľ ako investigátor – snaha o celoživotné vzdelávanie, zdokonaľovanie, rozvoj, 

skúšanie nových prístupov, metód a činností (Homolová, 2004, s. 44 – 47).
59

 

 

Uvedené roly je potrebné doplniť o rolu učiteľa ako akceptovateľného jazykového modelu, 

pretože v období mladšieho školského veku majú deti vysokú imitačnú schopnosť 

a tendenciu napodobňovať. Je potrebné podotknúť, že mnohokrát je učiteľ CJ aj prvým 

kontaktom s jazykom a kultúrou, ktorej jazyk sa žiak učí. Ak vychádzame z vývinovej 

psychológie, je možné implikovať rolu učiteľa ako pozitívneho vzorového modelu, pretože 

deti v tomto období majú tendencie vytvárať a hľadať si idoly a vzory správania. 

                                                 
58

 V dokumente SERR (2006, s. 103 – 132) sú tieto kompetencie vymedzené nasledovne: 

všeobecné kompetencie  

 deklaratívne vedomosti (všeobecný rozhľad, sociokultúrne vedomosti, interkultúrne kompetencie); 

 zručnosti a praktické schopnosti (spoločenské zručnosti, každodenné zručnosti, odborné a profesijné 

zručnosti, interkultúrne zručnosti); 

 existenciálna kompetencia (postoje, motivácia, hodnoty, presvedčenia, kognitívne štýly, osobnostné 

faktory); 

 schopnosť učiť sa (jazykový cit, komunikačné vedomie, všeobecné fonetické schopnosti, študijné 

schopnosti, heuristické zručnosti). 

komunikačné jazykové kompetencie  

 lingvistické (lexikálna, gramatická, sémantická, fonologická, ortografická, ortoepická); 

 sociolingvistické (lingvistické ukazovatele sociálnych vzťahov, rečové zdvorilostné frázy, ustálené 

slovné spojenia, rozdiely vo funkčných štýloch, dialekt a prízvuk); 

 pragmatické (diskurzná kompetencia, funkčná kompetencia). 
59

 Porovnaj Harmer, 1991, Homolová, 2005. 
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Dôležitým prvkom, determinujúcim edukačný proces, je aj štýl vedenia učiteľom, ktorý 

ovplyvňuje pôsobenie učiteľa na žiaka. Geršicová (2008, s. 95-96) predkladá štýly vedenia 

podľa Zabarowského, ktorý vychádza z konceptu politologických teórií riadenia 

spoločnosti. 

 

Tabuľka 6 Štýly vedenia učiteľa 

Typy vedenia (postoj učiteľa k žiakovi Charakteristické vlastnosti vedenia Typické reakcie žiakov na štýl 
vedenia 

1. prísno-autokratický učiteľ ustavičná kontrola žiakov 

 
podriadenie žiaka, ale súčasne narastá 

averzia  

okamžité sa podriadenie 

a bezpodmienečná disciplína 
 

vyhýbanie sa práci 

absencia pochvaly v presvedčení, že kazí 

žiaka 

 

podráždenie žiakov, inhibícia 

spolupráce medzi žiakmi 

absencia dôvery v samostatnosť žiaka žiaci náchylní nepracovať 

2. pracujúco-autokratický učiteľ neuvedomenie si štýlu väčšina žiakov obľubuje učiteľa, 

hrozí však odmietanie po 

dôkladnejšom poznaní 

záujem o žiaka žiaci sú málo iniciatívni, čakajú na 

podnet od učiteľa 

postoj učiteľa vyvoláva závislosť žiakov 

od učiteľa 
inhibícia individuálneho vývinu žiaka 

učiteľ sa domnieva, že iba on iniciuje 
kooperáciu  

výsledky kooperácie môžu byť 

kvantitatívne a kvalitatívne 

3. demokratický učiteľ plánuje a rozhoduje v kooperácii so žiakmi žiaci majú radi prácu, majú  

sa navzájom radi a majú radi učiteľa 

pomáha a zaujíma sa o jednotlivca so 

zreteľom na celú triedu 

 

kvalita práce žiakov na vysokej 

úrovni 

 

povzbudzuje žiakov participovať na živote 

triedy 

 

vzájomná úcta a pocit zodpovednosti 

medzi žiakmi 

hodnotí objektívnym  
spôsobom  

 

motívy konania, správania žiakov 

nezávisia od učiteľa 

 

