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Abstract  
The aim of the paper is to verify the functionality of the CLIL instrument in the context 

of the Slovak curriculum. First, the EU requirements on language politics are summarised 
briefly, as well as the conception of teaching foreign languages in Slovakia. Second, the 
basic information on the CLIL method are introduced. Along with definitions of the 
method, its pluses and minuses are defined as well as the posible reasons of its positive 
influence on foreign language learning. Third, some Instruments which can help teachers 
with planning and applying the method. Moreover, the attention is paid to the CLIL matrix. 
To ilustrate the ideas presented in the paper, two model lessons of secondary 
mathematics and geography are presented and analysed.  
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Úvod 
Slovné spojenie „cudzie jazyky“ patrí v dnešnej dobe k tým 

najfrekventovanejším a najdiskutovanejším slovným spojeniam. Veľa ľudí si 
nevie viac predstaviť svoj život bez toho, aby používali cudzí jazyk. Mnohí 
komunikujú pomocou cudzieho jazyka denno-denne, či už v práci alebo aj doma. 
Existuje aj veľa ľudí, ktorí si práve vďaka cudziemu jazyku našli svojho životného 
partnera alebo partnerku. Cudzie jazyky už teda viac nie sú privilégiom vyššej 
vrstvy obyvateľstva alebo ľudí, ktorí žijú v pohraničných oblastiach. Cudzie 
jazyky sú neoddeliteľnou súčasťou dnešného sveta. Ako, resp. kde je možné 
naučiť sa cudzí jazyk? Existuje viacero možností. Deti vyrastajúce 
v dvojjazyčných rodinách sa učia dva jazyky už od narodenia. Okrem toho je 
mnoho takých, ktorí sa cudzí jazyk naučili v zahraničí. Nie všetci ľudia majú ale 
takúto možnosť. Pre tých je ale k dispozícií vyučovanie jazykov v rámci škôl.  

Snahy o vznik viacjazyčnej spoločnosti je možné pozorovať aj v rámci 
Európskej únie. Rok 2001 bol tzv. Európsky rok jazykov. Vo všeobecnosti bol 
vplyv tohto Roku na učiteľov jazykov, študentov ale aj iné kompetentné osoby 
veľký. Požiadavka Európskej únie „M+2“, teda že má každý občan EÚ ovládať 
okrem  materinského jazyka ešte dva cudzie, ktorá bola schválená v Barcelone 
v marci 2002, sa nachádza v ústavách viacerých členských štátov. Znalosť jazyka 
sa stala jednou zo základných kompetencií mladých ľudí v Európe (EUR-lex, 
online). 
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Napriek požiadavkám a podpore EÚ je ale úroveň jazykov u viacerých ľudí na 
veľmi slabej úrovni. Aj keď mali možnosť učiť sa cudzie jazyky na základnej a aj 
strednej škole, príp. aj na vysokej škole, veľa z nich nie je schopných sa 
dorozumieť v zahraničí, resp. komunikovať s cudzincom. Na jednej strane je táto 
skutočnosť pomerne domotivujúca, či už pre nich samých alebo pre ich učiteľov. 
Na druhej strane to môže byť impulzom pre politikov, vedcov, didaktikov 
a učiteľov, aby sa pokúšali urobiť vyučovanie jazykov stále lepšie a efektívnejšie. 
Takéto snahy je možné v školstve pozorovať už roky. Dôkazom je aj celá škála 
metód vyučovania jazykov. Jednou z najnovších a v súčasnosti najviac 
diskutovaných metód je metóda CLIL, ktorej je aj v rámci príspevku venovaná 
najväčšia pozornosť. 

 
1. Koncepcia vyučovania jazykov v Slovenskej republike 
Slovenská republika, ako jeden z členských štátov EÚ taktiež zareagovala na 

nové koncepcie a princípy európskej jazykovej politiky. Najvýznamnejšie 
dokumenty, ktoré vznikli na základe už spomenutých požiadaviek EÚ, sú 
Prehĺbenie efektívnosti vyučovania jazykov v súvislosti so vstupom Slovenska do 
Európskej únie a Návrh koncepcie jazykovej politiky pre vyučovanie jazykov na 
základných a stredných školách. V roku 2005 bol uskutočnený rozsiahly výskum, 
ktorého cieľom bolo zistiť skutočné jazykové kompetencie žiakov končiacich 
ročníkov základných škôl (Butašová et al., 2007, s. 12). Ako dôsledok tohto 
výskumu a požiadaviek Európskej únie bol vytvorený nový model vyučovania 
jazykov, ktorý má všetkým žiakom na Slovensku garantovať: 
- osvojenie si prvého cudzieho jazyka na úrovni A2/B2 a druhého jazyka na 

úrovni A1/B1 (podľa kritérií Spoločného európskeho referenčného rámca pre 
jazyky, ďalej len SERRJ) po ukončení vyššieho sekundárneho vzdelávania; 

- uznanie dosiahnutej úrovne jazyka vo všetkých členských krajinách EÚ; 
- možnosť presadiť sa na európskom pracovnom trhu pre absolventov 

stredných odborných škôl a podpora celoživotného vzdelávania (ŠPÚ, online). 
Od roku 2007 sa teda na Slovensku zmenil systém vyučovania cudzích 

jazykov. Hovorí sa o tzv. novej koncepcii vo vyučovaní cudzích jazykov. V minulosti 
sa vyučoval prvý cudzí jazyk až od piateho ročníka ZŠ. V niektorých školách, 
ktoré boli viac jazykovo zamerané, sa žiaci mohli učiť cudzí jazyk už od tretieho, 
resp. už od prvého ročníka. Takéto prípady boli ale skôr výnimkou. S vyučovaním 
druhého cudzieho jazyka sa začínalo buď v siedmom ročníku ZŠ, alebo sa druhý 
cudzí jazyk v škole vôbec nevyučoval.  

