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Jak pomoci žákům při výuce CLIL aneb druhy a 
efektivita scaffoldingu 

Barbora Benešová 

Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta  

 

Abstrakt  

Integrovaná výuka cizího jazyka a nejazykového předmětu - CLIL je nejen 
aktuální téma v oblasti vzdělávání, ale také způsob smysluplné výuky. Ne 
vždy je však cizí jazyk v hodinách odborných předmětů žáky vítán. Jedním 
ze způsobů, jak dosáhnout toho, aby byla výuka CLIL pro žáky přínosem, 
aby se žáci na hodiny CLIL těšili a byli motivováni cizí jazyk používat, je 
správná volba výukové opory, tzv. scaffoldingu. Tento článek definuje 
pojem scaffolding ve vzdělávání a popisuje jeho charakteristiky vymezující 
určité kategorie, které mohou učitelům pomoci při volbě adekvátní opory 
pro žáky. Dále jsou představeny konkrétní možnosti opory ve výuce CLIL. V 
neposlední řadě je řešena otázka vhodnosti různých druhů scaffoldingu a 
míry jeho využití, tak aby bylo učení efektivní. 

Klíčová slova: opora učení, scaffolding, CLIL (content and language 
integrated learning), výuka 

 

Scaffolding – opora učení 
Termín scaffolding v doslovném významu lešení existuje již stovky 
let. V českém kontextu učení se scaffolding překládá jako opora 
učení. Slovník Oxford English Dictionary uvádí existenci a používání 
slova scaffolding již kolem roku 1300 (Oxford University Press, 
1989). V kontextu učení se scaffolding objevil poprvé kolem roku 
1950, kdy americký psycholog Jerome Bruner uvedl scaffolding jako 
výukovou teorii vyznačující se čtyřmi hlavními charakteristikami.  
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Scaffolding je poskytování opory učení v souvislosti se zohledněním 
individuálních potřebám žáků. Jednou ze čtyř klíčových 
charakteristik takové opory je směřování ke společnému cíli. Tento 
cíl by měl být formulován učitelem společně se žáky. Druhým 
znakem scaffoldingu je míra samotné opory učení. Ta se odehrává v 
závislosti na obtížnosti úkolu a způsobu práce. Opora učení se 
zpravidla liší v úvodní, hlavní a závěrečné části hodiny. Navíc žáci 
potřebují různou míru opory ve vztahu k již nabytým znalostem a 
dovednostem. Třetím pilířem scaffoldingu je podle Brunera dialog a 
interakce učitele a žáků i žáků navzájem při párové či skupinové 
práci. Směřování k cíli, míra opory učení a dialog a interakce jsou 
doplněny čtvrtým komponentem a to přenesením zodpovědnosti z 
učitele na žáka. Žák se postupně stává samostatným a role učitele je 
spíše jako rádce a pomocník v případě nesnází (Bruner, 2002). 

Je důležité vnímat scaffolding jako dočasný a proměnlivý. Toto 
dobře vystihují znaky scaffoldingu, tak jak je uvádí Benson (1997). 
Scaffolding je jakýsi most mezi tím, co už žáci umí a tím, co se mají 
naučit. Se správnou oporou a pomocí jsou žáci schopni posouvat se 
dále, čelit novým výzvám a postupně se stávají samostatnějšími. 
Scaffolding v učebním procesu může být přirovnán k pomoci rodiče 
dítěti, které se učí chodit. Nejdříve jej rodič drží pevně za obě ruce, 
poté za jednu ruku, postupně nemusí být držení tak pevné a je 
nutné pouze v náročnějším terénu a nakonec již dítě zvládne kroky 
samo (Cazden in Benson, 1997). Je naprosto přirozené, že první 
samostatné kroky jsou vratké a nejisté. Časem se kroky 
zautomatizují, dítě získá sebejistotu a je schopno jít úplně bez 
pomoci. Dokonce zažívá i radost, že se mu to podařilo. A stejně je 
tomu i v učebním procesu.  

Měli bychom ale mít na paměti, že pro různé žáky je potřeba různá 
opora. Řada autorů (Chocholatá, 2012; McLeod, 2012; Dale, der Es 
& Tanner, 2010) se v souvislosti se scaffoldingem odvolává na teorii 
psychologa Vygotskyho (1978), který představil pojem zóna 
optimálního rozvoje („zone of proximal development“). Teorie 
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optimálního rozvoje identifikuje oblast, kdy není žák schopen úkol 
splnit sám, ale s mírnou pomocí to zvládne. Tato pomoc reflektuje 
žákovy potřeby. Pokud by byl úkol příliš obtížný, je pro žáka jeho 
plnění demotivující a pomoc by musela být velká, což není 
prospěšné, protože žák vnímá úkol jako něco na co vůbec nestačí.  

Druhy scaffoldingu 
Úspěšní učitelé používají rozmanitý repertoár opor učení. Jednou z 
možností kategorizace scaffoldingu je dle fáze vyučovací hodiny. Jak 
již bylo zmíněno, jiná opora je potřeba v úvodní, hlavní a závěrečné 
části hodiny. Benson (1997) doporučuje na úvod kartičky s 
návodnými slovy, která podnítí diskusi, jako například tázací 
zájmena: kdo, co, kdy, kde a jak. Návodné karty mohou také 
obsahovat začátky vět, klíčová slova, seznam kroků ke splnění 
daného úkolu, symboly nebo obrázky. Takovéto podněty pak 
přirozeně přimějí žáky k více nápadům. Vždy by měl být ponechán 
prostor žákům k vlastním nápadům nezávisle na poskytované opoře 
výuky. Podobný druh opory může být využit i v dalších částech 
hodiny, jen je potřeba modifikovat použití opory v souladu s cílem 
jednotlivých činností. 

Rozlišujeme scaffolding okamžitý a plánovaný (Dale, der Es & 
Tanner, 2010). Okamžitý scaffolding není předem plánovaný a učitel 
jen využije spontánně dle situace. Jde o reakci na okamžik, kdy žák 
něčemu nerozumí. Plánovaný scaffolding je dopředu promyšlený a 
učitel jej připravuje dopředu při plánování hodiny (Benešová & 
Vallin, 2015).  

Scaffolding můžeme dále kategorizovat dle preferovaného učebního 
stylu – vizuální, auditivní a kinestetický. Každý žák upřednostňuje 
jiný druh podnětů a proto, abychom poskytli každému žákovy styl 
výuky, který je mu blízký, je vhodné scaffolding dle typu žáků 
kombinovat. Jako vizuální podpora mohou sloužit kartičky, obrázky, 
časopisy nebo knihy. Auditivním příkladem mohou být nahrávky, 
písničky nebo podcasty. Kombinací vizuální a auditivní podpory je 
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videonahrávka, klip nebo část filmu. Kinesteticky založený 
scaffolding pak představuje přímo předměty, na které si může žák 
sáhnout, manipulovat s nimi a zkoumat je. Zároveň sem patří i 
spojení pohybu s určitým slovíčkem, hraní rolí, mimika a gesta.  

Benson (1997) zdůrazňuje správný výběr podpory s ohledem na 
kognitivní vyspělost žáků. S tím souvisí způsob kladení otázek. V 
souvislosti s věkem a zralostí žáků můžeme pokládat otázky více či 
méně náročné na znalosti, zkušenosti a komplexitu odpovědi. S 
ohledem na cíle dané aktivity se hodí různé druhy otázek od 
uzavřených, vyžadujících konkrétní odpověď, po otevřené, na které 
nemusí být správná jen jedna odpověď a vedou k následující diskusi.  

S diskusí souvisí kooperace, jejíž míra vymezuje další kategorie 
scaffoldingu. Žáci mohou spolupracovat ve dvojicích nebo 
vícečlenných týmech, s různou mírou pomoci učitele. I následné 
hodnocení může být zprostředkováno spolužákem nebo celou 
třídou (Benson, 1997). Neméně účinná je také podpora myšlení 
nahlas, kdy žáci komunikují své myšlenky a učitel tak může 
pozorovat, jak žáci přemýšlí a přizpůsobit tomu obsah výuky 
(Rosenshine & Meister in Benson, 1997).  

Různá míra zapojení žáků do výuky je považována za další vodítko k 
různým druhům scaffoldingu. Chocholatá (2012) rozlišuje čtyři 
možnosti učitelovy podpory lišící se mírou zapojení žáka do výuky. 
První případ je když žák učitele sleduje při práci. Učitel ukazuje a 
vysvětluje a žák vnímá, co je mu předkládáno. Žákovi je poskytnut 
vzor, model, předloha. Následuje zapojení žáka do výuky, kdy žák 
pomáhá učiteli. Poté se role otočí a žák je hlavním aktérem dění, 
učitel pomáhá. Čtvrtým krokem je úplné přenesení zodpovědnosti 
na žáka, kdy je žák plně aktivní a učitel pouze monitoruje a radí v 
případě potřeby.  

Za zmínku také stojí dělení scaffoldingu je dle Guerrini (2009) a to 
do čtyř základních kategorií vyplývajících z prostředků opory učení: 
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ilustrace, texty, grafické organizéry a využití technologií a mobilních 
aplikací. Důležitým prvkem ilustrací, které slouží jako podpora při 
porozumění, jsou popisky, které jsou buď žákům přímo poskytnuty a 
následně se s nimi pracuje, nebo je žáci nejdříve zkusí sami 
vymyslet. Texty umožňují velkou variabilitu opory učení. Můžeme 
pracovat se zjednodušenými texty, s texty, kde jsou vynechaná 
slova, s texty, které jsou rozstříhány a úkolem žáků je chronologicky 
je seřadit, apod. Grafické organizéry pomáhají třídit informace, 
seskupovat podobné nebo naopak oddělit opačné. Mezi organizéry 
patří i grafy a tabulky. Čtvrtá kategorie, ICT technologie a aplikace 
umožňují žákům vyhledávat informace, připravovat prezentace a 
řešit úkoly online. Efektivním nástrojem může být tzv. webquest, 
kdy žák postupně plní, s využitím internetu, úkol dle kroků zadaných 
učitelem. Fázování úkolu při webquestu je typickou ukázkou 
scaffoldingu. Jednotlivé fáze webquestu jsou: úvod, popis úkolu, 
proces zpracování – odkazy, tipy, hodnocení a závěr. V úvodu se žák 
dozví, zda má pracovat samostatně nebo ve skupině, kde má hledat 
patřičné informace, jaká kritéria jsou zvolena pro hodnocení a co je 
výstupem. Webquesty mohou být kombinovány z dalšími výše 
zmíněnými druhy scaffoldingu: obrázky, grafickými organizéry nebo 
textem. 

Je patrné, že oporu učení lze rozdělit podle velkého množství 
kritérií. Je důležité vědět, že učitel nemusí a neměl by být jediným 
zdrojem žákovy opory. Učitel by si měl uvědomovat nutnost 
pestrosti scaffoldingu a přizpůsobit výběr opory výuky podmínkám 
ve třídě, danému tématu, znalostem, zkušenostem a dovednostem 
žáků. 

Scaffolding ve výuce CLIL 
Specifika integrované výuky cizího jazyka a nejazykového předmětu 
si žádají promyšlenou oporu učení. S ohledem na čtyři základní pilíře 
CLILu dle Coyle (2007) by i opora výuky měla zohledňovat tyto čtyři 
složky výuky CLIL: obsah učení (content), jazykovou stránku výuky 
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(communication), myšlenkové procesy a mentální zralost žáků 
(cognition) a kulturní aspekt výuky (culture). Toto může být 
realizováno přes tzv. spirálové učení, kdy jsou do výuky zařazovány 
opakující se činnosti, které postupně vedou k zautomatizování a 
vytvoření rutiny. Žák pak provádí určité úkony bez dlouhého 
přemýšlení a může se přitom soustředit na něco nového. 
Postupným přidáváním nového na již zažité základy si žák nové lépe 
pamatuje (Bruner, 2002).  

Bruner (2002) dále poukazuje na spirálové učení v různých 
kontextech spojených s interakcí, jako například dramatizace 
konceptu, hra, společné řešení problémů, vysvětlování si navzájem, 
tvorba příběhů a rolí. Velký důraz klade na originalitu, variabilitu a 
nevšednost prožitku. Inovace podporují přirozenou zvídavost a 
smysl učení.  

Ve vztahu s rozvojem komunikace napomáhá nejdříve vytvoření 
pozitivní atmosféry ve výuce. Raw (2014) poukazuje na důležitost 
sociálních vazeb během samotného procesu učení i poskytování 
učební opory. Komunikaci napomáhá i opora v podobě klíčových 
slov. V úvodu hodiny mohou sloužit klíčová slova k aktivaci myšlení a 
připomenutí si toho, co už žák umí. V hlavní části hodiny mohou 
klíčová slova sloužit k lepšímu porozumění a soustředění pozornosti 
na důležité momenty výuky. V závěru hodiny můžeme vyzvat žáky k 
tomu, aby sami formulovali, co se naučili, tedy aby si klíčová slova 
vybavili. Klíčová slova můžeme napsat na tabuli (učitel nebo sami 
žáci), skupinově vyslovit, přeložit nebo vytvořit asociaci s obrázkem 
či pohybem. 

Žáci by se neměli bát „myslet nahlas“. Pomocí odhadování významu 
slova se aktivuje žákova představivost vedoucí ke snadnějšímu 
zapamatování si daného slova. Je důležité myslet na to, že CLIL 
rozhodně není pouze o učení se slovíček týkajících se odborné 
terminologie daného předmětu. Obecným cílem je dovést žáky k 
porozumění danému tématu v souvislostech, umění o věcech 
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diskutovat, vyjádřit svůj názor a aplikovat získané poznatky, 
zkušenosti a dovednosti v praxi. Toto je záležitost, která vyžaduje 
trpělivost, čas a vhodnou volbu didaktické opory.  

Učení je dynamický proces, který se neustále mění a vyvíjí. Dnešní 
digitalizovaná doba vyžaduje zohlednění informačních technologií 
ve výuce. To co, žáky obecně zajímá může velice dobře fungovat i ve 
školním prostředí jako opora výuky. Už samotný způsob podání 
učiva ve spojení s technikou, online komunikací a využitím internetu 
nebo různých aplikací ve výuce vede ke vzbuzení zájmu. Žákova 
činnost je podpořena variací podnětů, což aktivuje kognitivní 
procesy. (Ludvigsen, Cress, Law, Rosé & Stahl, 2016). 

Jako další vhodnou formu scaffoldingu ve výuce CLIL uvádí Tejkalová 
(2011) rozdělení komplexnějších úloh do jednotlivých kroků, které 
můžeme napsat na tabuli. Místo poskytnutí pomoci v podobě 
rozfázování práce na konkrétní úloze, můžeme poskytnout žákům 
ukázkové řešení a nechat je samotné vyvodit jednotlivé kroky, jak je 
třeba postupovat, co udělat nejdříve, co následovně. Postupně tak 
vedeme žáky k tomu, aby si sami uměli rozdělit práci. 

Na rozdíl od bilingvního vyučování má v CLILu svoji roli, vedle cizího 
jazyka, i jazyk mateřský (Šmídová, Tejkalová & Vojtková, 2012). 
Mateřský jazyk může být vhodnou oporou v případě jazykově či 
obsahově komplikovaného výukového materiálu obsahujícího 
abstraktní pojmy. Nemělo by však jít o doslovné překládání. 
Mateřský jazyk by měl sloužit ke zkontrolování porozumění nebo 
transformace složité písemné či ústní formulace. CLIL výuka by 
neměla být stresující a proto by žákům měla být z počátku 
ponechána svoboda volby jazyka, ve kterém odpoví (Benešová & 
Vallin, 2015). Zjednodušení jazyka na žákovu úroveň je žádoucí 
podpora porozumění. Přeformulování informace nemusí být pouze 
na učiteli. Spolužák může vysvětlit danou problematiku způsobem, 
který je pro ostatní velice dobře srozumitelný. Učitel pouze dohlíží 
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na obsah sděleného a případně doplní nebo upřesní danou 
informaci.  