4. liberálny učiteľ nedôveruje žiakom, neverí, že dokážu byť 
samostatní  

absentuje nadšenie, práca je 

nedôsledná 

nerozhodný žiaci sa vyhýbajú práci, objavuje sa 

podráždenie zo vzájomnej interakcie 

ciele nie sú jasne koncipované absencia kooperácie  

má neutrálny postoj k žiakom; 

nekooperuje so žiakmi, neradí 
žiaci nevedia, čo majú robiť 

(upravené podľa Geršicovej, 2008.) 
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Pri štúdiu problematiky profesionálneho rozvoja učiteľov je zjavné, že presvedčenie 

učiteľov hrá zásadnú úlohu a ovplyvňuje ich prístup k učeniu, mysleniu a rozhodovaniu, 

ktoré tvoria bazálne procesy práce v triede (Moon, 2000, Richards, 1998, Trappes-Lomax 

– McGrath, 1999.)
60

.  

Vránová (2009) realizovala prieskum týkajúci sa názorov učiteľov na prípravu 

a potrebnú kvalifikáciu učiteľov primárneho stupňa v prepojení na cudzí jazyk. 

Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že učitelia primárneho stupňa v rámci pregraduálnej 

prípravy by preferovali štúdium učiteľstva pre elementárnu pedagogiku so špecializáciou 

CJ alebo formou voliteľného predmetu ukončeného certifikátom alebo možnosťou ukončiť 

CJ formou štátnej skúšky.
61

. 

Učitelia anglického jazyka majú určité predstavy o tom, ako najlepšie pristupovať 

k vyučovaniu anglického jazyka. Často prichádzajú do triedy a ich prístup je 

determinovaný ich predchádzajúcimi vzdelávacími skúsenosťami, kultúrnym zázemím a 

sociálnymi interakciami, ktoré môžu ďalej formovať ich názory na vyučovanie anglického 

jazyka. Tieto názory sú zvyčajne predikované ako významné faktory determinujúce ich 

skutočné vyučovacie postupy a ovplyvňujú percepciu roly seba ako učiteľa a roly seba vo 

vzťahu so žiakmi. Rozhodovacie procesy učiteľa sú ovplyvnené predchádzajúcimi 

skúsenosťami a vnútornými princípmi. Tieto predchádzajúce skúsenosti a vnútorné 

presvedčenie formuje a ovplyvňuje nezámerné rozhodovacie procesy, ktoré si mnohokrát 

učiteľ ani neuvedomuje
62

. Straková (2000) tieto procesy emocionality prezentuje ako 

podvedomý výber foriem práce na hodinách, učiteľovo správanie a prístup k edukačnému 

procesu. Ako ďalej dodáva, existencia vnútorného presvedčenia v edukačnom procese je 

omnoho závažnejšia, ako vplyv teoretických vedomostí.  

3.3 Implementácia metódy CLIL a učiteľ primárneho stupňa 

Učitelia primárneho stupňa majú profesijné kompetencie v oblasti psychológie, 

pedagogiky, didaktiky a odborových didaktík všeobecnovzdelávacích predmetov (pozri 

kapitola 3.1), učitelia sekundárneho stupňa majú profesijné kompetencie okrem oblasti 

                                                 
60

 Viac Moon, J. 2000. Children learning English. Oxford : Macmillan Heinemann. Richards, J. C. 1998. 

Beyond training. Cambridge : Cambridge University Press.; Trappes-Lomax, H., McGrath, I. (eds.). 1999. 