Podľa novej koncepcie sa má prvý cudzí jazyk vyučovať už od tretieho a druhý 
cudzí jazyk od šiesteho ročníka ZŠ. Okrem už uvedených opatrení sa Európska 
únia pokúšala podporovať aj inovatívne metódy vo vyučovaní cudzích jazykov. 
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K tým najdôležitejším patrí metóda CLIL (Content and Language Integrated 
Learning). Jeden z prvých legislatívnych dokumentov, ktorý sa zameriava na 
európsku spoluprácu v oblasti CLILu je Rezolúcia Rady Európy z roku 1995. Táto 
Rezolúcia sa týka hlavne podpory inovatívnych metód a hlavne bilingválneho 
vyučovania (Eurydice, 2006, s. 8). Metóda CLIL našla svoje uplatnenie aj na 
Slovensku.  Najprv to boli hlavne obchodné akadémie a niektoré gymnáziá, ktoré 
vyučovali niektoré odborné predmety v cudzom jazyku. Tieto ale takýto spôsob 
vyučovania nedefinovali ako metódu CLIL, ale ako bilingválne vyučovanie. 
Metodika vyučovania CLILom pre základné školy je ale mladšia. Na Slovensku sa 
začala viacej rozvíjať od roku 2008. Bolo zrealizovaných veľa školení pre 
učiteľov. Tieto sa konali v rámci projektu Didaktická efektívnosť metódy CLIL na 
prvom stupni ZŠ vo vyučovaní cudzích jazykov (Pokrivčáková, Farkašová & 
Menzlová, 2008) v čase od februára 2008 do decembra 2012. Na projekte sa 
zúčastnilo 12 základných škôl. Cieľom tohto projektu bola nielen podpora tejto 
metódy, ale aj dokázanie jej efektívnosti. Ukázalo sa, že žiaci, ktorí sú vyučovaní 
touto metódou naozaj dosahujú v porovnaní so žiakmi vyučovanými klasickou 
metódou lepšie výsledky vo všetkých jazykových zručnostiach vrátane slovnej 
zásoby (Pokrivčáková & Farkašová, 2012). 

 
2. Čo je metóda CLIL? 
Pri definovaní metódy CLIL vládne pomerne veľká nejednotnosť. V podstate 

je nemožné exaktne od seba oddeliť všetky pojmy súvisiace s bilingválnym 
vyučovaním. Aby ale bolo možné urobiť si nejaký prehľad o tejto metóde, 
ponúkame čitateľovi nasledujúce definície. 