Učení ostatních je uváděno jako velice efektivní forma scaffoldingu. 
Čím více se žáci zapojí do výuky, tím více si osvojují. Aktivní zapojení 
žáků v podobě učení ostatních uvádí Kalhous, Obst et. al. (2002) 
jako nejefektivnější učební metodu. Následně poukazuje na 
praktická cvičení, diskusi ve skupinách, demonstraci učiva, 
audiovizuální podporu, čtení a jako nejméně efektivní učení se 
pouhým výkladem učiva. Klečková & Hlaváčová (2011) podporují 
myšlenku důležitosti aktivizačních metod a uvádí konkrétní příklady 
didaktických her, které mohou žáci i sami tvořit. Jsou to například 
kvízy na vědomosti, křížovky, pexeso, slepé mapy, přiřazování pojmů 
k obrázkům nebo definicím. 

Žáci mohou být aktivizováni i v rámci hodnocení, a to v podobě 
hodnocení práce spolužáků nebo práce vlastní. Johnsen (2017) 
uvádí sebehodnocení jako první krok k tomu, jak zvolit správou 
formu scaffoldingu. Pokud jsou si žáci schopni, s případnou pomocí 
učitele, identifikovat oblasti, kde mají problémy a přesně si 
pojmenovat, co je pro ně obtížné, pak se vhodný způsob opory 
učení lépe stanoví. Je doporučováno, aby se učitel sám více 
zaměřoval na pozorování třídy. Vnímání toho, co žáky motivuje a jak 
celkově reagují na různé úkoly a učební situace, je vodítkem k 
efektivnější volbě druhu scaffoldingu. Maximální opora není 
žádoucí, protože pak není žákovi ponechán žádný prostor k 
přemýšlení, snaze hledání řešení, doptávání se na chybějící 
informace a možnosti samostatnosti učení. Verenikina (2008) 
potvrzuje, že v takovém případě je scaffolding kontraproduktivní. Na 
druhé straně, příliš málo podpory při obtížném úkolu, také není 
efektivní. Ideální je zvolit scaffolding v souvislosti s již zmíněnou 
zónou optimálního rozvoje (Vygotsky, 1978). 
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Závěr 
Scaffolding má své nezastupitelné místo ve výuce. Stejně jako lešení 
kolem budovy funguje k tomu, aby byla budova postavena nebo 
zrekonstruována, má i opora učení stěžejní roli v procesu získávání 
znalostí a dovedností nebo vylepšování toho, co už žáci umí a 
dovedou. S adekvátní oporou si žáci osvojují učivo snáze, cítí se 
bezpečně a zároveň dostatečně sebevědomě k tomu, aby se s 
radostí posouvali dál. 

Svou komplexností a variabilitou je scaffolding klíčem k úspěšné 
výuce. V případě výuky CLIL je na žáky kladen zvýšený nárok v 
podobě kombinace cizího jazyka a nejazykového předmětu v jedné 
vyučovací hodině. Správně zvolená opora učení je stěžejní pro 
fungující CLIL. Základem CLIL hodiny je stanovení si cíle nebo cílů 
vyučovací jednotky. Od daného cíle se pak odvíjí i druh a míra 
scaffoldingu. Obrázky, myšlenkové mapy, klíčová slova, rozfázovaný 
postup řešení problému, začátky vět, přeformulování obsahu, grafy, 
tabulky, infografika, mnemotechnické pomůcky, gesta, pantomima, 
reálné předměty, opakující se činnosti, využití internetu, výukové 
aplikace, návodné otázky, zjednodušená četba, videa, 
audionahrávky, blogy, tematické diskuse, plakáty, spojení pojmu s 
pohybem, herní aktivity, podpora spolupráce ale i samostatnosti, to 
všechno jsou příklady scaffoldingu. Už samotný fakt, že existuje tolik 
různých strategií a pomůcek, dává učiteli možnost individuálního 
přístupu na úrovni třídy, skupiny i jednotlivců.  

Scaffolding napomáhá nejen osvojení si učiva v dané CLIL hodině. 
Má daleký přesah nad rámec vyučovací hodiny i výuky CLIL. 
Napomáhá zdravému sebevědomí žáka, jeho kognitivnímu rozvoji a 
formování osobnosti. 
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Abstrakt  
Farmácia vždy patrila a patrí medzi potrebné a prestížne oblasti ľudskej 
činnosti. Latinčina predstavuje kľúč k odbornej terminológii a jej štúdium 
tvorí neodmysliteľnú súčasť odbornej prípravy budúcich farmaceutov. 
Študenti prichádzajúci zo stredných škôl na farmaceutickú fakultu sú 
excelentne pripravení z oblasti chémie, biológie a iných prírodných vied. 
Jazyková pripravenosť študentov stojí však vo všeobecnosti na vratkých 
nohách. Rozvoj jazykových kompetencií z cudzích jazykov a vzdelávanie v 
oblasti gramatiky slovenského jazyka nepripravujú študentov dostatočne 
na štúdium odbornej farmaceutickej a lekárskej terminológie. Prítomnosť 
latinského jazyka výlučne na stredných zdravotníckych školách 
znevýhodňuje veľkú väčšinu ostatných absolventov stredných škôl. 
Príspevok má za cieľ poukázať na skutočnosť, že latinský a grécky jazyk 
rozhodne nie sú vo farmaceutickej terminológii mŕtvymi jazykmi a nepatria 
teda len do histórie. Vyučovanie latinsko-gréckej odbornej terminológie má 
význam aj dnes, najmä ak je poňaté moderne a progresívne. 

Kľúčové slová: latinský jazyk, grécky jazyk, farmaceutická odborná 
terminológia, latinská lekárska terminológia 

Abstract 
Pharmacy has always been one of the most important and prestigious 
areas of human activity. Latin is a key to professional terminology and its 
study forms an indispensable part of the training of future pharmacists. 
Students coming from secondary schools to the Faculty of Pharmacy are 
excellently prepared in the fields of chemistry, biology and other natural 
sciences. The linguistic competences of high school students are generally 
not quite sufficient. The development of language competences in foreign 
languages and grammar education in Slovak language do not prepare 

- 
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students sufficiently for studying professional pharmaceutical and medical 
terminology. The presence of Latin language exclusively at secondary 
health schools disadvantages the vast majority of other graduates of 
secondary schools. The paper aims to underline the fact that Latin and 
Greek language in the context of pharmaceutical and medical terminology 
are definitely not dead languages and thus they belong not only to history. 
The teaching of Latin-Greek professional terminology, especially using 
modern and progressive methods, is of utmost importance even 
nowadays.  

Keywords: Latin language. Greek language. Pharmaceutical scientific 
terminology. Latin medical terminology. 

 
Úvod 
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského práve tento rok 
oslávila 65. výročie svojho založenia. Od svojho vzniku vychovala 
viac než jedenásť tisíc absolventov a každý jeden z nich mal 
povinnosť absolvovať latinský jazyk ako súčasť svojho odborného 
vzdelávania. Rovnako v smernici sekundárnej legislatívy EU: 
Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the 
Council of 7 September 2005 on the recognition of professional 
qualifications (Text with EEA relevance) / Smernica európskeho 
parlamentu a rady 2005/36 Európskeho spoločenstva zo 7. 
septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Text s významom 
pre Európske hospodárske spoločenstvo) sa na strane 125 uvádza, že 
predmet Medical Terminology (lekárska terminológia) musí byť 
súčasťou študijného plánu na získanie úplného vzdelania v 
študijnom programe farmácia. Na rovnakej strane sa v dokumente 
uvádza nasledovné: Vyváženosť medzi teoretickou a praktickou 
prípravou kladie pri každom predmete dostatočný dôraz na teóriu s 
cieľom zachovať univerzitný charakter prípravy. Smernica tak určuje 
teoreticko-praktický charakter jednotlivých predmetov, teda aj 
terminologickej prípravy, ale predovšetkým podčiarkuje univerzitný 
charakter celého študijného programu, a k tomuto cieľu latinčina 
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celkom iste výrazne prispieva. (Vallová 2009, 10) Latinský jazyk bol 
totiž nositeľom univerzitného štúdia už od založenia prvých univerzít 
a aj v súčasnosti je stále používaný pri dôležitých akademických 
obradoch. 

Lekárska a farmaceutická terminológia je nevyhnutná pre 
lekárenskú prax ako i pre štúdium farmácie, predovšetkým 
predmetov anatómia a fyziológia človeka, botanika a 
farmakognózia a receptúrna propedeutika. Existencia samostatného 
predmetu venovanému odbornej farmaceutickej terminológii je 
odôvodnená historickým vývinom vzdelávacieho systému (absencia 
povinného latinského jazyka v strednom školstve) a špecifikami 
odbornej terminológie farmácie ako vedného odboru. Na 
Farmaceutickej fakulte UK sa od akademického roku 1990/1991 
vyučuje latinská terminológia v rámci dvoch povinných predmetov s 
názvom základy latinského jazyka pre farmaceutov I a základy 
latinského jazyka pre farmaceutov II. (Ozábalová 2009, 128) Napriek 
tomu, že výučba latinského jazyka nepredpokladá žiadne 
predchádzajúce skúsenosti s klasickými jazykmi, priamo nadväzuje 
na jazykové kompetencie z materinského jazyka a nepriamo na 
jazykové znalosti iných jazykov získané počas štúdia na stredných 
školách. 

Vstupná analýza skúseností čerstvých absolventov stredných 
škôl s latinským jazykom 
Vzdelanie z latinského jazyka absolventa slovenských stredných škôl 
všeobecného zamerania sa obmedzuje zvyčajne na latinské názvy 
pádov, niekoľko náhodných okrídlených citátov a veľmi obmedzený 
počet názvov živočíšnych a rastlinných druhov. Na druhej strane 
spektra sú poslucháči farmácie, ktorí absolvovali niektorú z 29 
stredných zdravotníckych škôl na Slovensku (Banská Bystrica, 
Bratislava, Humenné, Košice, Michalovce, Nitra, Nové Zámky, 
Prešov, Trenčín, Trnava, Zvolen, Žilina a. i.) v študijných odboroch 
zdravotnícky asistent, diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný 
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rádiologický asistent, asistent výživy, očný optik a iné, no 
predovšetkým v odbore farmaceutický laborant. Po ukončení 
stredoškolského vzdelávania sa určitá časť absolventov stredných 
škôl zdravotníckeho zamerania, najmä odboru farmaceutický 
laborant, rozhodne pre štúdium na vysokej škole v študijnom 
programe farmácia. Títo študenti v rámci svojho štúdia už 
absolvovali povinný predmet latinský jazyk v rozsahu jedného 
školského roka a to v prvom ročníku v rozsahu 2 vyučovacích hodín 
týždenne – spolu 66 hodín, z toho 33 hodín vo forme cvičení, resp. 1 
hodina týždenne, spolu 33 hodín, z toho 33 hodín cvičení. (cf. Štátny 
vzdelávací program pre odborné vzdelávanie na stredných 
zdravotníckych školách). 

Latinský jazyk na SZŠ je v rámci štátneho programu (ISCED 4) 
súčasťou odbornej zložky vzdelávania. Vyučovanie latinského jazyka 
prispieva svojím špecifickým podielom k príprave žiakov na štúdium 
odborných predmetov a pripravuje ich na zdravotnícke povolanie 
tým, že ich uvádza do odbornej latinsko-gréckej terminológie, ktorú 
má ovládať budúci zdravotnícky pracovník – absolvent SZŠ. 
Realizovaním moderných foriem, prostriedkov a vyučovacích metód 
sa vytvárajú podmienky pre formovanie a rozvíjanie logického a 
tvorivého myslenia žiakov. Zvládnutie základov latinčiny aj minima 
gréčtiny súvisí aj so všeobecným vzdelaním, získané poznatky 
pomôžu aj pri štúdiu iných cudzích jazykov. Sú predpokladom pre 
komunikáciu súčasného vzdelaného človeka v širšom kontexte. 
Predmet poskytuje základy i pre ďalšie vzdelávanie. 

Na FaF UK vykonali vyučujúci latinského jazyka v októbri 2017 ústny 
prieskum na všetkých študentoch prvého ročníka počas hodín 
latinskej terminológie. Prieskum bol zameraný na predchádzajúce 
skúsenosti s latinským jazykom na stredných školách a mal za cieľ 
zistiť nasledovné parametre: 
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1. Počet študentov, ktorí mali latinský jazyk na strednej škole. 

2. Z toho počet študentov, ktorí absolvovali latinský jazyk na strednej 
škole zdravotníckeho zamerania. 

3. Počet študentov, ktorí mali latinský jazyk na inej strednej škole. 

Celkovo na prieskume participovalo 199 študentov prvého ročníka. 
Celkový počet študentov, ktorí už mali skúsenosť s latinským 
jazykom na strednej škole, bol 21, čo predstavuje 10,6% (pozri graf – 
2) všetkých respondentov. Väčšina študentov, ktorí už participovali 
na výučbe latinského jazyka na strednej škole, bola absolventmi 
stredných zdravotníckych škôl (16 z 21, graf – 1) a len 5 študenti z 
celkového počtu 199 (2,5%) mali latinský jazyk na gymnáziu (graf – 
3).  

Obr. č. 1.: 

 

 

Čerství absolventi SŠ na FaF UK s 
latinským jazykom na SŠ

1 2 3
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Je otázne, do akej miery predstavuje množina všetkých študentov 
prvého ročníka FaF UK odboru farmácia reprezentatívnu vzorku. 
Celkom iste nemôžeme tvrdiť, že výsledky prieskumu sa dajú 
aplikovať na všetkých absolventov stredných škôl a to z viacerých 
dôvodov: Študenti, ktorí predpokladali, že chcú ísť študovať 
farmáciu alebo medicínu, prípadne iný zdravotnícky smer na VŠ, si 
zvolili latinský jazyk na strednej škole s úmyslom lepšie sa pripraviť 
na štúdium na vysokej škole. Je preto možné sa nazdávať, že 
priemerný počet absolventov latinského jazyka na strednej škole je 
ešte nižší. Zvýšený počet študentov zo stredných zdravotníckych 
škôl je spôsobený skutočnosťou, že predmet latinský jazyk je na 
školách zdravotníckeho zamerania povinným predmetom, kým na 
SŠ všeobecného zamerania je predmetom voliteľným, prípadne sa v 
programe školy vôbec nenachádza. 

Porovnajme tento výsledok s prieskumom vykonaným na Univerzite 
Pavla Jozefa Šafárika v roku 2015 (Kavečanská 2015, s. n.): výsledky 
výskumu poukazujú na to, že 15,9 % slovenských študentov 
zúčastnených na prieskume malo možnosť absolvovať latinský jazyk 
na strednej škole. Kľúčová pre vyššie percento respondentov s 
kladnou odpoveďou u Kavečanskej je formulácia otázky, jej presné 
znenie bolo v dotazníku nasledovné: Mali ste možnosť študovať 
latinčinu? (myslí sa tým pred štúdiom na UPJŠ). Je však 
pravdepodobné, že nie všetci študenti, ktorí mali možnosť študovať 
latinský jazyk, ju aj skutočne využili. 

1. Charakteristika výučby na FaF UK  
Hlavnou metódou v didaktike latinského jazyka je dodnes tzv. 
gramaticko-prekladová metóda, ktorá bola pri výučbe živých jazykov 
už dávno prekonaná. V rámci farmaceutickej terminológie sa 
prekladajú predovšetkým termíny, ktoré pozostávajú z podstatného 
mena a prídavného mena, prípadne z dvoch podstatných mien. V 
menšej miere sú to predložkové väzby, prípadne väzby slovesné. Z 
tematického hľadiska sa pri výučbe terminológie na Farmaceutickej 
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fakulte vychádza zo skutočnosti, že odborná terminológia 
vyučovaná v rámci predmetu základy latinského jazyka, má mať 
úlohu predovšetkým pomocnej vednej disciplíny pre špecializované 
predmety vyučované v študijnom programe farmácia. Z tohto 
dôvodu je možné tematicky osvojovanú slovnú zásobu rozdeliť do 
niekoľkých základných okruhov: 

1.1. Anatomické termíny 
Poznanie anatómie a fyziológie človeka tvorí základ vedomostí 
študenta farmaceutického zamerania. Povinný predmet anatómia a 
fyziológia ponúka základné informácie o makroskopickej a 
mikroskopickej stavbe ľudského tela, o funkcii orgánov, systémov a 
organizmu ľudského tela ako celku. Nositeľom medzinárodnej 
anatomickej terminológie je latinský jazyk. Úlohu latinského jazyka 
pre anatómiu potvrdila aj Medzinárodná anatomická komisia (FCAT 
– Federative International Committee on Anatomical Terminology), 
ktorá vydala súbor záväzných a dodnes anatomických termínov v 
podobe novej nomenklatúry pod názvom Terminologia Anatomica. 
Dobrá znalosť latinského jazyka je preto prerekvizitou a 
nevyhnutnosťou pre dôkladné osvojenie si odbornej terminológie a 
následné úspešné absolvovanie predmetu anatómia a fyziológia.  