Theory in language teacher education. Harlow, Essex, UK : Longman. 
61

 Výsledky prieskumu sú v protiklade so skúsenosťami z pregraduálnej prípravy učiteľov program/odboru 

predškolská a elementárna pedagogika v oboch stupňoch v prepojení na anglický jazyk, kde PU 

v Prešove(garant doc. Straková) a UKF v Nitre (garant. doc Pokrivčáková) nevykazujú dostatočný počet 

záujemcov o modul vyučovania anglického jazyka (Transformácia vysokoškolského vzdelávania učiteľov v 

kontexte reformy regionálneho školstva, 2012, s. 80). 
62

 Viac Williams, M., Burde, L.R., Psychology for Language Teachers: A Social Constructivist Approach. 
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psychológie, pedagogiky a didaktiky aj v odborovej didaktike jedného alebo viacerých 

(v našom edukačnom prostredí zvyčajne dvoch) predmetov. Učitelia anglického jazyka 

získavajú vzdelanie v oblasti lingvistických disciplín, literatúry, dejín a reálií anglicky 

hovoriacich krajín a didaktiky anglického jazyka. Vzhľadom na fakt, že odborná 

kvalifikácia učiteľov cudzích jazykov
63

 je stanovená Ministerstvom školstva, vedy, kultúry 

a športu, v tejto podkapitole sa zameriame na učiteľov aplikujúcich metódu CLIL a ich 

odbornú kvalifikáciu a požiadavky na nich kladené. 

 

Obrázok 4 Model CLIL učiteľa 
(vlastné spracovanie) 

 

V slovenskej legislatíve nie sú explicitne definované kvalifikačné požiadavky pre 

učiteľov, ktorí aplikujú vo vyučovaní metódu CLIL. Záleží na manažmente škôl, ktoré 

poskytujú takéto vzdelávanie, aké požiadavky vyžadujú od učiteľa. Podľa údajov Eurydice 

(2008) „iba šesť štátov stanovuje, že učitelia aktívni v oblasti CLIL musia mať špecifickú 

kvalifikáciu potvrdzujúcu ich spôsobilosť v tomto smere” (2008, s. 84) a kvalifikácia sa 

týka najmä zručností a vedomostí zameraných na jazyky. Stratégia CLIL kladie vysoké 

požiadavky na vyučujúceho, ktorý musí zvládnuť okrem učiva všeobecno-vzdelávacieho 

predmetu aj cudzí jazyk, v ktorom vyučovanie prebieha. Je paradoxné, že metóda CLIL 

kladie vysoké požiadavky na učiteľa, ale v slovenskom edukačnom prostredí sa 

legislatívne nevyžaduje potrebná odborná erudícia v oblasti cudzieho jazyka. 

                                                 
63

 Viac Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákon bol prijatý dňa 24. júna 2009 pod číslom 317/2009 Z. z. v znení zmeny 317/2009 Z. z. s účinnosťou od 

1. novembra 2010. Podľa § 61 tohto zákona sa splnenie odbornej spôsobilosti a pedagogickej spôsobilosti 

pedagogického zamestnanca podľa doterajších predpisov považuje za splnenie kvalifikačných predpokladov 

podľa tohto zákona. 
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Obrázok 5 Požadované vzdelanie učiteľa CLIL pre ISCED1 a ISCED2 
 (Zdroj: Eurydice) 

 

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé 

kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky č. 

170/2010 Z. z,  vymedzuje v časti III kvalifikačné požiadavky na pozíciu učiteľ prvého 

stupňa základnej školy, pričom v bodoch 10, 11 a 12 sú definované požiadavky v oblasti 

jazykových kompetencií kvalifikovaného učiteľa (pozri príloha 1). 