Jedna všeobecná definícia, ktorá je často používaná, pochádza od samotného 
zakladateľa tejto metódy: „CLIL je všeobecný pojem a odkazuje na akúkoľvek 
situáciu vo vyučovaní, kedy je reč, ktorá nie je rečou daného prostredia, 
používaná na vyučovanie nejazykových predmetov“ (Marsh & Langé, 2000, s. iii). 
Podobnú definíciu nájdeme aj u Mehista: „CLIL je „dáždnik“, ktorý pokrýva tucet 
alebo aj viac metód vyučovania (napr. vnorenie, bilingválne vyučovanie, 
multilingválne vyučovanie alebo jazyková „sprcha“ a „kúpeľ“). Čo je ale pri CLIL 
metóde nové je to, že syntetizuje a poskytuje flexibilný spôsob aplikácie 
poznatkov získaných z iných spomenutých metód. Flexibilitu je možné pozorovať 
napr. v množstve času, počas ktorého je nejazykový predmet vyučovaný 
v cudzom jazyku. CLIL umožňuje vysokú, ale aj nízku intenzitu vystavenia sa 
cudziemu jazyku. V rámci tejto metódy môžu byť teda študenti vystavení vysokej 
intenzite jazyka v krátkom čase“ (Mehisto et al., 2009, s. 12). Ako je teda možné 
vidieť, obaja autori rozumejú pod pojmom CLIL akúkoľvek formu vyučovania, 
v ktorom je nejazykový predmet vyučovaný v cudzom jazyku. Okrem akronymu 
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„CLIL“ sa často používa aj označenie „imerzia“ alebo učenie sa vnorením. 
Väčšinou sú tieto dva pojmy chápané ako ekvivalenty, niektorí autori však 
upozorňujú na isté rozdiely. Pojem „vnorenie“ pochádza z Kanady a je často 
vnímaný ako predchodca a základ CLILu. Ako píše Schlemminger, vyskytol sa 
tento pojem najprv v kanadských diskusiách. Tu označoval situáciu anglicky 
hovoriacich žiakov, ktorý boli vo francúzsky hovoriacom Quebecu vyučovaní 
takmer výlučne vo francúzštine, aby si osvojili jazyk provincie Quebec 
(Schlemminger, 2003, s. 379). V čom spočíva ale podľa niektorých autorov 
rozdiel medzi CLILom a vnorením? Sauer a Saudan definujú vnorenie 
nasledovne: „Vnorenie označuje vyučovanie nejazykových predmetov, ktoré je 
realizované výhradne v cieľovom jazyku. Cieľom vyučovania vnorením je 
osvojenie si poznatkov z nejazykových predmetov, jazyk je vnímaný iba ako 
prostriedok“ (Sauer & Saudan, 2008, s. 9). Podľa týchto autorov stojí teda 
v centre pozornosti nie jazyk, ale obsah. Hutterli, Stolz & Zappatore majú ale iný 
názor. Ako píšu, jazyk, ktorý nie je miestnym jazykom sa používa najčastejšie 
počas asi polovice vyučovania ako cieľový jazyk a jazyk vyučovania. 
Prostredníctvom jazykového „kúpeľa“, ktorý sa uskutočňuje v rámci 
nejazykových predmetov, je dosiahnuté osvojenie si jazyka, ktoré je ešte 
podporené dodatočnou cielenou prácou s jazykom (Hutterli, Stolz & Zappatore, 
2008, s. 85). V snahe urobiť v tomto množstve definícií poriadok sa niektorí 
autori pokúšali vziať ako kritérium do úvahy percentuálny podiel materinského 
a cudzieho jazyka v rámci vyučovania. Tak bolo napr. vo Fínsku ako CLIL 
označené také vyučovanie, v ktorom bolo menej ako 50%, ale viac ako 25% času 
vyučovania realizovaného v cudzom jazyku. V prípade, že podiel cudzieho jazyka 
presiahol 50% vyučovacieho času, bola táto metóda označovaná ako „vnorenie“ 
alebo „jazykový kúpeľ“. Pri podiele menšom ako 25% bolo odporúčané označenie 
„jazyková sprcha“ (por. Haataja, 2005, s. 223). Vychádzajúc z percentuálneho 
podielu cudzieho jazyka, hovoríme potom pri jeho 100% podiele už 
o bilingválnom vyučovaní. V porovnaní s CLILom nie je v rámci bilingválneho 
vyučovania vôbec používaný materinský jazyk a niektorí hovoria dokonca o jeho 
potláčaní. Okrem toho závisí terminológia aj od toho, v ktorej krajine je táto 
metóda realizovaná. Napr. vo Francúzsku je zaužívané označenie EMILE (por. 
Eurydice, 2006, s. 64). Podľa toho, v akom jazyku je CLIL realizovaný, sa 
používajú aj ďalšie akronymy, ako napr. CLIL-LOTE = CLIL in Languages Other 
Than English alebo CLILiG = CLIL in German (por. Haataja, 2010, s. 6-7). 

Ako je teda možné vidieť, niekedy nie je vôbec jednoduché vyznať sa v takom 
množstve pojmov. Vo všeobecnosti môžeme ale povedať, že sa pri metóde CLIL 
jedná o spojenie obsahu jazykového a nejazykového vzdelávania. Odhliadnuc od 



LLCE2015           Conference Proceedings 
Nitra, 14 –16 May 2015                ISBN 978-80-971580-6-4 
 

134 

 

toho, ako často je v rámci vyučovania používaný cudzí jazyk, zohrávajú jazyk 
a obsah rovnakú úlohu.  

 
3. CLIL – výskum 
Tak ako každá iná metóda, má aj CLIL nielen svojich prívržencov, ale aj aj 

kritikov. Je viacero dôvodov, prečo je táto metóda niektorými ľuďmi stále 
kritizovaná alebo dokonca odmietaná. Prehľadné zhrnutie dôvodov, ktorými 
argumentujú odporcovia CLILu je možné nájsť u Jazbec & Lipavic Oštir, ktoré 
tieto dôvody zhrnuli o. i. vo forme nasledujúcej grafiky: 

 
Obrázok 1: Príčiny kritiky CLILu (zdroj: Jazbec & Lipavic Oštir, 2009, s. 3) 

Aby sa zamedzilo strachu z tejto metódy a pochybnostiam o jej efektivite, boli 
zrealizované viaceré výskumy. Oblasti, na ktoré sa tieto výskumy orientovali, 
resp. sa stále orientujú sú zhrnuté v nasledovnom zozname: 
- vplyv CLILu na vybrané psycholingvistické charakteristiky žiakov a ich 

učebné výsledky; 
- špecifické charakteristiky a učebné kompetencie učiteľov, ktorí CLIL 

realizujú; 
- identifikácia a porovnanie obsahov vzdelávania v rámci CLILu a vplyv CLILu 

na výsledky žiakov v nejazykových predmetoch; 
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- vplyv rôznych národných, kultúrnych a iných externých faktorov na efektivitu 
CLILu; 

- prechod od individuálnych prípadových štúdií k všeobecnejším, priamo na 
vyučovaní realizovaným výskumom; 

- tvorba didaktických materiálov pre použitie metódy CLIL na všetkých 
stupňoch vzdelávania (por. Pokrivčáková, 2012, s. 68). 
 