Príklady termínov z anatómie ľudského tela: 

Obrázok č. 2: z učebnice Terminologia Medica Latina (Bujalková – Šimon 
2017, s. 67) Učebnica je primárne používaná na lekárskych fakultách UK, na 
FaF UK je odporúčaná ako doplnková literatúra. 
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1.1.A: jednoslovné termíny (v nominatíve singuláru) 
ulna – lakťová kosť 

radius – vretenná kosť 

1.1.B: dvojslovné termíny typu podstatné meno + prídavné 
meno 
incisura radialis – vretenný zárez (lakťovej kosti) 

incisura ulnaris – lakťový zárez (vretennej kosti) 

 

1.1.C: dvojslovné termíny tvorené nezhodným prívlastkom 
(podstatné meno v nominatíve + podstatné meno v genitíve) 
caput radii – hlavica vretennej kosti 

collum radii – krček vretennej kosti 
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corpus ulnae – telo lakťovej kosti 

caput ulnae – hlavica lakťovej kosti 

(slovenské ekvivalenty sú čerpané z diela Anatomické názvy I. 
Latinsko-anglicko-slovenský slovník (Holomáňová – Brucknerová, 
2001), v ktorej sú slovenské termíny jednoznačne určené, aby 
nedochádzalo k ambivalencii. Mnohé latinské slová sa totiž dajú 
preložiť viacerými slovenskými synonymami. Napr. caput: hlava, 
hlavica; collum: krk, kŕčok, krček; incisura: vrez, rez, zárez etc.) Z 
uvedených termínov vidíme, že jednoslovný latinský termín môže 
korešpondovať s viacslovným slovenským termínom. 

1.2. Botanika a farmakognózia 
Z pohľadu farmácie má rastlinná ríša predovšetkým význam v tom, 
že predstavuje bohatý zdroj liečivých látok a toto reflektuje aj 
terminológia tejto vednej disciplíny. Z pohľadu latinsko-gréckej 
odbornej terminológie sú v oblasti botaniky a farmakognózie 
dôležité dva druhy termínov: materská rastlina a rastlinná droga. 
Ostatné hlavné záujmové oblasti farmakognózie (predovšetkým 
obsahové látky) a im zodpovedajúce termíny sa vyjadrujú v 
národných jazykoch. 

1.2.A. materská rastlina 
Pojmom materská rastlina sa vo farmakognózii označuje rastlinný 
druh liečivej rastliny, ktorej časť sa používa pri terapii ako nosič 
prírodných liečivých látok. Základom botanického názvoslovia 
liečivých rastlín (ako aj neliečivých) je binomická nomenklatúra, 
ktorej základy položil Carl von Linné (1707 – 1778). Binomická 
nomenklatúra je dvojslovná a každý rastlinný druh (lat. species) je 
opísaný latinským alebo polatinčeným binomickým menom 
začínajúcim sa veľkým písmenom, ako napr.  

Melissa officinalis – medovka lekárska 

Lavandula angustifolia – levanduľa lekárska 
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Prvé meno je rodové (rod = lat. genus) a druhé je druhové (druh = 
lat. species).  

Latinské mená liečivých rastlín sú na prvý pohľad často 
nezrozumiteľné a mätúce. V skutočnosti však latinské názvy 
poskytujú užitočné informácie o vzhľade, pôvode a možnostiach 
využitia jednotlivých rastlín. Napríklad latinský názov levandule 
lekárskej Lavandula angustifolia nám prezrádza, že táto rastlina bola 
používaná pri umývaní, resp. praní (lat. lavare = umývať, prať) a 
typickými sú pre ňu úzke listy (lat. angustus = úzky, folium = list). 
Okrem toho majú latinské názvy jednu veľmi dôležitú funkciu: sú 
odbornými termínmi, ktoré presne vymedzujú jednotlivé rastlinné 
druhy a umožňujú tak odbornú komunikáciu, a to aj na 
medzinárodnej úrovni. (Hamar – Taranová 2016, s.113) 

1.2.B. rastlinná droga 
Drogou rozumieme obyčajne sušením konzervované rastliny alebo 
častejšie ich časti. Pomenovanie drog je obyčajne binomické: prvé 
slovo v názve drogy tvorí odkaz na materskú rastlinu – väčšinou ide 
o rodové meno rastliny v genitíve a druhé slovo vyjadruje názov 
orgánu rastliny: koreň, cibuľa, stonka, list, plod, pupeň etc. 

Rosmarini folium – rozmarínový list 

Melissae herba – mädovková vňať 

Frangulae cortex – krušinová kôra  

Z uvedených príkladov vidieť, že v slovenskom názvosloví rastlinných 
drog sa uprednostňujú zhodné prívlastky, zatiaľ čo v latinskej verzii 
termínov prívlastky nezhodné vytvorené genitívnou väzbou. 

1.2.C. rastlinné čeľade  
Názvy rastlinných čeľadí sú tvorené typickým reprezentantom tejto 
taxonomickej skupiny a príponou -ovité napr. ruža + ovité = 
ružovité. Štruktúra slovenských názvov čeľadí kopíruje štruktúru ich 
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latinských ekvivalentov, pričom prípona, ktorá je nositeľkou 
významu „podobajúce sa, majúce príslušnosť k“ (sk. -ovité) má v 
latinčine podobu -aceae. 

Rosa + -aceae = Rosaceae /Rozace-é/ - ružovité 

Urtica + -aceae = Urticaceae /Urtikáce-é/ - pŕhľavovité 

Dôležité je študentov upozorniť na exotickú výslovnosť koncovky 
obsahujúcej dva kvalitatívne rovnaké avšak kvantitatívne odlišné 
vokály na konci /e-é/.  

1.3. Klinické a patologické termíny 
Slovná zásoba slúžiaca na vedecký opis ochorení ľudského tela 
nepatrí len na lekárske fakulty a výhradne ad manus medici, ale 
musí ňou ako nástrojom odbornej komunikácie byť vyzbrojený aj 
každý farmaceut. Náročnosť patologických termínov spôsobuje 
skutočnosť, že ide z veľkej časti o kompozitá pozostávajúce 
z latinizovaných segmentov gréckeho jazyka. Študent sa počas 
farmácie dostáva do kontaktu s obrovským terminologickým 
aparátom gréckeho pôvodu a úlohou vyučujúcich latinského jazyka 
je pomôcť mu predovšetkým v dekódovaní pôvodu jednotlivých slov 
a lepšiemu pochopeniu ich detonácií v odbornom kontexte.  

Ukážka terminológie vybraných termínov označujúcich typy krvácaní 
(Excerpované z LEXIKON MEDICUM – Kábrt – Kábrt 2004): 

 myelorrhagia – krvácanie do miechy 

 encephalorrhagia – krvácanie do mozgu 

 ophthalmorrhagia – krvácanie do očnej buľvy 

 pneumohaemorrhagia – krvácanie pľúcne 

 oesophagorrhagia – krvácanie z pažeráka 

 proctorrhagia – krvácanie z konečníka 

 nephrorrhagia – krvácanie z obličiek 

 urocystorrhagia – krvácanie z močového mechúra 
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1.4. Receptúrna terminológia 
Esenciálnou súčasťou latinskej farmaceutickej terminológie, ktorá sa 
prejavuje v každodennej zdravotníckej dokumentácii v podobe 
lekárskych predpisov (staršie: receptov) je receptúrna terminológia. 
Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) (ktorý podľa § 129 zákona č. 
362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je 
orgánom štátnej správy na úseku humánnej farmácie) zverejňuje na 
svojich internetových stránkach zoznam najdôležitejších latinských 
liekopisných latinských skratiek označujúcich liekové formy s ich 
slovenským i anglickým ekvivalentom. Spomínaný dokument sa 
nazýva Referenčné názvy a skratky liekových foriem v humánnej 
medicíne (Standard Terms and Abbreviations of Pharmaceutical 
forms in Human Medicine) a jeho posledná revízna aktualizácia bola 
zrealizovaná v roku 2015.  

Tabuľka: Ukážka terminológie vybraných liekových foriem (Ušné lieky – 
Auricularia): 

Slovenský názov Latinský názov 

Ušný krém Otocremor 

Ušná instilácia Otoinstillatio 

Ušná emulzná instilácia Otoinstillatio in emulsione 

Ušná roztoková instilácia Otoinstillatio in solutione 

Ušná suspenzná instilácia Otoinstillatio in suspensione 

Ušný gél Otogelatum 

Ušná masť Otounguentum 

Ušný prášok Otopulvis 

Ušná aerodisperzia Otoaerodispersio 

Ušná emulzná aerodisperzia Otoaerodispersio in emulsione 

Ušná roztoková aerodisperzia Otoaerodispersio in solutione 

Ušná suspenzná aerodisperzia Otoaerodispersio in suspensione 

Ušná tyčinka Otostylus 

Ušný tampón Ototamponum 

Ušný výplach Otoirrigatio 
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Je potrebné si uvedomiť, že liekové formy tvoria iba zlomok 
odbornej lexiky, ktorá patrí k receptúrnej terminológii a táto 
predstavuje len časť farmaceutickej odbornej latinskej terminológie 
vyučovanej na farmaceutických fakultách. Pri tomto intenzívnom 
zaťažení študenta je preto žiadúce, aby sa istá časť jazykovej 
prípravy na stredných školách zamerala na prípravu 
vysokoškolského štúdia v odboroch, kde je latinská terminológia 
podstatnou súčasťou prípravy budúcich profesionálov, ide 
predovšetkým o odbory medicína, farmácia, prírodné vedy, 
archeológia, ale aj právo a rôzne typy odborov lingvistického 
a humanitného zamerania.  

2. Vyhodnotenie dotazníka o význame latinského jazyka na 
FaF UK z pohľadu študentov 
Študenti vyšších ročníkov FaF UK veľmi dobre reflektujú 
nevyhnutnosť terminologickej prípravy. Svedčia o tom aj výsledky 
prieskumu vykonaného v októbri 2017 prostredníctvom online 
formulárov určeného pre absolventov dvojsemestrálneho predmetu 
základy latinského jazyka. Na anonymnom prieskume dobrovoľne 
participovalo 164 študentov z druhého až piateho roku štúdia 
odboru farmácia na Farmaceutickej fakulte UK. Napriek vysokej 
náročnosti predmetu si študenti vyšších ročníkov uvedomujú 
dôležitosť jeho obsahu a tento vnímajú ako nevyhnutnú prerekvizitu 
pre dobrú orientáciu v komplikovanom a komplexnom systéme 
farmaceutických vied. 

Hlavným cieľom výskumu bolo zistiť subjektívnu potrebu výučby 
terminológie u študentov na FaF UK. Na obrázku vidíme prehľad 
odpovedí na otázku: Absolvovanie predmetu základy latinského 
jazyka pre farmaceutov mi pomohlo pri osvojovaní si latinskej 
botanickej nomenklatúry. 
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Z odpovedí študentov vyplýva, že väčšina z nich si uvedomuje 
vysoký stupeň dôležitosti výučby latinského jazyka pri 
osvojovaní si botanickej terminológie. S výrokom v otázke 
úplne súhlasilo až 39,6% študentov a čiastočne súhlasilo 37,2% 
študentov. Posúdiť pravdivosť výroku nevedelo posúdiť 3,7% 
respondentov a skôr nesúhlasilo 16,5% študentov a úplný 
nesúhlas vyjadrilo len 4,3% zúčastnených. Veľmi podobné boli 
výsledky aj pri rovnako štruktúrovaných otázkach týkajúcich sa 
anatomickej terminológie, farmakognózie a botaniky 
a receptúrnej terminológie.  

Vzhľadom na veľmi široké spektrum odbornej terminológie 
vyučovanej na Farmaceutickej fakulte UK a napriek vysokej 
vyťaženosti študentov i pedagógov by bolo žiaduce zavedenie 
nového výberového predmetu s názvom latinská lekárska 
terminológia, ktorý by kopíroval štruktúru korešpondujúceho 
predmetu vyučovaného na lekárskych fakultách na Slovensku. 
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K otázke zavedenia nového predmetu dostali možnosť vyjadriť 
sa aj študenti v spomínanom prieskume: 

Odpovede študentov na otázku, či by záujem o vytvorenie 
nového výberového predmetu na Katedre jazykov FaF s 
názvom latinská lekárska terminológia, znázorňuje nasledovný 
graf: 

 

Z odpovedí študentov vyplýva, že vytvorenie nového predmetu by 
nielen prispelo k žiaducemu zvýšeniu jazykových a terminologických 
kompetencií študentov farmácie, ale aj to, že nový dvojsemestrálny 
seminár by predstavoval aj atraktívny a hojne navštevovaný 
výberový predmet. 

3. Z aktuálnej pedagogickej praxe  
Napriek tomu, že sa v aktuálnej odbornej literatúre venovanej 
jazykovým kompetenciám absolventov stredných škôl konštatuje 
klesajúca úroveň ich gramatických kompetencií z materinského 
jazyka, je potrebné u súčasných študentov farmaceutickej fakulty 
poukázať na zvyšujúcu sa úroveň znalostí cudzích jazykov, 
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predovšetkým anglického. Znalosť anglického jazyka je výborným 
predpokladom na osvojovanie si odbornej farmaceutickej 
terminológie a to predovšetkým z hľadiska slovnej zásoby. Približne 
80% lexikálnych jednotiek anglického jazyka je inojazyčného 
pôvodu, predovšetkým latinského. Viac ako 60% slovnej zásoby 
angličtiny obsahuje slovotvorné jednotky z latinského alebo 
gréckeho jazyka a tento podiel sa v oblasti vedeckej terminológie, 
predovšetkým lekárskej zvyšuje na hodnotu 90%. Problémom však 
je, že absolventi stredných škôl sa dostávali do styku s anglickým 
jazykom zamerania všeobecného, prevažne na úrovni B1-B2, nie s 
jeho odborným variantom. (Žufková 2014, s. 358) .  

Nevýhodou anglického jazyka pre osvojovanie si latinskej 
terminológie je, že je to jazyk neflektívny. Našťastie slovenskí 
študenti sa môžu oprieť o rodný jazyk, ktorého deklinačná štruktúra 
je nielenže podobná latinskému jazyku, ale pri výučbe slovenského 
jazyka sa používa latinská gramatická terminológia. Napríklad názvy 
pádov sú poslovenčené latinské termíny a len malé percento 
študentov používa pri pádoch už obsolétne a nesprávne názvy 
pádov pomocou čísloviek: prvý pád, druhý pád atď. 

Pri osvojovaní si terminológie sa u študentov vyskytujú dva základné 
problémy týkajúce sa skloňovania podstatných a prídavných mien. 

3.1. Absolventi stredných škôl nedokážu určiť správne pád na 
základe pádových otázok. 

Predovšetkým ide o genitív a akuzatív. Na otázku, či v slovných 
spojeniach: zlomenina lebky, list koriandru, liečba infekcie, veľkosť 
dávky, odpovedalo až 35% študentov, že ide o akuzatív a odvodili to 
na základe toho, že pádová otázka je Koho? Čo? Vzhľadom na to, že 
nie je celkom možné použiť analógiu s materinským jazykom, je 
potrebné študentom poskytnúť alternatívne riešenie na rozlíšenie 
genitívu a akuzatívu: Je preto nutné študentom vysvetliť, že spojenie 
dvoch podstatných mien – či už samotných alebo rozvitých 
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prídavným menom – sa gramaticky vyjadruje genitívom, zatiaľ čo 
akuzatív sa predovšetkým používa, keď sa spája sloveso v činnom 
rode s podstatným menom, napr.: 

Priprav zápar! – Para infusum! 