Učiteľ cudzieho jazyka má spĺňať kvalifikačné požiadavky a kritériá odbornosti podľa 

vyhlášky MŠ SR číslo 41/1996 Z. z. a jej neskorších zmien číslo 14/1998 Z. z., 379/2000 

Z. z., 200/2002 Z. z. a 374/2005 Z. z.. Podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborových zamestnancoch v znení neskorších predpisov explicitne 

špecifikuje kvalifikačné požiadavky v tretej časti, § 7 „kvalifikačným predpokladom na 

výkon pedagogickej činnosti [...] získanie profesijných kompetencií absolvovaním 

študijného programu alebo vzdelávacieho programu v požadovanom študijnom odbore 

poskytujúcom požadovaný stupeň vzdelania” (zákon 317/2009 Z. z.) pričom pre učiteľa 

primárneho vzdelávanie je stupňom vzdelania „najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa” (ibid). 

V dokumente Analýza dopadov zavedenia CJ v ZŠ (2010) sa konštatuje, že cudzí jazyk 

môžu 

vyučovať absolventi študijného odboru učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy alebo 

učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre základné školy alebo učiteľstvo 

všeobecnovzdelávacích predmetov pre základné školy, alebo učiteľstvo pre špeciálne 

školy s aprobačným predmetom, alebo učiteľstvo odborných predmetov, alebo 

neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické 

štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium cudzích jazykov v metodicko-

pedagogických centrách
64

 (2010, s. 9).
 65

 

                                                 
64

 Pozri Vyhláška 41/1996 Z. z., s. 7. 
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Takto formulované požiadavky sú teda v rozpore s konštatovaním, že vyučovanie cudzích 

jazykov je efektívne vtedy, ak je realizované plne kvalifikovanými učiteľmi s relevantnou 

kvalifikáciou a požadovanou úrovňou cudzieho jazyka podľa SERR.  

V uvedených zákonoch, predpisoch a nariadeniach sa bližšie nešpecifikujú kvalifikačné 

požiadavky na učiteľa CLIL, ktorý sa podľa nášho názoru odlišuje od učiteľa primárneho 

stupňa a od učiteľa anglického jazyka nie všeobecnými profesijnými kompetenciami, ale 

špecifickými kompetenciami a kvalifikačnými požiadavkami.
66

  

Viesť hodinu v cudzom jazyku vyžaduje od učiteľa používať presný a zrozumiteľný 

jazyk a mať relevantné jazykové znalosti. V rámci hodín CLIL učiteľ vedie hodinu 

k napĺňaniu cieľov v rámci vybraného predmetu a zároveň jazykových cieľov. Ak sa na to 

pozrieme cez prvky diskurzu počas vyučovacej hodiny, potom je zrejmé, aká rôznorodá 

práca učiteľa v skutočnosti je. Straková (2010) zdôrazňuje, že medzi základné princípy 

vyučovania cudzích jazykov u detí mladšieho školského veku so zreteľom na ich vývinové 

špecifiká zaraďujeme okrem maximálneho vystavenia sa cudziemu jazyku, zážitkovému 

učeniu, ale aj dostatočnú jazykovú vybavenosť a jazykové kompetencie učiteľa. Straková 

(2010) ďalej upozorňuje na fakt, že dieťa v období mladšieho školského veku napodobňuje 

a fixuje kopírovaním učiteľa, t.j. v danom prípade učiteľ používajúci cudzí jazyk pôsobí 

ako vzor a buduje u dieťaťa správne jazykové vedomie, predovšetkým v počiatočnej fáze 

učenia sa CJ. 

Podľa Marsha (2004), učitelia nemusia mať kompetencie blízke rodenému hovoriacemu 

v cudzom jazyku, ale mali by mať vysokú úroveň plynulosti, aby boli schopní triedu 

efektívne riadiť v cudzom jazyku. Tvrdí, že učitelia potrebujú vysokú úroveň jazykového 

povedomia, aby osvojovanie si cudzieho jazyka konalo aktívne počas CLIL vyučovania. 

Vo vyučovaní, v ktorom hrá dominanciu materinský jazyk a obsah predmetu je 

prezentovaný L1, nie je potrebné brať do úvahy lingvistické funkcie. V oblasti vzdelávania 

CLIL sa má učiteľ orientovať okrem obsahu aj na podporu jazykového rozvoja žiaka 

(Baker, 2011, s. 307). 