Vďaka početným výskumom sa podarilo dokázať niektoré výhody tejto 

metódy.  Ukázalo sa, že metóda nemá žiadne negatívne dôsledky na vedomosti 
žiakov v nejazykovom predmete. Naopak, vedomosti žiakov sú ešte lepšie 
(Zarobe, 2007; in: Luprichová, 2013, s. 12). CLIL má pozitívny vplyv aj na učenie 
sa jazykov, čo bolo dokázané viacerými výskumami. Výskum realizovaný 
Pokrivčákovou a Farkašovou ukázal, že žiaci vyučovaní touto metódou dosahujú 
v porovnaní so žiakmi vyučovanými klasickou metódou lepšie výsledky vo 
všetkých jazykových zručnostiach a aj v rozsahu slovnej zásoby (Pokrivčáková & 
Farkašová, 2012, s. 39). Ako píšu aj Haagen-Schützhöfer & Hopf (2011, s. 1), pri 
CLIL žiaci majú väčšiu pasívnu aj aktívnu slovnú zásobu a komunikujú 
plynulejšie. Čo sa týka ale kompetencií v gramatike, nebol dokázaný značný vplyv 
CLILu. Výsledky výskumov, ktoré sa pokúšali porovnať mieru motivácie u žiakov 
v CLIL - triedach a obyčajných triedach nie sú jednotné. Kým Coyle potvrdil 
hypotézu, že CLIL zvyšuje motiváciu žiakov (Coyle, 2007), nebola táto hypotéza 
vo výskume Pokrivčákovej a Farkašovej potvrdená (Pokrivčáková & Fakrašová, 
2012, s. 39). Okrem už uvedených benefitov prináša metóda CLIL so sebou aj 
ďalšie. Jazyk nie je viac cieľom, ale prostriedkom. Preto majú žiaci aj menší strach 
z chýb. Použitie CLILu šetrí aj čas. Obsah učiva, ktorý by bol preberaný na dvoch 
rôznych predmetoch, je v vďaka CLILu preberaný iba na jednom predmete.  

 
4. Prečo je metóda CLIL taká úspešná? 
Na základe rôznych výskumov a experimentov bolo dokázané, aká efektívna je 

metóda CLIL. Prečo je ale možné pomocou tejto metódy dosiahnuť také dobré 
výsledky? Wolff sa pokúsil vo svojom príspevku objasniť príčiny úspechu tejto 
metódy. Často je ako najdôležitejší faktor označovaný input. Samozrejme, 
v porovnaní s klasickým vyučovaním jazykov je pri CLILe input oveľa väčší. Podľa 
Wolffa je ale tento argument nedostatočný. S týmto názorom sa stotožnil aj 
Krashen. Podľa Krashena nie je dôležitý iba input, ale zrozumiteľný input. To 
znamená, nie je dôležité len byť vystavený jazyku, ale jazyku aj rozumieť. Toto 
tvrdenie bolo potom ešte doplnené predstaviteľmi interakcionizmu. Títo tvrdili, 
že človek môže porozumieť jazykovému inputu iba v rámci interakcie. Iba tak je 
možné odhaliť významy slov, ktoré boli sú sprostredkované inputom (Wolff, 
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2003, s. 5-7). Ako ale Wolff ďalej píše, dokonca ani tá najdôveryhodnejšia teória, 
teda práve ta interakcionistická, nie je schopná úplne vysvetliť, ako je možné sa 
žiaci v rámci CLILu naučia jazyk a že sa ho dokonca naučia lepšie, ako žiaci 
z klasických tried. Kľuč k pochopeniu tkvie, zdá sa, v druhu inputu, v podstate 
procesu porozumenia a v spôsobe, ako je uskutočňovaná interakcia (Wolff, 2003, 
s. 7). Aby bolo možné ešte bližšie nahliadnuť do problematiky CLILu, zhrnul 
Wolff niektoré, pre metódu CLIL dôležité princípy konštruktivistickej teórie 
a kognitívnej psychológie.  Kognitívna psychológia ako odnož konštruktivizmu 
vysvetľuje porozumenie ako kognitívny proces, počas ktorého interagujú už 
existujúce poznatky v mysli človeka s inými vonkajšími stimulmi. Výsledok tejto 
interakcie je individuálny konštrukt, ktorý sa uloží v mysli človeka, ak je 
považovaný za dostatočne dôležitý. Teda nie sám input, ale aj stupeň dôležitosti 
tohto inputu zohráva dôležitú úlohu. Sociálni konštruktivisti ešte dopĺňajú toto 
tvrdenie. Tvrdia, že pre indivíduum je dôležitý iba taký input, do ktorého je toto 
indivíduum „vtiahnuté“. Kým pri osvojovaní sú druhého jazyka stojí v popredí 
input, ktorý je dôležitý pre spracovanie jazyka, zohráva pri konštruktivizme 
dôležitú úlohu taký input, ktorý je dôležitý pre prijímateľa. Podľa 
konštruktivistov je možné sa naučiť iba také obsahy, ktoré môžu splynúť s už 
existujúcimi poznatkami. Podčiarkujú aj to, že výsledky učenia sú u rôznych ľudí 
rôzne, pretože v procese učenia používa každý svoje individuálne, skôr získané 
poznatky. Podľa konštruktivistov sú pri učení dôležité aj emócie a sociálny 
kontext (Wolff, 2003, s. 7-9). 