3.2. Druhým zásadným problémom pri interferencii zo slovenského 
jazyka je otázka predložiek. Prepozície sa v latinskom jazyku viažu s 
istým pádom a nie je preto možné pýtať sa pádovými otázkami v 
spojení s predložkami. Napríklad latinská predložka post (po) sa 
viaže s akuzatívom, ale v prípade, že sa študent pýta slovenskou 
pádovou otázkou „Po kom? Po čom?“ dospieva k chybnému 
zisteniu, že bude nasledovať datív a namiesto správneho stav po 
zápale pľúc – status post pneumoniam (acc.) preloží výraz nesprávne 
status post pneumoniae (dat.). 

 Základom didaktiky latinského jazyka je preniknutie do 
morfologickej štruktúry jazyka: pochopenie a osvojenie si 
zákonitostí vzťahov medzi jednotlivými elementmi jazyka. Prvým 
krokom je pochopiť pravidlo, druhým je vedieť ho aplikovať pri 
preklade do jazyka latinského jazyka, a potom spätne zákonitosti 
identifikovať v latinských textoch alebo fragmentoch textov. Tento 
prístup rozvíja gramatické myslenie potrebné na lepšie pochopenie 
vlastného jazyka ako aj cudzích jazykov, ktoré má študent za úlohu si 
osvojiť.  

Záver  
K lepšiemu osvojeniu si odbornej latinsko-gréckej terminológie 
nielen odboru farmácia, ale aj iných vedných odborov ako medicína, 
filozofia, právo, história, archeológia, teológia, prírodné vedy a. i. by 
veľmi prispela predchádzajúca znalosť základov latinskej gramatiky 
získaná už na strednej škole. Rovnako ako antická kultúra 
predstavuje spoločnú platformu pre vedu a kultúrnu identitu 
súčasných národov, latinsko-grécky terminologický aparát 
poukazuje na pôvod jednotlivých vedných odborov, no 
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predovšetkým je nenahraditeľným nástrojom súčasnej odbornej 
komunikácie. Význam latinského jazyka rastie v perspektíve jeho 
vplyvu na kultúrny vývin európskej vzdelanosti. (Škovierová 2017, s. 
3) Je potrebné vyzdvihnúť zjednocujúci charakter latinského jazyka: 
spája jednotlivé vedné odbory – ako jazyk terminológie lekárskej, 
farmaceutickej, botanickej, právnickej a premosťuje na 
medzinárodnej úrovni. Z tohto dôvodu by latinský jazyk nemal 
chýbať na stredných školách všeobecnovzdelávacieho zamerania 
ako súčasť vzdelávania. Latinský jazyk bol v rámci vyučovania na 
stredných školách postupne vytlačený na perifériu záujmu a to 
z dôvodu, že bol označovaný za prežitok, či dokonca pre prax 
nepotrebný predmet. Vyvstáva teda potreba novej koncepcie 
výučby latinského jazyka na SŠ, ktorá by bola síce zameraná na 
všeobecnú latinčinu, ale v každej z vyučovacích jednotiek by 
figurovali aj časti z odbornej latinskej terminológie rôznych oblastí. 
Uvedený model vyučovania latinského jazyka so zreteľom na 
implementáciu jeho interdisciplinárnych aspektov už bol otestovaný 
vo vyučovacej praxi na Filozofickej UK, kde bol realizovaný kurz 
latinského jazyka pre verejnosť v akademickom roku 2016/17 a 
stretol sa s pozitívnou odozvou poslucháčov. (Hamar 2017, s. 12) Na 
vysokých školách je problematika terminológie spracúvaná a 
didaktizovaná predovšetkým z komunikačného aspektu 
sprostredkovaného predovšetkým odbornou literatúrou. Ide o 
špecifickú komunikačnú situáciu, kde v popredí sa nenachádzajú 
komunikujúce strany, ale pragmatická strana komunikačného 
obsahu. Vysoká náročnosť predmetov venovaných terminológii na 
vysokých školách by mohla byť vnímaná zo strany študentov menej 
intenzívne, ak by mohla nadviazať na vedomosti z latinského jazyka 
získavané už počas štúdia na stredných školách.  
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Žiak ako súčasť historickej a kultúrnej pamäti miesta 

The pupil as part of the historical and cultural memory 
of the place 

Juraj Hladký 

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 

Abstract  
The role of the proper names and onomastics as the bearers of 
information about the development of the national language in a particular 
place or area with historical experience and memory. Innovate teaching 
methods of Slovak language and literature. Picture of literature in regions 
or place where the pupil lives. Region as a factor that is able to motivate 
and create relations between literature and reader (pupil). Methodology of 
applying the regional principle. 

 

Keywords: Topos (place). Region. Proper Name. Onomastics. Folklore. 
Literature. 

Slovakistické študijné odbory ponúkajú v učiteľských študijných 
programoch ešte stále dostatok priestoru na to, aby budúci pedagóg 
mohol utvárať vzťah žiaka k materinskému jazyku a národnej 
literatúre prostredníctvom toho, čo je žiakovi najbližšie – 
prostredníctvom regiónu, resp. miesta, ktoré je späté s jeho 
každodenným životom a jeho pociťovaním seba v tomto priestore 
a jeho rozvíjajúcimi sa skúsenosťami. Tieto disciplíny spájajú dve 
charakteristiky s formatívnou hodnotou: to, že ide sčasti o vývinové 
disciplíny čerpajúce z prirodzeného vývinu národného jazyka, 
literatúry a jej príbuzných foriem existencie, a to, že tieto svojrázne 
kultúrne prejavy skúma ako prirodzený odraz existencie a vývinu na 
konkrétnom mieste. Ďalšou vlastnosťou objektu výskumu týchto 
disciplín je ich integračná povaha. A práve miestna (lokálna či 
regionálna) a vývinová jednota, ktorú pociťuje azda každý človek 
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žijúci na konkrétnom mieste v istom historicky podmienenom 
kultúrno-spoločenskom rámci, predstavuje jeden z výrazných a nie 
vždy docenených podnetov nielen v príprave budúcich učiteľov 
slovenského jazyka a literatúry, ale predovšetkým vo výchove 
a vzdelávaní žiakov, detí, ktoré dokážu výrazne pociťovať 
vzťahotvornú hodnotu miesta. 

Ukazuje sa, že najprirodzenejšie môžu budúci učitelia slovenského 
jazyka a literatúry spoznávať špecifické prvky svojho regiónu 
prostredníctvom vlastného heuristického výskumu. Napr. v rámci 
onomastiky by malo ísť o jazykovú interpretáciu vychádzajúcu 
z heuristického výskumu vlastných mien získaných v relatívne 
uzavretých geografických, etnických, historických, jazykových 
(nárečových) a sociálnych celkoch – prirodzených regiónoch. Práve 
ony sú totiž závažnými nositeľmi informácií o vývine slovenčiny ako 
národného jazyka na konkrétnom mieste či území s historickou 
skúsenosťou a pamäťou (historická lexikológia, dialektológia, 
medzijazykové vzťahy; v širších súvislostiach etnológia a etnografia, 
história, demografia, hospodárstvo, geografia, biológia, 
klimatológia). 

Vlastné mená sú pomerne stabilnou súčasťou kultúrnej krajiny 
a kultúrnej tradície, ktorá sa utvárala desaťročia i stáročia, odrážajú 
vývin spoločenských a kultúrnych pomerov, vývin hmotnej 
a duchovnej kultúry, etnických pomerov a vzťahov, jazyka i nárečí. 
Vlastné meno vnímame ako psycholingvistický a sociolingvistický 
prvok, ktorého vznik a fungovanie sú viazané na istý onymický 
priestor, ale aj na jeho používateľov. Kultúrnu a historickú hodnotu 
vlastného mena môžeme vnímať ako výslednicu historickej 
skúsenosti predkov s objektmi, ktoré nimi pomenovali, optiky ich 
nazerania na ne, ale aj ich myslenia, jazykových kompetencií a 
spôsobu fungovania vlastných mien v societe, čo nachádza odraz aj 
v súčasnom používaní vlastným mien a v aktuálnom vzťahu 
spoločenstva k nim. Vlastné meno tak okrem jazykovej (formálnej) 
stránky zastupuje aj spojenie človeka s miestom, na ktorom žije, a je 
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aj vyjadrením tohto vzťahu, čím predstavuje osobitý antropologický 
fenomén (Hladký, 2017, s. 15 – 16). Vlastné meno sa tak prirodzene 
vníma ako súčasť tradície, kultúrneho, ale aj ľudsky 
univerzálnejšieho dedičstva. 

Budúci učiteľ by mal v terénnom výskume v mikroregióne, kde žije, 
dokázať uplatniť poznatky z teoretických disciplín a svoje 
interpretačné zručnosti na to, aby vedel tento „onymický text“ aj 
s jeho alúziami odhaliť a správne, resp. vhodne interpretovať. 
Onymický text poskytuje cenný jazykový materiál, ale poskytuje aj 
priestor na vhodné začlenenie reálií z bezprostredného okolia 
dieťaťa do výučby, čím predstavuje jednu z prirodzených možností 
na motivovanie žiaka v jeho prirodzenej zvedavosti a túžbe 
objavovať: veď vlastné mená ľudí, miest, riek, vrchov či chotárnych 
častí v našom bezprostrednom aj vzdialenejšom okolí podnes 
predstavujú hlbokú studnicu otázok nielen dospelých, ale najmä 
detí. Nemáme pritom na mysli len striktný odborný výklad, ale 
napríklad aj ľudovoetymologické interpretácie. Vlastné mená 
pomenúvajúce ľudí či fyzickogeografické objekty v našej blízkosti 
majú práve pre svoju vzťahotvornú hodnotu pomerne výrazný 
motivačný potenciál.  

Toponomastické spracovanie regiónu, relatívne uzavretého 
a uceleného systému so svojimi historicky podmienenými 
vnútornými vzťahmi a súvislosťami, poskytuje možnosť 
rekonštruovať aj vývinové súvislosti, charakteristiky a zmeny krajiny 
a človeka žijúceho na konkrétnom mieste a ich vzájomného vzťahu. 
Okrem historicko-onymickej rekonštrukcie vlastného mena, jeho 
formálnej a lexikálno-sémantickej analýzy, sprievodnej 
argumentácie a verifikácie výkladu vo forme zohľadnenia 
mimojazykových skutočností (poznatkov archeológie, histórie, 
biológie, geografie a pod.) je preto dôležité brať do úvahy 
regionálny onymický kontext a konkrétnu onymickú situáciu 
každého vlastného mena v konkrétnom prirodzenom regióne.  
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Pri interpretácii jednotlivých názvov si všímame nielen ich pôvod, 
motiváciu, lexikálno-sémantickú a štruktúrnotypologickú stránku, 
ale usilujeme sa rekonštruovať aj konkrétnu onymickú situáciu 
vlastného mena v čase, v ktorom vznikalo, berúc pritom na zreteľ 
širší onymický priestor a susedstvo ďalších vlastných mien, ktoré 
môže vhodne dotvárať interpretačný pohľad na konkrétne vlastné 
meno. Pokúšame sa teda poukázať na ich systémovú usporiadanosť 
a na vnútorné súvislosti determinované regionálnymi jazykovými aj 
mimojazykovými špecifikami v tom najširšom, no zároveň i 
najužšom zmysle slova.  Na pozadí analýzy a interpretácie vlastných 
mien sa tak utvára „skrytý text“ s informáciami nielen o vývine 
jazyka, ale aj o (historickej) slovnej zásobe pomenúvateľov, 
o motívoch a okolnostiach vzniku konkrétnych vlastných mien 
v konkrétnom historickom období a v istom zmysle aj o obraze 
miesta či regiónu v minulosti. Je už len na učiteľovej skúsenosti a 
kreativite, ako tieto informácie vhodne pretransformovať či 
pretlmočiť žiakovi. 

Podobnú životnú skúsenosť s určitým miestom dokážeme vnímať aj 
na pozadí literárneho textu. Literatúra občas dokonca ponúka 
možnosť konfrontácie autorovej a čitateľovej skúsenosti 
s konkrétnym miestom. Stojíme tak pred úlohou naučiť žiakov 
pracovať so vzťahom autora a regiónu, ktorý ho priamo či nepriamo 
ovplyvnil (porov. Plintovič, 1968, s. 23 – 36), využijúc pritom žiakov 
vzťah k tomu priestoru ako miesta prirodzene umožňujúceho 
formovanie vzťahu žiaka k prostrediu, formovanie jeho 
hodnotového vedomia a aktivizovanie žiakovho vzťahu k prostrediu, 
v ktorom žije. 

Problém regiónu sa v literárnej histórii i teórii skúma z hľadiska 
autorovho vzťahu k istému kraju, oblasti, či z hľadiska mesta alebo 
obce (rodiska, pôsobiska) a z hľadiska odrazu kraja v literárnom 
diele (jazykové, historické, geografické,  etnografické, ale napríklad i 
ekologické špecifiká) – z hľadiska regionálneho princípu (Melicher, 
1997, s. 18 – 19). Súčasťou tohto prostredia totiž nie je len sám 
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autor, jeho dielo, ale i čitateľ – žiak, ktorý si postupne začína 
uvedomovať svoju vlastnú spätosť s týmto prostredím. Za dôležité 
považujeme vychádzať z uvedomenia si vlastnej existencie v určitom 
priestore, zosobňujúcom nielen princíp spoločenstva, ale i indivídua, 
ktoré spoluformuje a dotvára ich. Problematika je však z pohľadu 
využitia regionálneho princípu vo výučbe literatúry omnoho širšia. 

Jednou z možností jeho uplatnenia je „oživenie“ vzťahu autora s 
prostredím, v ktorom žil a tvoril, charakterom regiónu, videného 
očami súčasníkov, dnes už poznačeného inou optikou pohľadu, ale i 
pozmeneného historickými i individuálnymi skúsenosťami. Každý 
región tak v sebe skrýva poznané i neobjavené inšpiračné prístupy. 
Ich odkrývaním sa dokážeme na región i literatúru pozerať novým 
pohľadom, netradičným  spôsobom vnímame ich prepojenosť 
prostredníctvom autora a textu nachádzame i vlastné miesto v 
tomto priestore. Endemitickosť každého miesta a regiónu a jeho 
prítomnosti v texte je daná už sebou samou – svojráznou kultúrou, 
prostredím, odlišným typom človeka ovplyvneným historickou 
skúsenosťou a tradíciou konkrétneho prostredia. Je pochopiteľné, že 
žiak základnej školy si pravdepodobne sám spočiatku nedokáže 
tento vzťah pomenovať, vieme však využiť to, čo je mu v tomto 
období najbližšie a najprirodzenejšie – jeho úsilie po objavovaní, 
aktivitu, rešpektujúci dialóg, úroveň jeho osobných skúseností a 
podnetov z tohto prostredia, ktoré sám napokon živo vníma a 
prehodnocuje. Ak región považujeme dieťa za niečo priveľmi 
abstraktné, nekonkrétne a jeho vnímaniu vzdialené, treba využiť 
jemu vlastné pociťovanie tohto priestoru, súvisiace s 
bachelardovským chápaním rodného domu. Pretože, zjednodušene 
povedané, ak sú dieťa a spisovateľ, obaja vzdialení od tohto 
prostredia istoty a pokoja, väčšinou sú zneistení, až skľúčení z 
odlúčenosti od neho. A zasa naopak, „dom“ (obec, mesto, región a 
pod.) sa stáva jednou z najväčších hybných síl splývania ľudských 
myšlienok, spomienok a snov (Bachelard, 1990, s. 43). A práve tento 
nepokoj, kontrapozícia vyplývajúca zo stretu obidvoch pocitov, sa 
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pomerne výrazne zúčastňuje na formovaní vzťahu žiaka ku 
konkrétnemu prostrediu. 