                                                                                                                                                    
65

 Uvedená skutočnosť v plnej miere odráža reálnu situáciu vo vyučovaní anglického jazyka na primárnom 

stupni, vychádzame zo štatistických údajov o počte a kvalifikačnej štruktúre učiteľov vyučujúcich cudzí 

jazyk na primárnom stupni na ZŠ patriacich do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov v školskom roku 

2011/2012, pozri tabuľka 7. 
66

 Základné školy od 1. septembra 2010 začali povinne vyučovať prvý cudzí jazyk od 3. ročníka. Školám táto 

povinnosť vyplynula zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj zo Štátneho vzdelávacieho programu 

(ISCED I). 
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Proces automatického porozumenia obsahu nastáva, keď je vyučovanie realizované cez 

L1, na strane druhej k procesu automatického porozumenia nedochádza počas realizácie 

v L2. Je otázne, či vysoká úroveň lingvistických kompetencií môže byť dosiahnutá žiakom, 

ak učiteľ nedisponuje adekvátnou úrovňou cudzieho jazyka. De Graaf (2007, s. 603) sa 

zaujíma, či je možné, aby CLIL učiteľ, ktorý hovorí plynule L2, ale nemá potrebnú 

odbornú erudíciu v didaktike cudzieho jazyka, účinne prispel k rozvoju jazykových 

zručností svojich žiakov L2. Skorší výskum, napr. Marsh (1999, s. 48) ukázal, že učitelia 

majú byť pripravení priznať si vlastné nedostatky v ovládaní L2 a takto vlastne povzbudiť 

žiakov používať jazyk a demonštrovať fakt, že byť kompetentným používateľom jazyka 

nevyžaduje ovládať jazyk na úrovni rodeného hovoriaceho. 

V rámci metódy CLIL sú kľúčovou oblasťou pre učiteľa aplikujúceho uvedenú metódu 

jazykové kompetencie. (Marsh, 1999). Táto skutočnosť poukazuje na učiteľovo 

sebavedomie; niekedy učitelia musia akceptovať fakt, že žiaci sú v niektorých oblastiach 

lepšie jazykovo vybavení
67

. Rodení hovoriaci nie sú automaticky lepší učitelia CLIL. 

Vzhľadom na to, že je dôležité, aby učitelia prispôsobili svoj jazyk úrovni žiakov, sú 

nerodení hovoriaci často považovaní za vhodnejších kandidátov na učiteľov aplikujúcich 

metódu CLIL, na rozdiel od rodených hovoriacich, ktorí sú determinovaní skutočnosťou, 

že nerozumejú žiakom. 

Učiteľ poskytuje mnoho potrebných vstupov hlavne vďaka prezentácii nových slov a 

štruktúr, stanovuje úlohy a komunikačné aktivity. Učiteľ musí zabezpečiť pomoc 

a podporu žiakom, má pracovať s triedou, vytvárať stále najrôznorodejšie situácie, 

precvičovať a používať nové  jazykové štruktúry. Je to náročná činnosť vyžadujúca si 

vynikajúce pedagogické a komunikačné zručnosti. Nástroje, ktoré umožnia učiteľovi 

vytvárať optimálne podmienky a prostredie pre vyučovanie cudzích jazykov súvisia 

s poznaním procesov osvojovania si jazyka, využitím správne zvolených metód a stratégií 

učenia, zohľadnením vývinových špecifík dieťaťa mladšieho školského veku. Výhodou pre 

učiteľa primárneho stupňa so špecializáciou na CJ, ktorý používa metódu CLIL je okrem 

iných všeobecných pedagogickopsychologických znalostí aj odbornosť v didaktike 

a znalosti z oblasti všeobecnovzdelávacích predmetov a odborná príprava v oblasti 

cudzieho jazyka.  