Aký vplyv majú ale uvedené princípy na CLIL - vyučovanie? Tvorba 
konštruktov je aktívny proces. To znamená, že nestačí iba dostávať input. Človek 
musí použiť aj vlastné vedomosti o svete a danej reči, aby si mohol vytvárať nové 
konštrukty. Keď nie je žiak aktívny, ale iba receptívne vníma impulzy, nenaučí sa 
danú reč. Toto je často prípad klasického vyučovania jazykov. Veľa žiakov si 
myslí, že sa reč naučí iba prostredníctvom rôznych formálnych cvičení. Takzvaná 
teória stupňov spracovania (levels-of-procesiing) poskytuje doplňujúci argument. 
Ako píše Wolff, vyvinuli Craik a Lockhart v roku 1972 model ľudskej pamäte, pre 
ktorý sú dôležité nasledujúce body: (1) hĺbka spracovania je dôležitá pre 
ukladanie obsahov do pamäte; (2) hĺbka spracovania nesúvisí s intenzitou 
inputu, ale závisí skôr od jeho významu; (3) hlbšie spracovanie znamená aj 
komplexnejšie a stabilnejšie stopy v pamäti. . Teda je to aktívna manipulácia 
s jazykom v rámci vecných obsahov počas procesu konštrukcie, ktorá umožňuje 
učenie sa jazyka. Jazyk sa učí, keď sa žiaci pokúšajú počas procesu porozumenia 
nájsť význam toho, čo počujú. Jazyk sa učí, pretože sa vytvárajú nové konštrukty 
(Wolff, 2003, s. 8-9). Toto je vlastne odpoveď na otázku, ako je možné sa 
pomocou nejazykového predmetu naučiť jazyk. Druhá otázka znela, prečo sa 
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človek pomocou CLILu učí jazyky lepšie, ako pomocou klasických metód. Wolff 
vidí príčinu hlavne v spojení obsahu a jazyka. V klasickom vyučovaní sú obsahy 
väčšinou predefinované a umelo vytvorené. Žiaci sú potom menej motivovaní. Na 
rozdiel od toho, sú žiakom v rámci CLILu sprostredkované reálne obsahy a jazyk 
je používaný aj v reálnych situáciách, čo zvyšuje motiváciu. Je to teda práve 
dôležitosť, význam a motivácia, čo robí metódu CLIL efektívnejšou (Wolff, 2003, 
s. 9-10; por. Le Pape Racine, 2007, s. 159-161). 

 
5. Nástroje na plánovanie 
V predchádzajúcich kapitolách je možné vidieť, že je naozaj obťažné nájsť 

jednu jedinú definíciu CLILu. Vysvetlenie tohto pojmu sa líši od vedca k vedcovi, 
ale aj od krajiny ku krajine. Keď chce človek pomocou tejto metódy vyučovať, je 
často zmätený. Stačí, keď len preložím učivo do cudzieho jazyka a už používam 
CLIL? Alebo musím zohľadniť aj iné princípy? Ktoré obsahy sa hodia pre CLIL 
a ktoré nie? Ako to môžem zistiť? To sú iba niektoré z otázok, ktoré si učitelia 
často kladú. Práve preto, aby učitelia neboli zmätení, boli vyvinuté niektoré 
nástroje na plánovanie. Konkrétne sa jedná o CLIL maticu ,ktorá sa dá použiť pre 
plánovanie CLILu v rámci nejazykového predmetu a CLIL nástroj, ktorý sa dá zasa 
použiť pre CLIL v rámci jazykového predmetu.  

 
5.1 CLIL matica 
CLIL matica bola vytvorená v Európskom jazykovom centre Rady Európy 

tímom medzinárodných expertov v rokoch 2004-2007 pod vedením Davida 
Marsha. Vychádzajúc zo štyroch základných komponentov CONTENT (= téma 
alebo predmet), LANGUAGE (= učenie sa jazyka), INTEGRATION (= integrácia 
obsahu a jazyka) a LEARNING (= kompetencie, ktoré sú vyžadované pre túto 
metódu, alebo ktoré sú prostredníctvom nej rozvíjané) bola pomocou ďalších 4 
parametrov – CULTURE, COMMUNICATION, COGNITION a COMMUNITY 
vytvorená matica so 14 indikátormi pre kvalitné CLIL - vyučovanie (Gierlinger, 
Carré-Karlinger, Fuchs & Lechner, 2010, s. 10). V rámci parametra CULTURE sa 
jedná o kultúrne pozadie učiteľa a žiaka, o ich materinský jazyk a rôzne spôsoby 
myslenia, ktoré sa odvíjajú od veku, materinského jazyka a pohlavia a pre 
indivíduum špecifické spôsoby učenia sa a myslenia. Parameter 
COMMUNICATION zahŕňa komunikatívne kompetencie učiteľa a žiaka, spôsob 
komunikácie v učebnom prostredí, používanie IKT. Pod pojmom COGNITION sa 
v tomto význame rozumejú typy jazykov, ktoré sú dôležité pre osvojenie si 
obsahu, typy kognitívnych zručností, ktoré zapríčiňujú rôzne učebné výsledky, 
typy preferovaných učebných štýlov a stratégií, ktoré žiaci používajú a možnosti, 
ako tieto stratégie môžu byť použité, aby sa ich potenciál znásobil. A nakoniec, 
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pojem COMMUNITY sa vzťahuje na školu, na prostredie, v ktorom je škola, na 
pracovný život zainteresovaných a budúci život žiakov (Marsh & Frigols, 2007, s. 
34-35). Tvorcovia tejto matice zhrnuli tieto parametre do jedného check-listu. 
Ako ale sami píšu, tieto kritéria slúžia iba ako akési vodítka a môžu byť 
prispôsobené podmienkam. V žiadnom prípade nepredstavujú nejaké záväzné 
predpisy, ktoré musia byť splnené v ich plnom rozsahu (Gierlinger, Carré-
Karlinger, Fuchs & Lechner, 2010, s. 11). Jedná sa teda iba o akúsi pomoc a nie 
pevne stanovené pravidlá. 