Mikroregión, ktorý žiak pozná a spočiatku predovšetkým pociťuje, 
môže byť aj výraznou spojnicou medzi ním a autorom (aj literatúrou 
všeobecne). Nedoceniteľný význam môže mať táto vzťahotvorná 
snaha v jednotlivých fázach čitateľského rozvoja. Spomínaný 
predpoklad však nemusíme zužovať len na autorskú literatúru, lebo 
vzťahotvornú hodnotu má napríklad i ľudová slovesnosť, osobitne v 
mladšom školskom veku. Vyučujúci v jej prezentácii by mal byť 
rôznym spôsobom schopný uplatniť repertoár miestnych alebo 
regionálnych tradícií, hoci je nám jasné, že svetu dnešného dieťaťa 
môžu byť úplne vzdialené. Istotne však dokážeme uchopiť tému 
prostredníctvom konkrétneho motívu, ktorý je aj dnešným deťom 
blízky. Napríklad v súvislosti so žánrom povesť môžeme siahnuť aj 
po povesťovej tradícii regiónu (príp. mesta, obce), v ktorom žijú, 
pretože si pravdepodobne získa ich výraznejšiu pozornosť ako 
povesť z regiónu, ktorý nepoznajú. V súvislosti s heraldickou 
povesťou môžeme napr. využiť domácu povesť o vzniku erbu, príp. 
miestnu povesť, spojiť ju s vychádzkou k studničke, k hradu či inému 
objektu, ku ktorému sa povesť vzťahuje a podobne. Dôležité je, aby 
žiak okrem iného nadobudol dojem, že učiteľ potrebuje jeho 
spoluprácu a aktivitu, ktoré vedú k očakávanému výsledku. Ak žiak 
pochopí svoju „spoluzodpovednosť“, môžeme jeho záujem usmerniť 
napríklad i k vlastnej zberateľskej aktivite, môže prerozprávať 
povesť, ktorú počul od svojich starých rodičov atď. Možnosti 
„navodenia atmosféry“ pri literárnych vychádzkach do okolia v tejto 
súvislosti poskytuje široký diapazón miestnych poverových 
poviedok. Ich postavy (víly, vodníci, škriatkovia a i.) dokážu žiaka 
v mladšom školskom veku osloviť najmä cez prizmu svojej 
tajomnosti. V rámci medzipredmetových vzťahov sa učiteľovi 
ponúka možnosť využitia témy aj spojením s inými umeleckými 
činnosťami (kresba, výroba kostýmov, výroba videodokumentu a 
pod.). V širších súvislostiach možno efektívne využiť i dramatizáciu, 
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osobitne v mladších ročníkoch. Do úvahy pripadá hlavne stvárnenie 
jednoduchého literárneho diela s  regionálnym akcentom, ale nové 
možnosti otvára aj využitie miestnych tradícií (napr. udelenie 
mestských privilégií, vyväzovanie na pranier a iné), prípadne 
miestnych povesťových látok. Žiaci môžu sami pripraviť nielen 
kulisy, dobové reálie prispôsobiť svojmu ponímaniu, ale prípadne aj 
ďalej kreovať tému. S pomocou učiteľa, ktorý by mal vystupovať 
viac-menej len ako radca a koordinátor, môžu napokon pripraviť i 
scenár a predstavenie stvárniť na autentickom mieste (na hrade, na 
námestí a pod.),  s  ktorým je daná látka spätá. Metóda dramatizácie 
je úspešná a spĺňa svoje ciele pri dostatku času na prípravu a 
samotnú realizáciu, a preto je vhodná a dobre uplatniteľná  najmä v 
záujmovej činnosti žiakov. Pri adekvátnom výbere témy a rozsahu 
však nie je vylúčené jej úspešné využitie i na bežnej hodine 
literatúry. 

Osobitné miesto tu môže mať napríklad vlastná zberateľská aktivita 
zameraná na ústnu ľudovú slovesnosť v okolí bydliska v čase, keď 
folklórne tradície sú nielenže na ústupe, no postupne zanikajú. Ich 
dokumentovanie pritom nemusí byť doménou výsostne 
erudovaného národopisného výskumu, pokúsiť sa oň môžu pri 
vhodnej metodike aj žiaci s učiteľom. Ide najmä o zber povier, 
povestí či len povesťových zlomkov. Žiaľ, platí jednoduchá úmera – 
čím neskôr začneme pátrať po týchto prejavoch, tým menej ich 
zachováme. Ak do tejto neľahkej úlohy primerane zapojíme i žiakov, 
prezentovaním výsledkov podobnej výskumnej úlohy budú neraz 
prekvapení i samotní učitelia. Môžeme ju absolvovať spoločne 
návštevou týchto lokalít, rozhovormi s obecnými kronikármi, 
pamätníkmi, naporúdzi sú nám regionálne oddelenia knižníc a pod. 
Z hľadiska rozvoja osobnosti žiaka podporujeme jeho komunikačné 
zručnosti, ale i vynaliezavosť, tvorivosť, systematickosť, 
zodpovednosť, záujem o dianie v okolí. 

Primerané uplatnenie regionálneho prístupu teda umožňuje vzbudiť 
záujem žiaka o tradície rodného kraja, podporiť jeho záujem o 
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literatúru všeobecne, vnímať seba ako súčasť regiónu, vytvárať 
recepčné a interpretačné predpoklady na prácu s literárnym textom 
vo vyšších ročníkoch. Žiaka aj prostredníctvom ich vlastnej 
skúsenosti je vhodné podporovať vo vnímaní vzťahu, že isté životné 
prostredie na svoj obraz spoluvytvára spisovateľa a ten potom na 
svoj obraz stvárňuje to, čím žije v tomto prostredí. Žiak môže v 
širších súvislostiach hľadať aj paralely medzi literárnym dielom a 
prostredím, v ktorom vzniklo, a svojím vnímaním tohto priestoru 
(porov. Hladký, 2012, s. 30 – 32). 

Princíp komunikácie žiaka a autora prostredníctvom im známeho 
prostredia v sebe skrýva dve úskalia. Prvým je zreteľ na vek a 
literárne vzdelanie žiaka. Spočiatku môžeme vychádzať zo záujmu, 
aktivity žiaka a pocitovosti. Keďže sme už spomenuli, že úspešnosť 
práce v tejto oblasti predurčuje využívanie heuristických prístupov, 
spočiatku môžeme žiakom, ktorí sa zoznamujú s ústnou ľudovou 
slovesnosťou, zveriť úlohu laického bádateľa (napr. zberateľa 
povestí v mieste bydliska prostredníctvom starých rodičov, susedov 
a pod.). Pretože v tomto období ide len o prvotné oboznamovanie 
sa žiaka s prostredím i s literárnoteoretickými   poznatkami, jeho 
objavovanie má hlavne už spomínanú vzťahotvornú hodnotu a 
aktivizujúcu funkciu, nemôžeme od neho očakávať zložitejšie 
myšlienkové operácie. Druhým závažným nebezpečenstvom je 
zúženie regionálneho prístupu do striktného územného rámca.  

Uplatnenie regionálneho princípu a jeho zaradenie do vyučovacej 
hodiny závisí od „literárnej ponuky“ konkrétneho regiónu. Výrazné 
podnety poskytuje aj tzv. próza či poézia návratov do rodného kraja, 
ktorú učiteľ môže využiť v rámci výučby slovenskej literatúry v 
poslednom ročníku stredných škôl. Interpretačné zručnosti žiakov 
študentov predpokladajú primeranú prácu nielen s textom, ale i v 
hľadaní súvislostí medzi dielom ako umeleckým javom a akousi 
„regionálnou realitou“. Pôjde nám tak o vystihnutie regiónu, 
prostredia ako inšpiračného zdroja autora, resp. jeho tvorby, o 
pochopenie miery reality a invencie v diele.  
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Tým sa pred nami otvára ďalšia oblasť pôsobnosti literárneho 
zemepisu. Je ním literatúra, ktorá „neprelomila“ myslenú hranicu 
regiónu a centra,  a zostala v prostredí, kde vznikla. V tejto 
problematike ide predovšetkým o odlišné ponímanie hodnôt, cez 
ktoré sa dívame na národnú literatúru, a na druhej strane o 
chápanie axiologického komplexu regiónu. Nemožno totiž nič 
namietať voči myšlienke, že literárna pamiatka, pevne zakotvená v 
istom prostredí, je pre hodnoty literárneho centra možno 
nezaujímavá, no pre región mimoriadne závažná. Keď sa to nedá 
ináč, za vhodné pokladáme do literárnej chronológie aspoň 
informatívne zaradiť najvýznamnejšie osobnosti regionálnej 
literárnej tvorby (resp. ich diela), no ešte výraznejšie sa dajú 
prezentovať formou exkurzie, besedy a pod. (porov. Obert, 1998, s. 
68).  

V prezentácii regionálneho princípu v širších súvislostiach možno v 
prípade mimotriednej aktivity väčší priestor venovať autorom, ktorí 
v regióne tvorili, no s ich tvorbou sa na bežných hodinách literatúry 
nestretli. Ide o menej významných autorov tvoriacich najmä v 
starších literárnych obdobiach, prípadne o rôzne diela 
memoárového či itinerárového charakteru, viažuce sa na konkrétny 
región. Tým žiakovi umožníme spoznať aj prostredníctvom 
estetického zážitku históriu či rôzne osobnosti a reálie svojho okolia, 
dokážeme identifikovať vzťah autora k tomuto prostrediu, 
videnému cez prizmu osobných skúseností, neraz i tragiky. Osobitne 
je táto požiadavka aktuálna tam, kde problematika literárnej tvorby 
v  regióne nie je spracovaná. V tomto smere je vhodné zameriavať 
pozornosť budúcich pedagógov na niekoľko oblastí: všeobecné 
východiská literárnej regionalistiky, ústna ľudová slovesnosť v 
regióne, tvorba autorov odzrkadľujúca vzťah autora k tomuto 
prostrediu,  tvorba menej známych autorov v regióne (najmä, ak je 
spätá s regiónom), literárne osobnosti späté s regiónom, hmotné 
literárne pamiatky v regióne.  
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Načrtnuté východiská postavenia a využívania regionálne 
ukotvených tém vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry treba 
chápať len ako možnosti, ako zakomponovať niektoré reálie a 
dominanty z prostredia prirodzeného – z nášho životného priestoru 
– do výchovno-vzdelávacieho procesu tak, aby žiak dokázal vnímať 
národnú filológiu cez jej aj svoju prirodzenosť. Regionálny prístup 
dokáže ponúknuť žiakovi (a napokon i samotnému učiteľovi) 
alternatívu v chápaní koexistencie človeka (jednotlivca) s literatúrou 
v jednom a tom istom priestore. Aj preto je dôležité, odhliadnuc od 
odborového aspektu, že sa s ním zoznamujú študenti učiteľských 
programov v podobe vlastných heuristických výskumov. 

Regionálny princíp umožňuje kreatívne „sa pohrať“ nielen s 
literatúrou, ale aj s prostredím, príp. i samotným autorom, pretože 
umožňuje rozmeniť všeobecné na konkrétne, žiakovi blízke až 
vlastné. Postupovať pritom môžeme dvoma spôsobmi: napr. hľadať 
región tam, kde ho predpokladáme a tušíme jeho, alebo výraznejšie 
sa venujeme hľadaniu inšpirácií, odrazu, vnímania a autorského 
videnia konkrétneho prostredia v tvorbe osobností spätých 
s regiónom.  

Zakiaľ čo spomínané prístupy môže vo vhodnej a primeranej forme 
a miere učiteľ využiť pomerne bežne na vyučovacej hodine literatúry 
ako prostriedok kreativizácie  a vťahovania žiaka do literatúry, v 
širších súvislostiach ho viesť k vlastnej identifikácii v rámci užšieho 
(mesto, obec) či širšieho geografického priestoru (kraj, štát). 
Rozmanité podoby literatúry v regiónoch, resp. literárne tradície v 
istom prostredí preto žiakovi môžu poskytnúť nové dôvody a 
impulzy, aby on sám chcel prijať podstatu  literatúry a jej zmysel.  

Tou vari tou najprirodzenejšou cestou je práve pohľad do svojho 
okolia. Jazykové bohatstvo regiónu a jeho literárne tradície môžeme 
vhodne spájať s tradíciami historickými, čím nielenže v žiakovom 
vedomí formujeme výrazný literárno-historický obraz konkrétneho 
prostredia, ktorého súčasťou je i on sám, ale sú to predovšetkým 
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nové dimenzie chápania a pociťovania regiónu ako svojho 
existenčného priestoru s vlastnou poetikou, prostredia do istej 
miery autonómneho a autochtónneho.  
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Súčasné modely kvalifikačnej prípravy nenatívnych 
učiteľov angličtiny pre predškolské vzdelávanie 

Silvia Pokrivčáková 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika 

 

Abstract 

During recent decades, we have been witnessing a rapid increase in the 
number of nursery schools and other pre-school institutions providing 
foreign language education in various form and extent. The increase in 
quantity, however, automatically provokes questions as to the quality and 
sense of this education. Spreading the organized foreign language teaching 
into pre-school education has prompted the need for qualified teachers for 
this level of education. The chronic lack of qualified pre-primary foreign 
language teachers has been documented by many research studies 
conducted all over the world.  

The existing situation brings new tasks and challenges to teacher training 
universities and calls for innovations in existing initial and in-service 
teacher-training study programmes. The paper presents one model 
(organised and carried out at the Tomas Bata University in Zlin, the Czech 
Republic) of such an initial training of preschool teachers who are expected 
to teach English as a foreign language at nursery schools and daycare 
centres. 

Keywords: Pre-school education. Pre-school foreign language learning. 
Pre-school teacher training. 

 

V posledných dvoch desaťročiach sme boli svedkami prudkého 
nárastu v počte materských škôl a iných predškolských zariadení, 
ktoré ponúkajú (prípravu na) cudzojazyčné vzdelávanie detí vo veku 
od 3 – 6 rokov. Tento nárast bol motivovaný najmä tlakom rodičov a 
ich vierou v mimoriadne rozšírený mýtus (a nielen medzi laickou 
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verejnosťou), že čím skôr sa dieťa začnej cudzí jazyk učiť, tým 
rýchlejšie a lepšie sa ho naučí a bude môcť dosiahnuť úroveň 
harmonicky bilingválneho jedinca, t.j. človeka, ktorý ovláda svoj 
materinský jazyk a cudzí jazyk na približne rovnakej úrovni blížiacej 
sa dokonalosti (rozumej úroveň C2 podľa CEFR).  

Významu veku v počiatočnom cudzojazyčnom vzdelávaní sa venuje v 
lingvodidaktickom výskume veľká pozornosť, avšak dodnes nebolo 
jednoznačne potvrdené, že práve vek je tým najdôležitejším 
kritériom, ktoré rozhoduje o tom, či a s akým úspechom sa jedinec 
cudzí jazyk naučí.  

Lojová (2006, s. 44) identifikovala v lingvodidaktickom výskume až 3 
výrazné smery:  

1. “čím skôr, tým lepšie”: tento smer reprezentujú výskumy, 
ktoré dokazujú, že s výučbou cudzích jazykov by sa malo 
začínať čo najskôr a že (v súlade s hypotézou kritického 
obdobia - Critical Period Hypothesis) sa jej odkladaním na 
neskoršie obdobie marí prirodzený potenciál dieťaťa (napr. 
Birdsong, 2001; de Bot, 2014; Johnstone, 2002; Nikolov & 
Djigunovic, 2006; Nikolov, 2009; Singleton & Lengyel, 1995; 
Sun, Steinkrauss, & de Bot, 2014); 

2. “aj neskôr stačí”: tento prúd spája výskumy, ktoré hypotézu 
kritického obdobia nepotvrdili a naopak dokázali, že deti sa 
vedia naučiť cudzí jazyk rýchlejšie, lepšie a efektívnejšie, ak 
sa ho začnú učiť neskôr, keď už majú sfornované 
komunikačné kompetencie v materinskom jazyku a 
dostatočnú úroveň abstraktného myslenia, teda približne od 
10. roku veku (napr. Blondin et al., 1998; Larsen-Freeman & 
Long, 1991; Genelot, 1996; Hanušová & Najvar, 2005, 2006, 
2007; Scovel, 1999; Singleton & Ryan, 2004; Muñoz, 2006; 
ai.).  