Na základe skúseností z praxe a štúdia literatúry naznačujeme, že proces implementácie 

metódy CLIL ako vhodného nástroja zvyšovania jazykovej pripravenosti a vybavenosti 
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 V prostredí primárnej edukácie ojedinelé, avšak existuje možnosť kontaktu s bilingválnym dieťaťom. 
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žiakov do kurikula škôl v rámci primárneho stupňa z hľadiska súčasného nedostatočného 

personálneho zabezpečenia vyučovania cudzích jazykov je náročný a zložitý. Berieme do 

úvahy aj fakt, že v súčasnosti čelíme nedostatku odborného personálneho zabezpečenia 

vyučovania cudzích jazykov v primárnom stupni a absentuje príprava týkajúca sa 

problematiky CLIL v rámci pregraduálnej prípravy učiteľov poskytovanej odbornými 

inštitúciami. 

Pre učiteľa, ktorý nie je odborne erudovaný v oblasti vyučovania cudzích jazykov, je 

implementácia metódy CLIL ťažko interpretovateľná a použiteľná. Navyše pre učiteľa, 

ktorý nie je ani dostatočne jazykovo zdatný a nemá priamy kontakt s cieľovým jazykom, je 

pochopenie a následná implementácia uvedenej metódy nesmierne ťažkou úlohou, ktorú 

mnohokrát nezvláda alebo implementuje bez predchádzajúcich kvalifikovaných vedomostí. 

Lojová (2008) akcentuje fakt, že učiteľ si musí byť vedomý osobitosti práce s dieťaťom 

mladšieho školského a veku a rešpektovať jeho psychologický a kognitívny vývoj 

a jednoznačne zamieta tvrdenia, že každý učiteľ cudzieho jazyka môže učiť aj primárny 

stupeň. 

3.4 Kompetencie učiteľa CLIL 

Vzhľadom na problematiku kompetencií pokladáme za potrebné, aby sme boli schopní 

identifikovať špecifické profesijné kompetencie učiteľa aplikujúceho metódu CLIL v 

primárnej edukácii v konkrétnom edukačnom prostredí, predložiť podkapitolu zameranú na 

poznatky, ktoré sú syntézou zahraničných zdrojov o kompetenciách učiteľa CLIL vo 

všeobecných rovinách a poskytnúť tak východiská pre následnú komparáciu a identifikáciu 

s reálnou edukačnou praxou v konkrétnom socio-edukačnom priestore.  

Kompetencie učiteľa CLIL môžeme zadeliť do troch oblastí: 

 odbornosť všeobecnovzdelávacieho predmetu; 

 jazykové kompetencie; 

 didaktické kompetencie. 

Pavesi et al. (2001) kategorizovali typológiu učiteľov, ktorí môžu aplikovať metódu 

CLIL nasledovne: 

 kvalifikovaní učitelia v oboch, aj všeobecnovzdelávacom predmete, aj v oblasti 

cudzieho jazyka; 

 triedni učitelia, ktorí používajú CJ ako aditívny jazyk, vo väčšom alebo menšom 

rozsahu formou inštrukcií; 

 učitelia cudzieho jazyka implemetujúci obsah všeobecnovzdelávacieho predmetu; 

 učitelia všeobecnovzdelávacieho predmetu a učitelia cudzieho jazyka kooperujú; 
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 hosťujúci učitelia podporovaní ministerstvami školstva, vzdelávacími inštitúciami 

a programami EÚ (2001, s. 87). 

 

Učiteľ CLIL by mal mať kompetencie, ktoré opisujú viacerí autori, ako napr. Bertaux et al, 

2010, Marsh et al., 2010, Pavesi et al., 2001. Základnú koncepciu kompetencií učiteľa 

CLIL opisujú Pavesi et al. (2001, s. 100-102) sumarizujú kompetencie potrebné pre učiteľa 

CLIL nasledovne: 

 znalosť cudzieho jazyka, aby porozumel problémom učiaceho sa a znalosť jazyka, 

používaného na zadávanie inštrukcií; 

 dobrá znalosť obsahu nejazykového predmetu; 

 príprava plánu hodiny; 

 plánovanie a organizácia hodín v súlade s kognitívnymi požiadavkami; 

 postupné napredovanie v oblasti obsahu a jazyka. 