 
5.2 CLIL - nástroj 
Všetky doteraz uvedené informácia, vrátene CLIL - matice sa vzťahovali na 

použitie CLILu v rámci nejazykového predmetu. To znamená, že obsahy 
nejazykových predmetov sú vyučované v nejazykových predmetoch v cudzom 
jazyku. Takúto možnosť ale nemajú všetky školy. Dôvody sú pritom rôzne. Okrem 
iného to je napr. nedostatok kvalifikovaných učiteľov s aprobáciou jazyk - 
nejazykový predmet, ale aj nevôľa vedenia alebo nesúhlas vlády. Čo sa týka 
učiteľov, vždy je jednoduchšie pre učiteľa jazyka naštudovať si novú tému 
v cudzom jazyku, ktorý ovláda, ako pre učiteľa nejazykového predmetu naučiť sa 
cudzí jazyk. Preto, aby sa učitelia nemuseli vzdať CLILu aj v prípade uvedených 
prekážok, bol vytvorený tromi autorkami – Lipavic Oštir, Lipovec a Rajšp, nástroj, 
ktorý umožňuje výber nejazykových tém pre použitie CLILu v rámci hodín jazyka. 
Ako autorky píšu, má byť tento nástroj určitou pomôckou a má pomôcť učiteľom 
pochopiť základné princípy CLILu (Lipavic Oštir, Lipovec & Rajšp, 2015, s. 13). 
Tento nástroj je možné prezentovať v forme určitého check-listu, ktorý 
pozostáva zo štyroch kritérií pre jazykový a troch kritérií pre nejazykový 
predmet. Tieto kritériá sú: základné koncepty, možnosť tvorby novej didaktickej 
cesty, možnosť praktickej práce v rámci vyučovania a existencia jazykovej slučky. 
Prvé tri kritériá sú overované u oboch predmetov, posledné iba pri jazykovom 
predmete. Učiteľ si zvolí tému zo Štátneho vzdelávacieho programu a priradí 
každému kritériu od 1 po 5 bodov. Čím viac bodov daná téma dostane, tým 
vhodnejšia je táto pre CLIL. Lipavic Oštir, Lipovec a Rajšp takto preverovali 
obsahy z matematiky a prírodných vied s technikou v štvrtom ročníku ZŠ 
v Slovinsku. Ukázalo sa, že je zvolená téma z predmetu „prírodné vedy 
a technika“ vhodnejším zdrojom pre CLIL - vyučovanie v jazykovom predmete 
(Lipavic Oštir, Lipovec & Rajšp, 2015, s. 13). Vďaka tomuto nástroju sú teda 
vyberané také obsahy, ktoré sú vhodné pre CLIL metódu v rámci jazyka a nie 
nejazykového predmetu. 

Vychádzajúc z výskumu realizovaného autorkami a z nástroja nimi 
vyvinutého sme takto overili vhodnosť dvoch zvolených tém z predmetov 
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matematika a zemepis v 7. triede ZŠ. Teda sme prostredníctvom uvedených 
kritérií zisťovali, či daná téma je alebo nie je vhodná pre použitie CLILu na 
hodinách nemeckého jazyka. Výsledky sú nasledovné: 

 
Predmet: matematika, téma: Pomer. Priama a nepriama úmernosť 
základné koncepty pre nejazykový predmet – táto téma patrí medzi základné 

koncepty vyučovania matematiky. Priama a nepriama úmernosť je využívaná nie 
len v aritmetike (napr. pri počítaní s percentami alebo v rôznych slovných 
úlohách), ale aj v rámci matematickej analýzy, teda práce s funkciami, kde je 
priama a nepriama úmernosť znázornená pomocou grafov. S touto témou sa teda 
žiaci stretávajú často, či už explicitne alebo implicitne, preto bolo tomuto kritériu 
pridelených 5 bodov; 

základné koncepty pre jazykový predmet – téma priama a nepriama úmernosť 
sa síce nevyskytuje explicitne vo vyučovaní nemeckého jazyka na žiadnom stupni 
vzdelávania, ale je tu obsiahnutá explicitne. To znamená, že žiaci sa stretávajú 
s vyjadrením pomeru alebo porovnávaním (zwei zu drei, je mehr, desto weniger). 
Táto problematika ale nemá až taký význam, ako napr. časovanie slovies. Okrem 
toho sa s ňou žiaci stretávajú zväčša neskôr, ako v 7.ročníku. Preto boli pridelené 
2 body; 