3. “úspech závisí od rôznych faktorov”: táto skupina vedcov 
dokazuje, že okrem veku dieťaťa vstupujú do hry aj ďalšie, 
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rovnako dôležité premenné, napr. motivácia, vnútorné 
predispozície, talent, sociálne a eduakčné prostredie, 
prístup a metódy učiteľa a pod. (napr. Burstal, 1975; 
Calabrese & Dawes, 2008; Enever & Lindgren, 2017; 
Johnstone, 1994; Murphy, 2017; Unsworth et al., 2014; van 
Ginkel, 2017).  

Možno by nás mohlo upokojiť, že toto pripisovanie prehnanej 
dôležitosti skorého začiatku cudzojazyčnej prípravy už v 
predškolskom vzdelávaní a silná “parentocracia vo vyučovaní 
angličtiny” (parentocracia – model vzdelávania prispôsobujúci sa 
predstavám a želaniam rodičov) a nie je limitovaný len pre náš 
stredoeurópsky región (porov. Rokita-Jaśkow, 2013, 2015), ale je 
celosvetovým trendom (Enever, 2004).  V tejto súvislosti skutočne 
alarmujúco pôsobia zistenia hongkongských  výskumníkov (pozri 
Wong, 2014), ktorí zistili, že takmer polovici (49,5%) z 3 000 
opýtaných rodičov by nevadilo, ak by sa ich deti v predškolskom 
veku učili radšej angličtinu namiesto kantónčiny, ktorá je ich 
materinským jazykom.  

Táto viera rodičov v dôležitosť angličtiny a následný tlak na 
predškolské a školské zariadenia dávajú predpoklady na vytváranie 
edukačného prostredia, v ktorom sa rôzne vzdelávacie aktivity 
realizujú nepremyslene, chaoticky, bez náležitej metodickej 
prípravy, bez kvalifikovaných učiteľov a potrebného materiálneho 
zabezpečenia (Zhou & Ng, 2016). Kým popísané konanie rodičov je 
pochopiteľné, pretože je za ním snaha poskytnúť svojim deťom to 
najlepšie a zabezpečiť im čo najlepšiu budúcnosť, konanie školských 
manažérov, ktorí ich tlaku podľahnú a kývnu na poskytovanie 
nekoncepčnej jazykovej prípravy detí, je už menej ospravedniteľné, 
pretože riskujú, že takéto „bodaj-bolo“ vzdelávanie deťom skôr 
ublíži než pomôže. V tomto konkrétnom prípade pravidlo „radšej 
nejaké vzdelávanie ako žiadne“ skutočne neplatí (argumenty 
k tomuto tvrdeniu poskytneme nižšie).  



VÝZVY2017: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej? 
Stará Lesná (Slovensko), 02. – 04. november 2017 

 
 

53 

Na to, aby sa očakávania spájané s čo najskorším začiatkom 
cudzojazyčného vzdelávania (“čím skôr – tým lepšie”) stali 
skutočnosťou, je potrebné zabezpečiť, aby takéto vzdelávanie bolo 
systematické, koncepčné, aby rešpektovalo základné poznatky z 
vývinovej psycholingvistiky a sociolingvistiky a najmä aby bolo 
zabezpečované kvalitnými kvalifikovanými učiteľmi. 

V tejto súvislosti Národní plán výuky cizích jazyků (MŠMT, 2005, s. 4) 
veľmi správne uvádza nasledovné: “Výhody jazykového vzdělávání v 
útlém věku, mezi které patří i lepší dovednosti v mateřském jazyce, 
se projeví jen tehdy, když jsou učitelé speciálně vyškoleni pro výuku 
jazyků velmi malých dětí. Odpovídající nástroje a pomůcky a 
dostatečný prostor pro jazykovou výuku v učebním plánu jsou 
nezbytnými podmínkami. Iniciativy směřující ke snadnější 
dostupnosti jazykového vzdělávání pro stále mladší a mladší žáky 
musí být podpořeny přiměřenými zdroji včetně zdrojů pro přípravu 
učitelů.” 

Kvalifikačné požiadavky na nenatívneho učiteľa angličtiny 
v predškolskom zariadení 
Nenahraditeľnosť kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov 
v predškolskom vzdelávaní a potreba ich dostatočnej odbornej 
prípravy sa zdôrazňujú vo všetkých prácach českých autorov, ktoré 
sa tejto problematike venovali (Černá, 2015; Dvořáková, 2006; 
Faklová, 2000; Hanušová & Najvar, 2005; Hanušová & Najvar, 2007; 
Ježková, 2006; Jílková, 2005; Kovařovicová, Miňovská, & Smolíková, 
1994; Minaříková, Cardová, & Švandová, 1987; Najvar, 2008; 
Opravilová, 2006; Smolíková, n. d.; Šára, n. d.; Šulová & Bartanusz, 
2003; Šulová & Zaouche-Gaudron, 2003; Šulová, n. d.; Těthalová, 
2010; 2012; Vojtková, 2006; Zapletalová, 2006; Zbranková, 2005 a 
i.).  

Napriek tomu neexistuje oficiálna odpoveď na otázku, aké vlastnosti 
a kvalifikačné predpoklady by mali títo učitelia spĺňať. V Českej 
republike - tak ako v mnohých iných krajinách - neboli tieto 
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požiadavky formálne vymedzené (c.f. Černá, 2015). Preto si budeme 
musieť pomôcť descriptívnymi modelmi, ktoré sú k dispozícii 
v odbornej literatúre. 

 Podľa Nikolovej a Mihaljević Djigunovićovej (2011) by mali byť 
učitelia detí vo veku od 3 – 5 rokov zbehlí nielen v cudzom, ale aj 
materinskom jazyku detí; mali by dobre poznať ciele vzdelávania a 
kurikulum a tiež by mali byť vzdelaní v oblasti predškolskej 
pedagogiky, psychológie a lingvodidaktiky.   

Vosová (2008) v svojom príspevku definuje oveľa dlhší zoznam 
požadovaných charakteristík: ovládanie cudzieho jazyka, znalosť 
toho, ako sa jazyk analyzuje a interpretuje; skúsenosť s plánovaním 
pedagogických procesov; poznanie princípov osvojovania si cudzích 
jazykov; znalosť zákaldov lingvodidaktiky; schopnosť vytvoriť vhodné 
učebné podmienky pre všetky deti; poznanie vhodných metodík pre 
všetky vekové skupiny detí; uvedomenie si jzaykovej diversity ; 
zručnosti potrebné pre vykonávanie výskumu a prácu so zdrojmi. 

Vojtková (2006, s. 93-95) ponúka poznateľne kratší a praktickejší 
zoznam požadovaných schopností, zručností a kompetencií učiteľa 
cudzích jazykov v predškolskom vzdelávaní: 

1. ovládanie cudzieho jazyka (na úrovni B2 alebo C1 podľa 
SERR), 

2. pedagogické kompetencie;  
3. pozitívny vzťah učiteľa k cudziemu jazyku. 

Tento zoznam navrhujeme ďalej upraviť nasledovne:  

Oblasti požadovaných kompetencií nenatívneho učiteľa 
cudzích jazykov v predprimárnom vzdelávaní 

1. dostatočná úroveň komunikačnej kompetencie v cudzom 
jazyku (minimálne B2 pdľa SEFR), 

2. dostatočné pedagogické kompetencie pre predškolské 
vzdelávanie,  
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3. dostatočné pochopenie procesov viazaných na rozvoj skorej 
aditívnej bilingválnosti detí (dôsledky simultánneho a 
konsekutívneho rozvoja komunikačných kompetencií detí v 
materinskom aj cudzom jazyku, znalosť sociolingvostických 
a psycholingvistických zákonitostí cudzojazyčného 
vzdelávania a pod.).  

Nedostatok kvalifikovaných učiteľov v systéme 
Pre súčasnú situáciu v Českej republike je typický rastúci dopyt 
a chronický nedostatok učiteľov, ktorí by dokázali kvalifikovane 
vyučovať cudzie jazyky v materských školách a iných predškolských 
zariadenia. Opäť nejde o špecificky český problém, ale o jav, ktorý sa 
vyskytuje globálne a bol podrobne popísaný v mnohých výskumných 
štúdiách z celého sveta (Butler, 2004, 2007; Cameron, 2003; Chen & 
Tsai, 2012; Copland et al., 2013; Dagarin Fojkar & Skubic, 2017; 
Emery, 2012; Enever, 2011; Enever & Moon, 2009; Garton, Copland, 
& Burns, 2011; Hayes, 2014; Jeong, 2004; Leung et al., 2013; 
Machida and Walsh, 2014; Murphy, 2014; Nikolov & Mihaljević 
Djigunović, 2011; Nunan, 2003; Rixon, 2013; Shankar & Gunashekar, 
2016; Murphy, Evangelou, Goff & Tracz, 2016; Wang and Gao, 2008; 
Zhou, 2004 a i.). Rovnako hodnotí situáciu v Európe aj správa ELLiE 
(Early Language Learning in Europe, Enever, 2011).  

 

Nanešťastie, pri neutíchajúcom záujme o cudzojazyčnú prípravu detí 
zo strany ich rodičov a v situácii, keď ponuka vyučovania (najmä) 
angličtiny pre najmenších zvyšuje atraktívnosťi zariadenia 
a v konečnom dôsledku počet prihlásených detí, nie je absencia 
kvalitného a kvalifikovaného učiteľa pre školské manažmenty 
dostatočne silnou prekážkou. V praxi sa preto neraz siaha po 
rôznych alternatívnych riešeniach a cudzie jazyky v škôlkach učia: 

a) natívni hovoriaci bez akejkoľvek pedagogickej prípravy; 



Silvia Pokrivčáková 
Súčasné modely kvalifikačnej prípravy nenatívnych učiteľov angličtiny pre 
predškolské vzdelávanie  
 

56 

b) ľudia, ktorí v cudzom jazyku plynule komunikujú, ale nemajú 
ani pedagogické, ani jazykové vzdelanie; 

c) absolventi stredných škôl, ktorí využívajú svoje znalosti 
cudzieho jazyka zo strednej školy; 

d) vysokoškolskí študenti (predovšetkým učiteľských odborov), 
ktorí majú aspoň čiastočné pedagogické a jazykové 
vzdelanie; 

e) najímaní učitelia z jazykových škôl a vzdelávacích agentúr, 
ktorí nemusia preukáť ani svoje pedagogické, ani jazykové 
vzdelanie,   

f) a najčastejšie je interne zamestnaná učiteľka, ktorá aspoň 
čiastočne ovláda nejaký cudzí jazyk (k tomuto bodu pozri 
Těthalová, 2012).  

Je zrejmé, že ani jedna z týchto alteratív nie je ideálna a nemôže 
plnohodnotne nahradiť kvalifikovaého učiteľa. Zvyšuje sa totiž 
riziko, že nekvalifikovaný učiteľ bude buď používať neadekvátne 
metodické postupy (napríklad učenie sa izolovaných slovíčok a ich 
prekladov vo forme „ústneho slovníka“, aby sa deti mohli učiť doma 
s rodičmi; o ďalších negatívnych príkladoch píše aj Vojtková, 2006) 
alebo svojou nedostatočnou jazykovou výbavou negatívne ovplyvní 
deti na dlhé roky dopredu. Hanušová a Najvar (2006) v tejto 
súvislosti upozorňujú, že nie je pravda, že učiteľ v materskej škôlke 
môže vedieť menej. Práve naopak, čo zdôrazňuje aj  Smolíková 
(2006): „jazyková vybavenost (učitele v mateřské škole) je velmi 
důležitá. Učitel je pro dítě vzorem a pokud jeho kompetence nejsou 
dostačující, především pak výborná výslovnost, děti „věrně“ zachytí 
a převezmou i nedokonalosti. Vytvoří si ve výslovnosti špatné 
návyky, které se v pozdějším věku téměř nedají odbourat.“  

Nedostatok kvalifikovaných učiteľov pre počiatočné vyučovanie 
cudzích jazykov v MŠ nie je len výsledkom nízkeho záujmu zo strany 
učiteľov (a študentov učiteľstva).  Vo významnej miere ide tiež o 
dôsledok nedostatku príležitostí takúto kvalifikáciu získať. Tu 
súhlasíme s Hidasiovou (2009, online), ktorá pri svojom hodnotení 
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situácie v Maďarsku uvádza: „Tradičný systém vzdelávania učiteľov 
cudzích jazykov sa nezaujíma o didaktiku výučby jazykov 
u najmladších vekových skupín a o výzvy s tým spojené. Preto je 
potrebné vytvoriť špecifický študijný program, čo je úlohou 
nasledujúcich rokov”. 

V Národním plánu výuky cizích jazyků (MŠMT, 2005, s. 2) sa okrem 
iného uvádza: „Nabídka jazykového vzdělávání všem občanům 
vyžaduje dostatečný počet kvalitních učitelů cizích jazyků. Tento 
úkol stojí na prvním místě realizace celého plánu. Problematiku 
dostatečného počtu učitelů cizích jazyků vyřeší zvýšení počtu a 
rozmanitosti studijních programů fakult vzdělávajících učitele a 
přijímání většího počtu uchazečů, zejména do kombinované formy 
studia.“   

Tento dokument takisto zahŕňa Akční plán výuky cizích jazyků pro 
období 2005 – 2008, ktorý pre predškolskú vzdelávanie vymedzuje 
nasledujúce úlohy (MŠMT, 2005, s. 5): 

„1.1 Zvýšit informovanost učitelů a rodičů o raném jazykovém 
vzdělávání a o podmínkách pro zajištění jeho dobrých výsledků.  

1.2 Zpracovat metodický materiál pro výuku angličtiny (případně 
jiného cizího jazyce) pro předškolní děti a zdarma jej poskytnout 
mateřským školám, které o něj projeví zájem.  

1.3 Zařadit angličtinu do programu přípravy učitelů mateřských škol 
v pedagogických školách a na pedagogických fakultách.  

1.4 Zařadit propedeutiku výuky cizích jazyků do Rámcového 
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.  

1.5 Do studijního programu přípravy budoucích učitelů mateřských 
škol zařadit výuku předmětu „jazyková propedeutika.“ 

V ďalšej časti príspevku si budeme všímať, či a ako sa tieto plány 
preniesli do súčasnej reality odbornej prípravy učteľov MŠ. 
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Modely prípravy učiteľov cudzích jazykov pre predškolské 
vzdelávanie 
V Európe a vo svete bolo vytvorených niekoľko efektívnych modelov 
prípravy učiteľov cudzích jazykov pre predškolské vzdelávanie (pozri 
napr. AAVV, 2002; Ellis, 2016; Emery, 2012; Calabrese & Dawes, 
2008; Lungu, 2016; Portiková, 2012, 2015 a i.) a všetky môžu slúžiť 
ako inšpirácia pre náš vzdelávací systém.   

Pre účely tohto príspevku sme ako príklad sme vybrali model, ktorý 
sa realizuje na Fakulte humanitích studií Univerzity Tomáše Bati ve 
Zlíne. Príprava učiteľov na vyučovanie angličtiny pre deti 
predškolského veku sa realizuje v rámci študijného programu B7507 
Specializace v pedagogice, v trojročnom bakalárskom odbore 
Učitelství pro mateřské školy (č. odboru 7531R001), do ktorého sú 
začlenené 2 povinne voliteľné predmety (pozri tab. č. 1). Oba 
predmety sú ponúkané v prezenčnej aj kombinovanej forme štúdia.  
Predmety sú vyučované v anglickom jazyku. Ide o realizáciu 
odbornej prípravy učiteľov MŠ v súlade s bodom 1.3 vyššie 
uvedeného akčného plánu MŠMT.   