 

Ak však berieme do úvahy špecifickosť postavenia učiteľa primárneho stupňa, ktorý 

rozvíja vedomosti, zručnosti a postoje žiakov v rámci všetkých predmetov, tak pre úspešnú 

implementáciu CLIL do svojich vyučovacích hodín by mal byť aj jazykovo zdatný a mal 

mať aj kvalitu jazyka. Straková (2010) vyjadruje nesúhlas s názorom, že učiteľovi CJ 

v primárnej edukácii postačuje len základné ovládanie cudzieho jazyka, pretože takýto 

názor reflektuje neporozumenie procesu osvojovania si cudzieho jazyka a nereflektuje ani 

špecifiká učenia sa detí mladšieho školského veku. 

Súhrn kompetencií učiteľa CLIL opisuje aj referenčný rámec pre vzdelávanie učiteľov 

CLIL (Marsh et al., 2010) a autori proklamujú, že kompetencie majú všeobecný charakter 

a je možné ich adaptovať a implementovať v rôznych edukačných prostrediach. Medzi 

všeobecné kompetencie CLIL učiteľa patria:  

 reflexia – oblasti reflexie a uvedomenia si učebných procesov s následnou 

možnosťou modifikácie; 

 odborné vedomosti o CLIL – vedomosti učiteľa o princípoch a roly vo vyučovaní; 

  princípy integrovaného vyučovania – orientácia na integráciu a vzťahy medzi 

obsahom , CJ a osvojovaním si CJ; 

 metóda a hodnotenie – rozvoj žiakov, implementácia rôznych metód a foriem práce, 

plánovanie, vytváranie vhodného prostredia, hodnotenie žiakov, kooperácia 

s učiteľmi; 

 odborné vedomosti a evalvácia – schopnosť orientovať sa v CLIL výskumoch, 

chápať prepojenie výskumov a praxe, schopnosť evalvovať vyučovanie CLILom; 
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 tvorenie učebných nástrojov a prostredia – schopnosť pripraviť aktivizujúce  a 

podporujúce prostredie, schopnosť identifikovať vhodné nástroje a podpory;
68

  

 manažment triedy – organizácia učebných podmienok, podporujúcich ako obsah, tak 

cudzí jazyk;  

 exogénne faktory – schopnosť vytvárať aktivity smerujúce k rozvoju a podpore CLIL 

v prostredí školy, ako aj vonkajších subjektov, ovplyvňujúcich edukáciu (In 

Klečková, 2012).
69

  

 

 

 

Obrázok 6 Všeobecné kompetencie CLIL učiteľa 
 (spracované podľa Marsh et al., 2010.) 

 

Ďalším z dostupných opisov kompetencií CLIL učiteľa nachádzame vo vedeckých 

 štúdiách Novotnej a Hoffmanovej (2005), ktoré preferujú kompetencie v oblasti 

používania cudzieho jazyka, odborovej didaktiky a manažmentu triedy.  

Učiteľ CLIL modifikuje časovo-tematické plány všeobecnovzdelávacích predmetov 

s cieľom získať dostatočný priestor na implementáciu L2 a poskytnutia pomoci žiakom 

prispôsobiť sa novej edukačnej situácii. Učiteľ má poskytnúť dostatočný priestor žiakom 

zvyknúť si na organizačné formy práce, frekventovane používané vo vyučovaní cudzích 
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jazykov, ako sú skupinová práca, práca vo dvojiciach, diskusia v triede v rámci 

všeobecnovzdelávacích predmetov, pretože uvedené metódy sú aktivizačné
70

 

Metóda CLIL kladie zvýšené nároky na učiteľa aplikujúceho CLIL nielen v oblasti 

pracovnej zaťaženosti, mimopracovnej zaťaženosti, kooperácie medzi učiteľmi, adaptácii 

a zosúladení dostupných materiálov vzhľadom k ŠkVP, ale aj v oblasti jazykových 

kompetencií.  
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