praktická práca na hodine nejazykového predmetu – aj keď môže táto téma 
pôsobiť nezáživne, nájdu sa aj možnosti pre praktickú prácu. Učiteľ môže napr. 
priniesť sadu kociek. Žiaci rozdelia kocky na dve skupiny. Potom budú prekladať 
kocky z jednej skupiny do druhej a budú vidieť, že čím viac kociek dajú do jednej 
kopy, alebo skupiny, tým menej bude v tej druhej. Ďalej by mohol učiteľ rozdeliť 
žiakov na dve nerovnaké skupiny, teda v jednej bude viac a v druhej menej 
žiakov. Obe skupiny dostanú rovnakú úlohu, napr. priniesť učebnice z kabinetu. 
Tá skupina, ktorá ma viac členov bude, samozrejme, rýchlejšia. Žiaci potom musia 
odôvodniť, prečo to tak je. Okrem toho je ešte dostatok iných možností pre 
praktické prácu k tejto téme. Preto môžeme prideliť 5 bodov;   

praktická práca na vyučovaní jazyka – na hodine jazyka je možné pracovať 
tak, ako bolo uvedené pri hodine matematiky, pričom ale činnosti musia byť 
komentované po nemecky. Teda napr. „Je kleiner ist die Gruppe, desto mehr Zeit 
braucht sie für die Arbeit“. Tu môžeme tiež priradiť 5 bodov; 

možnosť tvorby novej didaktickej cesty na vyučovaní jazyka – ako sme už 
uviedli, aj v rámci jazyka je možné využiť praktickú prácu a teda aj vytvoriť novú 
didaktickú cestu. Teda žiaci nebudú len vypĺňať cvičenia alebo čítať text, ale budú 
popisovať reálnu situáciu, v ktorej budú napr. počítať, o koľko viac času 
potrebuje 3 členná skupina na splnenie úlohy ako 6 členná. Tu sme priradili teda 
5 bodov; 
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možnosť tvorby novej didaktickej cesty na vyučovaní nejazykového predmetu –
Túto tému je možné prepojiť aj s inými predmetmi, napr. s biológiou (čím viac 
zjeme, tým máme viac kíl, čím viac pracujeme, tým viac sme unavení), ale aj 
s geografiou (napr. vypočítať čas napúšťania nádrže viacerými prítokmi). Teda 
učiteľ môže vytvárať nové didaktické cesty. Preto bolo pridelených 5 bodov;  

existencia jazykovej slučky – čo sa týka jazykovej slučky, tá sa nevyskytuje až 
v takej veľkej miere. Ak vychádzame zo ŠVP, táto téma ako celok sa tam 
nenachádza vôbec, iba ako časť gramatiky (porovnávanie, príp. pri tvorbe 
súvetí). V tomto zmysle teda slučka existuje, no nie až v takej miere. Preto sme 
pridelili 3 body. Celkový výsledok je možné vidieť v tabuľke: 
 

 Matematika Nemčina 
základné koncepty 5 2 
možnosť praktickej práce 5 5 
možnosť tvorby novej didaktickej cesty 5 5 
existencia jazykovej slučky  3 

Tab. 1: CLIL - nástroj - matematika 
 

Predmet: zemepis, téma: Vznik kultúry, rasy a náboženstvá 
základné koncepty pre nejazykový predmet – Táto téma sa vyskytuje pomerne 

často na vyučovaní geografie. V podstate pri spoznávaní každého nového 
kontinentu sa žiaci zaoberajú aj obyvateľmi, ich kultúrami a náboženstvom. 
V dnešnej dobe je kladený veľký dôraz na toleranciu v rámci rasy, náboženstva, 
kultúry. Preto patrí táto téma k základným konceptom a pridelíme tomuto 
kritériu 5 bodov; 

základné koncepty pre jazykový predmet – Téma „Gesellschaft“, teda 
spoločnosť, patrí k základným témam vo vyučovaní nemčiny. Či už ide o spojenie 
„Mensch und Gesellschaft“, teda človek a spoločnosť, alebo „Multikultuerelle 
Gesellschaft“, teda multikultúrna spoločnosť. Táto téma sa v osnovách cyklicky 
opakuje a je aj súčasťou ústnej maturitnej skúšky. Preto prideľujeme 5 bodov;  

praktická práca na hodine nejazykového predmetu – čo sa týka praktickej 
práce, pri tejto téme nie je až tak veľa možností. Samozrejme, žiaci môžu 
navštíviť napr. rôzne náboženské objekty (synagóga, kostol) a prípadne popísať 
rozdiely. Prípadne by mohli žiaci porovnávať vybrané kultúry tak, že sa jednotliví 
žiaci budú správať tak, akoby patrili do danej kultúry a ostatní môžu hádať o akú 
kultúru sa jedná. Taktiež môžu napr. pripraviť typické jedlá pre danú kultúru. 
Tieto možnosti nie sú ale až také postačujúce, preto sme pridelili 3 body; 

praktická práca na vyučovaní jazyka – na vyučovaní nemeckého jazyka môžu 
v podstate žiaci pracovať podobne ako na hodine geografie, ale v nemeckom 
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jazyku. Ani tu ale nie sú možnosti až také veľké a postačujúce, takže pridelíme 3 
body.  