 

Tab. č. 1: Predmety prípravy na vyučovanie AJ v MŠ (UTB Zlín) 
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Metodika anglického 

jazyka pro MŠ I 

 

3. ZS 2K 0/2 zápočet 

Metodika anglického 

jazyka pro MŠ II 

3. LS 2K 0/2 zápočet 
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Obsahová náplň predmetov 
Metodika anglického jazyka pro MŠ I 

1. Methodology of TEFL (basic terminology) 
2. Characteristics of Young Learners 
3. Teaching vocabulary 
4. Developing listening - listen and do (TPR) 
5. Developing listening - listen and act 
6. Developing listening - listen and make (Crafts) 
7. Teaching pronunciation 

 

Metodika anglického jazyka pro MŠ II 
1. Classroom management. Easter activities. 
2. Developing speaking - speaking with support 
3. Developing speaking - free speaking 
4. Developing reading - reading with and to children 
5. Using literature, narrative methods / Story activities 
6. Project work with very young learners 
7. CLIL to very young learners 

Priebežné a záverečné hodnotenie predmetov 
Počas oboch semestrov študenti prirbežne vypracovávajú sériu 
praktických úloh zameraných na riešenie konkrétnych 
pedagogických situácií, s ktorými sa môžu stretnúť v budúcej 
pedagogickej praxi. Úlohy zahŕňajú nasledujúce aktivity:  

a) práca s odbornými textami a ich spoznámkovanie,  
b) práca s multimediálnymi metodickými materiálmi, 
c) písomné zadania,  
d) kvízy,  
e) zvukové nahrávky vlastného rečového prejavu študentov,  
f) tvorba metodických materiálov a pomôcok, 
g) tvorba multimediálnych produktov (ppt prezentácie, filmy 

a i.).  
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Všetky vypracované úlohy a produkty študenta tvoria jeho portfólio, 
ktoré na konci semestra predkladá na záverečné hodnotenie. Po 
zhodnotení si portfóliá študenti ponechajú, aby ich mohli využívať 
ako základnú batériu aktivít a materiálov pre svoju pedagogickú 
prax.  

Počas semestra študenti pracujú len s materiálmi v anglickom jazyku 
a takisto portfólio predkladajú v angličtine. Pre lepšiu predstavu 
uvádzame zoznam úloh z predmetu v zimnom semestri.  

Zoznam úloh do portfólia z predmetu Metodika anglického 
jazyka pro MŠ I 

1. Read chapter 1 „The Young Language Learner“ from the 
book Teaching English to Children (pp. 1-7). 

2. Search the internet and find at least 3 songs/rhymes 
suitable for primary English class opening/closing rituals. 
Evaluate their benefits and risks. Fill in the chart. 

3. Complete the task Ways of starting lesson in Slattery & 
Willis: English Primary Teachers. OUP, 2010, p. 14. Record 
the sentences in the task. Send the recording in MP3. 

4. Complete the task Ending lessons in Slattery & Willis: 
English Primary Teachers. OUP, 2010, p. 16-17. Record the 
sentences in the task. Send the recording in MP3. 

5. Choose a mascot for your English classroom. Prepare its 
„introductory“ speech and record it. Send the recording in 
MP3. 

6. Search the internet and find 5 pre-primary English 
textbooks & 5 more sources which might be helpful for you 
as a teacher. For each, make a list from 1 to 5 (1 = the most 
useful, 5 – the least useful from this list). 

7. Create an Autumn decoration. Write down the instructions 
for children (they must be short and clear). Create a photo-
manual. Read the instructions aloud, record yourself and 
send it to the tutor in MP3 format. (for more see the task 
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Everyday instructions in Slattery & Willis: English Primary 
Teachers. OUP, 2010, p. 15.)  

8. Create the instruction flashcards for the frequent activities 
in the English classroom. 

9. Search the internet and find 5 examples of various TPR 
activities. Fill in the chart.  

10. Prepare a lesson plan for the action story Guess how much I 
love you. 

Príklady niekoľkých vypracovaných úloh (bez úprav) sú v Prílohe č. 1. 

Záver 
V príspevku sme sa venovali problematike prípravy kvalifikovaných 
učteľov cudzích jazykov (konkrétne angličtiny) pre materské školy 
a ostatné predškolské zariadenia v medzinárodnom kontexte a v 
Českej republike. Poukázali sme na nedoriešenosť otázky 
kvalifikačných predpokaldov na tento typ učiteľa, na chronický 
nedostatok takýchto učiteľov a na možné škody, ktoré môžu 
vzniknúť, ak sú nahrádzaní inými alternatívami. Takisto sme 
predstavili jeden z možných modelov prípravy týchto učiteľov, ktorý 
sa realizuje na FHS UTV v Zlíne. Mnoho otázok ale zostáva 
otvorených:  

 Ako je realizovaná odborná príprava učiteľov na iných 
fakultách pripravujúcich študentov na učiteľské povolania?  

 Aká je efektivita popísaného modelu a ostatných modelov 
prípravy? 

 Akými metódami a prostriedkami je možné túto efektivitu 
merať?  

 Vyhovujú jednotlivé modely prípravy reálnym potrebám 
materských škôl a potrebám učiteľov? 

Veríme, že sa v najbližšej dobe podarí realizovať vedecké projekty, 
ktoré prinesú odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky a prispejú 
ku skvalitňvaniu existujúcej pedagogickej praxe na MŠ.  
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Príloha č. 1: Príklady vypracovaných úloh zo študentských 
portfólií 
Task 5: Choose a mascot for your English classroom. Prepare its 
„introductory“ speech and record it. Send the recording in MP3. 
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Task 7: Create a photo manual: The autumn tree/ring 

Take a color paper. 

1. Fold the paper half and put your hand in the middle. 

 

2. Trace your hand with a pencil. 

 

3. Cut out the hand with scissors. 

4. Glue them together to the circle shape – the fingers are 

pointed out of the circle. 
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5. Now you have autumn ring. 

 

Task 7: Create a photo manual: The autumn tree/ring. 
Instruction 

 Hello kids, today we are going to make an autumn ring 
 This ring will be made of our hands  
 For this ring we need glue, scissors, papers (which 

colours we can use?), pencil and our hands   
 So let’s do it! 
 First step is to make our paper hands (I’ll show how to do) 
 Then cut your paper hands and sign it 
 And now we need a glue and stick our paper hands together 

in a shape of ring 
 Done  
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Mŕtvy jazyk medzi živými: výhody latinčiny vo 
vzdelávaní 

Nicol Sipekiová 

Katedra klasických jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity 
 

Abstrakt  
Cieľom príspevku je poukázať na význam a benefity latinského jazyka ako 
vyučovacieho predmetu v rámci vyučovacieho procesu na gymnáziách a 
stredných školách. Prax ukazuje poľutovaniahodnú skutočnosť, že v 
súčasnom slovenskom školstve latinčina zväčša absentuje v ponuke 
gymnaziálnych voliteľných predmetov, vďaka čomu študenti ani nemajú 
možnosť bližšie spoznať tento mŕtvy jazyk. Autorka príspevku chce preto 
upriamiť pozornosť na prospešnosť a využiteľnosť tohto "celoeurópskeho a 
medzinárodného" jazyka aj dnes, a to aj v kontexte vyučovania živých 
jazykov a ich vzájomnej interferencie. Je všeobecne známe, že okrem 
mnohých iných predností, ktoré latinčina vykazuje, znalosť latinčiny 
priaznivo vplýva aj na chápanie štruktúry iných jazykov a uľahčuje ich 
štúdium vo viacerých rovinách. 

Kľúčové slová: latinský jazyk, živé jazyky, stredné školstvo, vzdelanie 

Úvod 
Latinský jazyk si v priebehu storočí vyslúžil množstvo rôznych 
prívlastkov, no najčastejšie sa o ňom hovorí ako o mŕtvom jazyku. 
Možno aj práve preto panuje všeobecný názor, že učiť sa latinčinu v 
21. storočí je úplne zbytočné. Je však latinčina naozaj mŕtva a 
nepotrebná, ako to tvrdia mnohí jej odporcovia, alebo je naopak 
živá a prospešná, ako to prehlasujú milovníci a priaznivci tohto 
jazyka? Odpovedí, argumentov z oboch strán už zaznelo viac než 
dosť, je však nespochybniteľné, že jazyk starých Rimanov je jedným 
z najúspešnejších jazykov sveta a nie náhodou mu prislúcha titul 
regina linguarum – kráľovná jazykov. (Stroh, 2016) 
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Klasické jazyky sa na Slovensku už dlhšiu dobu nachádzajú 
v neľahkej a nezávideniahodnej situácii. (Sipekiová, 2016) Ich 
štúdium je v súčasnosti možné na univerzitnej úrovni, v strednom 
školstve, odhliadnuc od stredných zdravotníckych škôl, sa 
výnimočne objavuje vyučovanie latinčiny na niekoľkých gymnáziách. 
Kedysi bola latinčina súčasťou všeobecného jazykového vzdelania 
a od najstarších čias figurovala medzi najdôležitejšími povinnými 
vyučovacími predmetmi. V prvej polovici 20. storočia mala latinčina 
v gymnáziách najbohatšiu hodinovú dotáciu, od 50-tych rokov počet 
hodín pomaly klesal, až sa v dôsledku rôznych dejinných, politických 
a spoločenských zmien natoľko zredukoval, že dnes je vyučovanie 
latinského jazyka v gymnáziách priam raritou. Pritom v prospech 
štúdia latinského jazyka sa zvykne uvádzať množstvo argumentov 
práve kvôli pozitívnemu vplyvu latinčiny na všeobecné vzdelanie. 
Podľa nich hodiny latinčiny a v rámci nich sprostredkované poznatky 
pomáhajú študentovi, aby lepšie spoznal korene európskej kultúry 
a západnej civilizácie, aby pochopil a rozšíril svoje humanitné 
vzdelanie, obohatil historické vedomosti, lepšie sa orientoval 
v oblasti literatúry i v umeniach atď. Na hodinách latinčiny majú 
študenti možnosť zoznámiť sa s najvýznamnejšími spisovateľmi 
a básnikmi svetovej literatúry, resp. prostredníctvom prekladu, 
analýzy a interpretácie antických diel sa zároveň učia aj o dôležitých 
základných otázkach z filozofie, rétoriky, práva, mytológie či 
politických a kultúrnych dejín. (Göde – Köves, 2012) Okrem tohto 
dobre známeho pohľadu si latinčinu môžeme priblížiť aj z oveľa 
praktickejšieho, preto v nasledujúcich postrehoch bude reč 
o pozitívnom vplyve štúdia latinčiny na lepšie pochopenie gramatiky 
ako takej, o podpornom vplyve latinčiny pri štúdiu iných jazykov 
a o vplyve, ktorý latinčina má na inteligenciu a čítanie 
s porozumením.  
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Schopnosť porozumieť text 
Porozumenie textu hrá mimoriadnu úlohu vo vzdelávacom procese 
a je dôležitým kritériom vstupu žiaka do učiva. Učenie sa nemôže 
byť efektívne a zmysluplné, ak v ňom absentuje porozumenie. 
Čítanie s porozumením však nie je len nástrojom správneho 
osvojenia si učiva, ale aj základom chápania sveta. Bez porozumenia 
totiž človek žije v nevedomosti, nechápe súvislosti, je ovplyvniteľný, 
dá sa ním ľahšie manipulovať. (Gavora, 2009) V posledných rokoch 
sa čoraz častejšie hovorí o monitoringu komunikačných schopností 
žiakov a ich schopnosti porozumieť textu. Výsledky takýchto 
monitoringov žiaľ ukazujú v niektorých prípadoch dosť pochmúrny 
obraz a stále väčšie problémy žiakov v týchto oblastiach, čoho 
dôvodom je azda to, že dôraz sa kladie skôr na mechanické učenie 
sa naspamäť, nie na rozvinutie kreatívnych, komunikatívnych 
a analytických schopností žiaka. Je dokázané, že tí študenti, ktorí sa 
učia po latinsky, dosahujú na podobných monitoringoch výrazne 
lepšie výsledky. Ako sa totiž ukázalo, vyučovanie latinčiny rozvíja 
schopnosť porozumieť textu, rozvíja analytické a komunikačné 
schopnosti. Prečo to tak je? Preklad latinských textov si vyžaduje 
hĺbkový gramatický rozbor a interpretáciu, navyše nachádzanie tých 
správnych slovenských výrazov rozvíja aj jazykové kompetencie 
v materinskom jazyku. Osoh zo štúdia latinčiny sa tak objavuje 
neskôr transmisívne, tak ako v prípade matematického uvažovania, 
ktoré sa v školách učíme. Uvedené skutočnosti dokazujú aj výsledky 
reálnych výskumov, ktoré realizovala vyučujúca latinčiny a histórie 
Dr. E. Gesztesi, ktorá sa dlhodobo venuje otázkam výučby latinčiny 
v Maďarsku a v roku 2009 publikovala príspevok k situácii 
vyučovania latinčiny. V rámci neho uviedla aj svoje veľmi zaujímavé 
zistenia ohľadne niektorých kognitívnych kompetencií študentov 
v závislosti od štúdia latinčiny. Signifikantné bolo najmä 
percentuálne vyhodnotenie výsledkov žiakov študujúcich latinčinu 
v konfrontácii s výsledkami študentov neštudujúcich latinčinu.  
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 Študenti s LJ Študenti bez LJ 

1. Pravopis 82,5% 
 
72,6% 
 

2. Používanie slov vo vetách 57,5% 40,6% 
3. Výklad definícií 69,5% 33,3% 
4. Význam slov, pravopis  57,0% 27,5% 
5. Slovná zásoba 36,0% 6,8% 
 
6. Význam slov, pravopis*  
 

65,3% 12,3% 

*V bode 6. je percentuálne vyhodnotenie výsledkov tých študentov, 
ktorí boli z každého predmetu klasifikovaní rovnako.  

Reč čísel znie jasne a nepotrebuje obsiahlejší komentár, iba toľko, že 
žiaci so znalosťami z latinčiny dosiahli výrazne lepšie výsledky nie v 
jednej oblasti, ale vo všetkých! (Gesztesi, 2009) 

Gramatické myslenie 
Všetci, čo sme s latinčinou v užšom kontakte, vieme, že je to jazyk, 
ktorý v sebe zahrnuje všetky také javy, ktoré sa nachádzajú v našom 
i v cudzích jazykoch. Kým napríklad pomocou štúdia angličtiny by 
sme sotva dokázali porozumieť rozdielu medzi priraďovacími 
a podraďovacími súvetiami či sústave slovných kmeňov a sufixov, 
naproti tomu pomocou latinčiny dokážeme lepšie pochopiť aj 
gramatiku nášho materinského jazyka, nielen angličtiny. Nie je ani 
nadsádzkou povedať, že v latinčine erudovaný žiak dokáže takmer 
na prvý pohľad vypozorovať gramatickú štruktúru akéhokoľvek 
jazyka a ľahšie do nej preniknúť.  

Slovná zásoba 
Všetci dobre vieme, že znalosť cudzích jazykov a obzvlášť anglického 
jazyka je v súčasnosti nevyhnutnou požiadavkou takmer v každej 
oblasti života. Preto je v záujme každého študenta, aby sa ju naučil 
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čo najlepšie a najjednoduchšie. Výborným spôsobom je  učiť sa ju 
cez latinčinu, najmä ak si uvedomíme, že angličtina je 
indoeurópskym jazykom v rámci germánskej jazykovej vetvy 
a v dôsledku tohto jazykového príbuzenstva tvoria významnú časť 
anglickej lexiky slová latinského pôvodu. Štúdiom latinských slov sa 
teda zároveň učíme aj anglickú lexiku. Ako latinčinárka, vyučujúca aj 
odbornú latinskú terminológiu pre študentov odboru 
ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo, dodávam, že tento postup 
komparácie slov pravidelne aplikujem v praxi, hoci v opačnom 
smere, keďže prakticky angličtinu využívame na to, aby sme si 
pomohli s latinskou lexikou. Je to žiaľ dôsledok skutočnosti, že 
väčšina študentov má nulové alebo minimálne znalosti z latinčiny, 
keď začína svoje univerzitné štúdiá.   