možnosť tvorby novej didaktickej cesty na vyučovaní jazyka – na vyučovaní 
nemčiny je možné, okrem už spomenutého, realizovať napr. exkurzie, aby žiaci 
spoznali aj iné kultúry, príp. sprostredkovať nejakú besedu s príslušníkom danej 
kultúry. Tu ale nie je až tak veľa možností. Žiaci, ktorí sa učia nemčinu sa 
zúčastňujú väčšinou hlavne exkurzií a výletov do nemecky hovoriacich krajín, 
takže s ostatnými kultúrami sa stretnú zriedka. Tu sme pridelili 3 body; 

možnosť tvorby novej didaktickej cesty na vyučovaní nejazykového predmetu – 
ak by sme sa zamerali iba na rasovú rôznorodosť, bolo by možné prepojiť túto 
tému s biológiou človeka. Žiaci by popísali telesné rozdiely príslušníkov 
jednotlivých rás, príp. by mohli diskutovať o tom, prečo majú rôznu farbu pleti. 
Tu sme pridelili 3 body. 

existencia jazykovej slučky – ako sme už spomenuli, touto témou sa žiaci 
zaoberajú na každom stupni vzdelávanie, resp. na každej jazykovej úrovni, teda 
existuje aj jazyková slučka. Tomuto kritériu je preto pridelených 5 bodov. Celkový 
výsledok je možné vidieť v tabuľke: 
 

 Geografia Nemčina 
základné koncepty 5 5 
možnosť praktickej práce 3 3 
možnosť tvorby novej didaktickej cesty 3 3 
existencia jazykovej slučky  5 

Tab. 2: CLIL - nástroj – geografia 
 

Ako vidno podľa výsledkov v tabuľkách, téma z matematiky bola ohodnotená 
väčším počtom bodov, ako téma z geografie. To znamená, že téma „Priama 
a nepriama úmernosť“ je vhodnejšia pre vyučovanie CLILom na vyučovaní 
nemeckého jazyka. Teda ešte raz zdôrazňujeme, nie na vyučovanie v nemčine na 
hodine nejazykového predmetu. Samozrejme, teraz by mohol niekto namietať, že 
naše hodnotenie je subjektívne. Táto námietka je oprávnená a aj pravdivá. Avšak 
nie pri každom kritériu rovnako. To, či patrí vybraná téma k základným 
konceptom daného predmetu, sa dá viac-menej objektívne zistiť z osnov, resp. 
ŠVP. Tak isto je možné zistiť, či existuje jazyková slučka (taktiež z osnov pre daný 
cudzí jazyk). Čo sa týka možností praktickej práce a vytvorenia novej didaktickej 
cesty, tieto sú už skôr subjektívne. Táto subjektivita však nespochybňuje princípy 
a ciele tohto nástroja. Tento nástroj neslúži na to, aby sa vytvoril nejaký pevne 
daný zoznam tém, ktoré sú a ktoré nie sú vhodné pre CLIL na vyučovaní cudzieho 
jazyka. Tento nástroj má pomáhať každému učiteľovi individuálne. Sám učiteľ vie 
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najlepšie zhodnotiť uvedené kritériá a na základe toho sa rozhodnúť, či danú 
tému použije alebo nie. 

 
Záver 
Strach z neznámeho je prirodzenou vlastnosťou všetkých ľudí. Avšak, ak by 

sme nemali dosť odvahy na to, aby sme občas vyskúšali aj niečo iné, v ničom by 
sme nenapredovali. Preto je nutné sa tohto strachu zbaviť. Jednou z možností, 
ako s týmto strachom z neznáma bojovať je, že sa z neznámeho stane známe. To 
znamená, že sa niečo nové pokúsime spoznať. Takýto strach z neznámeho je 
jedným z dôvodov, prečo učitelia alebo riaditelia nechcú používať metódu CLIL. 
Ak by však lepšie poznali jej princípy, ich strach by bol oveľa menší. Preto bolo aj 
zámerom tohto príspevku sprostredkovať základné informácie o tejto metóde, jej 
princípoch, výhodách  a aj o nástrojoch, ktoré jej aplikáciu môžu ešte uľahčiť. 
Treba sa teda vzdať predsudkov, odbúrať strach a nabrať odvahu. Lebo iba tak 
môže napredovať človek a aj spoločnosť.  
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Resumé 
Das Ziel des vorliegendes Beitrags ist die Darstellung der Informationen über 

die CLIL-Methode, ihrer Prinzipien und die Erklärung von zwei CLIL-Planning-
Tools: CLIL-Matrix und CLIL-Werkzeug. Am Anfang des Beitrags findet man die 
Informationen über die Sprachpolitik in der Slowakei im Hinblick auf die 
Konzeption des Fremdsprachenunterrichts. Weiter stehen dem Leser manche 
Informationen über CLIL-Methode und über ihre psycholinguistischen 
Grundlagen zur Verfügung. Im nächsten Kapitel werden die zwei Planning-Tools 
näher beschrieben und ihre Prinzipien erklärt. Im Falle der CLIL-Matrix geht es 
um ein Planning-Tool, das dem Lehrer beim Planen des CLIL-Unterrichts im 
Rahmen eines Sachfaches helfen soll. Im Falle des CLIL-Werkzeugs handelt es 
sich um ein Werkzeug, das zur Implementation eines nichtsprachlichen Inhalts in 
den Fremdsprachenunterricht dienen soll. Am Ende des Beitrags wird das CLIL-
Werkzeug an zwei konkreten Beispielen dargestellt. Es werden zwei Themen 
überprüft, ein aus der Mathematik und ein aus der Geographie für die 
Sekundarstufe I. 

Schlüsselwortes: CLIL, Kurrikulum, CLIL Matrix, CLIL Instrument, 
Fremdsprachen 
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