Intelekt  
Niet pochýb, že vďaka štúdiu latinčiny sa rozvíja aj intelekt. 
V podstate platí, že latinčina je akousi logickou kostrou, na ktorej sa 
dá vybudovať a pochopiť akýkoľvek iný cudzí jazyk. Prostredníctvom 
prekladania latinských textov sa rozvíjajú v materinskom jazyku také 
jazykové kompetencie ako porozumenie textu, aktívna aj pasívna 
znalosť slovnej zásoby v jednom aj druhom jazyku, ale aj 
myšlienkové pochody ako je abstrahovanie, štruktúrovanie, analýza, 
riešenie problému. Z toho všetkého vyplýva logické myslenie, 
uvedomelejšie používanie jazyka, ako aj rozvoj predstavivosti. 
Takisto sa rozvíja aj kreatívne riešenie problémov, resp. kritické 
myslenie, ak napríklad vezmeme, koľkými spôsobmi sa dá do 
latinčiny preložiť vyjadrenie účelu tak, aby zmysel zostal zachovaný.  

Že uvedené argumenty nie sú len neustále opakovanými tvrdeniami 
klasických filológov, ale pravdivými faktami, dokazujú konkrétne 
prípady viacerých stredných škôl v New Yorku, ktoré pristúpili 
k zavedeniu latinčiny do výučby. Za všetky jeden príklad: v roku 
2007 bola v Brooklynskej Williamsburgh Charter High School 
(WCHS) zavedená trojročná výučba latinčiny ako jediného cudzieho 
jazyka. Brooklyn je etnicky pomerne rôznorodá oblasť a tak do tejto 
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školy prichádzajú najmä študenti, ktorí majú slabé jazykové znalosti, 
celkovo ťažkosti s učením, a pre ktorých je typický skôr negatívny 
postoj ku škole a k samotnému učeniu. Latinčinárovi tejto strednej 
školy sa podarilo do výučby zaviesť také metódy, že študenti nielen 
akceptovali latinčinu a profitovali z toho, čo sa naučili, ale dosiahol 
aj to, že latinčinu prestali vnímať ako mŕtvy jazyk. Podarilo sa mu to 
najmä vďaka tomu, že na čítanie vyberal texty s aktuálnymi témami, 
ktorých obsah sa dotýkal bežného života študentov, ako je napríklad 
otázka tetovania, problémy s drogami, otroctvo v antickom Ríme 
a v súčasnosti a podobne. Najcennejšou skúsenosťou tohto kurzu 
bolo, že vďaka nadobudnutiu analytických schopností potrebných 
k učeniu sa, ako aj vďaka transferovému vplyvu latinčiny, sa na škole 
vytvorila kultúra učenia sa, čo by malo byť hlavným poslaním každej 
školy. A zaujímavosť na záver: dôvod, prečo sa v týchto 
brooklynských školách zaviedla latinčina, bol predovšetkým ten, aby 
sa žiaci zlepšili v angličtine.  

Záver 
Ak by sme si položili  otázku, prečo sa má dnes mladý človek 

učiť latinčinu, odpovedali by sme: lebo, ako ukazujú dejiny, 

tento mŕtvy jazyk je vlastne nesmrteľný, lebo človek sa naučí 

niečo, z čoho bude mať osoh po celý život. Latinčina môže byť 

vzácnym kľúčom k vyšším, vznešeným štúdiám, preto by sme 

sa jej nemali vyhýbať, ale práve naopak, ísť jej v ústrety 

s otvorenou náručou a mysľou. Mali by sme ju podporovať, 

aby tento krásny mŕtvy jazyk znova vstal z mŕtvych a ožil ako 

mnohokrát počas svojich dejín.  

 

Príspevok je súčasťou grantového projektu KEGA Inovatívne formy 
vzdelávania vo výučbe latinčiny na stredných školách (014TTU-
4/2016) 
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CLIL at a Czech primary arts school 

Zdenek Vasicek  

Primary Arts School (ZUS), Tisnov I, Czech Republic 

Abstract 
My CLIL research took place at the Primary arts school in Tisnov (Czech 
Republic) 2012-2016 with pupils of my piano and organ class. The research 
sample involved 28 Czech male and female pupils at the age of 7-18 
attending a primary or grammar school. As a foreign language for CLIL, the 
majority (21 pupils = 75%) chose English, the minority (7 pupils = 25%) 
German, Russian, Italian, French or Spanish. The foreign language pupil´s 
communication reached levels A1 to (only in English, quite extraordinarily) 
C1 of the CEFR, the Common European Framework of Reference for 
Languages. The research question sounded: “Is the integration of the 
subject of piano playing with communication in a foreign language (English, 
German, Russian, Italian, French or Spanish) suitable for the pupils?” I used 
two research methods: observation and eight-item questionnaire. The 
answer to the research question reached “AGREE” (4 points of the five-
point Likert scale). The CLIL concept has been functioning. However, there 
are many challenges for the future.  

Keywords: CLIL. Multilingualism. Primary arts school. Piano playing. 
Motivation. Evaluation. 

 

1. Theoretical framework 
The development of CLIL should be understood as an educational 
approach which brings together complementary educational 
initiatives and socio‐political requirements (Marsh, 2012, p. XI). 
“Content and Language Integrated Learning (CLIL) … has a dual 
(integrated) aim: learning of the subject matter – content and 
learning of the (second/foreign/target) language used as the 
medium of instruction for the content” (Trnikova, 2015, p. 45). 
Teachers and pupils use two or more languages in the classroom for 
communicative purposes (Elsner & Kessler, 2013, p. 1). “Since its 
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emergence in the 1990s, CLIL has revolutionized language teaching 
and learning in Europe and is now a staple part of primary, 
secondary, and tertiary education in a range of countries” (Xerri, 
2015, p. 112). English could be thought as a universal international 
language (Prucha, 2010, p. 96). But, in generally, a certain pluralism 
of language education can be seen as a more useful approach than a 
monopoly language (ibid., p. 114). It was recommended to learn 
two foreign languages from an early age (Barcelona European 
Council Conclusions, 2002, p. 19). CLIL means a challenge especially 
for school practice (Pisova & Kostkova, 2015, p. 80). (For my piano 
and organ class too.) 

2. Research sample 
My CLIL research took place at the Primary arts school in Tisnov 
(Czech Republic) 2012-2016 with pupils of my piano and organ class. 
The research sample involved 28 Czech male and female pupils at 
the age of 7-18 attending a primary or grammar school. 

The pupils themselves chose a foreign language: English, German, 
Russian, Italian, French or Spanish. As a foreign language for CLIL, 
the majority (21 pupils = 75%) chose English, the minority (7 pupils = 
25%) German, Russian, Italian, French or Spanish. The pupils 
themselves chose a number of new foreign language lexical units 
(from 3 to 15) for each CLIL lesson. 

Usually, the pupils had studied their chosen foreign languages 
already before CLIL at the Primary arts school in Tisnov. However, 
within CLIL at the mentioned school, they manifested different 
preliminary (not only) foreign language knowledge and skills. At the 
beginning of CLIL, I universally used a simple teaching method. 
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Example 1. 

The imperative “Play!” (or in German „Spiel!“, etc.) was used (as 
needed) 

a) with a noun (because the pupil always plays something) 
with the option to use the question “What are you 
playing?” 
(or in German „Was spielst du?“, etc.) 

b) with an adverb (because the pupil always plays in some 
way) 
with the option to use the question “How are you playing?” 
(or in German „Wie spielst du?“, etc.) 

c) with both of them. 

 
3. Research methodology 
I used two research methods: observation and eight-item 
questionnaire. The research question sounded: “Is the integration of 
the subject of piano playing with communication in a foreign 
language (English, German, Russian, Italian, French or Spanish) 
suitable for the pupils?” The question was divided into two items. 
The item 1: “the subject in its integrated form is more attractive for 
the pupils”. The item 2: “the existing form of integration is tolerable 
for the pupils”. The five-point Likert scale was used for evaluation 
universally. The “ideal” scores would represent 5.0 of Likert scale, 
the “catastrophic” scores 1.0 of the scale. The research was 
conducted in a usual classroom environment. 

4. Research conclusions 
My observation showed that the foreign language pupil´s 
communication reached levels A1 to (only in English, quite 
extraordinarily) C1 of the CEFR, the Common European Framework 
of Reference for Languages (2001; compare the levels on pp. 28-29). 
My above mentioned simple teaching method was almost needless 
for some grammar school pupils with their individual foreign 
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language learning experience about 6-10 years. These pupils could 
very often communicate within the full range of lexicum (e.g. 
familiar general terms) and grammar (e.g. past, present and future 
tense, conditional mood). However, the pupils needed to learn 
some new terms for them – different “technicalities” such as (in 
English) “signature”, “clef”, “sonata form”, “exposition”, etc. Some 
pupils stagnated with their personal foreign language vocabularies. 
Not infrequently, they were quite satisfied with their individual 
foreign language levels. I respected the needs of these pupils – 
approximately 500 foreign language lexical units (compare “Middle 
dictionary” in Vasicek, 2008a, pp. 51-100). The mentioned number 
seemed to represent a general motivational pupil´s maximum for 
more than two decades of my teaching (and learning) CLIL. But 
there were many exceptions in both directions. 

My questionnaire contained eight items. The median as a measure 
of central tendency is less sensitive to outliers than is the mean 
(compare in Hendl, 2006, p. 94). I used the measure (median) in 
evaluation of all the pupils´ responses. The item 1 (“the subject in its 
integrated form is more attractive for the pupils”) reached “AGREE” 
(4 points of the five-point Likert scale). The item 2 (“the existing 
form of integration is tolerable for the pupils”) reached “STRONGLY 
AGREE” (5 points of the five-point Likert scale). This time in form of 
the mean, the answer to the research question reached 4,5 points 
of the five-point Likert scale. I rounded it down to 4 “AGREE”. And 
the research question “Is the integration of the subject of piano 
playing with communication in a foreign language (English, German, 
Russian, Italian, French or Spanish) suitable for the pupils?” could be 
answered “Yes, it is.” 

The CLIL concept has been functioning. However, there are many 
challenges for the future. 
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5. CLIL challenges for the future 
5.1 A challenge for Czech primary arts schools 
There are 469 primary arts school (hereinafter “PAS”) in the Czech 
Republic with over 200 000 pupils (Prucha, Walterova & Mares, 
2003, p. 308). (Metaphorically said: each primary arts school 
impersonates – as far as the foreign language communication 
concerns – a virgin waiting for a fairy prince = for CLIL.) At the 
Primary arts school in Tisnov, the idea of a “CLIL primary arts 
school” has a permanent support of the school management. The 
European Union seeks to initiate international school projects: in 
the school year 2014/2015, the Czech Republic has approved twelve 
such projects (Benesova & Vallin, 2015, p. 20). This is a challenge for 
the Primary arts school in Tisnov too. 

5.1.1 Preliminarily reformulations of the CEFR descriptors 
There are two levels proposed for pupils of primary schools in the 
Czech Republic: A1 and A2 according to the CEFR, the Common 
European Framework of Reference for Languages (2001, as cited in 
Ramcovy vzdelavaci program pro zakladni vzdelavani, 2005, p. 21). I 
have preliminarily reformulated the CEFR descriptors for pupils at 
the Primary arts school in Tisnov, namely for the subject “Piano 
playing as CLIL” (Vasicek, 2008b, p. 9). 

5.2 A challenge for teacher education 
CLIL teacher education constitutes a fundamental part of all teacher 
education (Wolff, 2002, p. 107, as cited in Marsh, 2012, p. 106). CLIL 
teachers need a specific sensitive type of training that goes beyond 
the formation of a foreign language teacher or a subject teacher 
(Ball, Kelly & Clegg, 2015, p. 273). Specialised qualification courses 
are requested within universities, open and accessible to enrolled 
students as well as to practicing teachers and educators (Report on 
Learning EU at School, 2015, p. 7). The known problem of “corrosion 
of qualification” (Veteska & Tureckiova, 2008, p. 94) can also relate 
to foreign language skills of the subject teachers. Putting CLIL into 
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practice and real CLIL practising could be a sure prevention of the 
mentioned phenomenon as well as a new challenge for them. 

In the period 2004-2007, I as lector conducted “tailored” CLIL 
courses at the Methodological Centre of the Janacek Academy of 
Music and Performing Arts in Brno. These CLIL courses were taken 
by 83 participants – practising PAS teacher mostly from the Czech 
Republic, partly from the Slovak Republic. Most of them (50 of 83 
participants, it means 60% or 3/5) in English, the remaining part (33 
of 83 participants, it means 40% or 2/5) in German (for more details, 
see Vasicek, 2009, p. 3). Another 20 Czech PAS teachers took part in 
my one-day CLIL seminars: a half of the teachers (10 of 20 
participants, it means 50%) in English and a half of them in German 
(for more details, see Vasicek, 2015). 

In the Slovak Republic, a challenge for the future is to establish a net 
of CLIL teachers, schools and other educational institutions 
(Pokrivcakova, 2015, p. 24). It also applies to Czech primary arts 
education. For example, compare an outlined possible key role of 
the Czech School Inspectorate (Vasicek, 2010b, chapter 6). 

5.3 A challenge for creation of relatively simple dictionaries 
I described my CLIL experience with some new languages (Vasicek, 
2013; Vasicek, 2014). In my opinion, new special heptalingual 
(English – German – Italian – French – Spanish – Russian – Czech) 
dictionaries of different extents with partial grammar and examples 
could make many CLIL activities easier. It would be possible to 
compile some relatively complete foreign language word families 
(of parts of speech). As a (more demanding) model, for example, 
see “The Academic Word List” (Coxhead, 2000). 

5.3.1 Reduced Bloom´s taxonomy 
The Bloom´s taxonomy of learning domains can also be utilized in 
CLIL (Benesova & Vallin, 2015, p. 63). For the CLIL beginners, this 
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taxonomy could temporarily be reduced to a few words (compare in 
Vasicek, 2010a, p. 3). 

5.4 A challenge for creation of more sophisticated 
dictionaries? 
5.4.1 Paired synonyms in English 
As is generally known, English was influenced by Germanic 
languages and Latin (via French). Many “Germanic” and “Latin” 
synonyms (pairs) are included in English. For purpose of this paper, 
we can speak about paired synonyms. 

Let us look at a short example from my draft version. 

Example 2. 

A pair of synonyms in English with a partial selection of their 
derivations: 

a) (of Germanic origin) to make easier, the easier making, the 
easier maker, etc. 

b) (of Latin origin) to simplify, the simplifying, the simplifier, 
etc. 

An intended multilingual dictionary should contain some similar 
synonymous pairs. The “Germanic” words perhaps rather for non 
academic use: such as the concept of Basic Interpersonal 
Communication Skills – BICS (Cummins, 2000, as cited in Benesova 
& Vallin, 2015, pp. 68-69). The “Latin” words (Latinisms) perhaps 
rather for academic use: such as the concept of Cognitive Academic 
Language Proficiency – CALP (Cummins, 2000, as cited in Benesova 
& Vallin, 2015, pp. 68-69). The choice of Latinisms for the intended 
dictionary should be well reflected. 

5.4.2 Paired synonyms in all the above mentioned seven 
languages 
As is generally known, the “Latin” words (Latinisms) are included in 
all the above mentioned seven languages. 
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Let us look at a short example from my draft version. 

Example 3. 

As in English above, the same pair of synonyms in German with a 
partial selection of their derivations: 

a) (of German origin) vereinfachen, das Vereinfachen, der 
Vereinfacher, etc. 

b) (of Latin origin) simplifizieren, das Simplifizieren, der 
Simplifizierer, etc. 

And in a more or less similar way in all the remaining above 
mentioned languages. 

An intended multilingual dictionary should pair the (so to speak) 
“home” words in all the above mentioned seven languages with 
their “Latin” counterparts (Latinisms). 

5.4.3 Paired synonyms plus Latin 
An intended multilingual dictionary should include the (real) Latin 
language as an eighth language. The dictionary should pair the (so 
to speak) “home” words in all the above mentioned seven 
languages with their “Latin” counterparts (Latinisms) and, 
moreover, compare these counterparts with their real Latin 
equivalents. 

5.4.4 Paired synonyms plus Latin, Greek and Hebrew 
An intended multilingual dictionary should include the (real) Latin 
language as an eighth language, the (real) ancient Greek language 
as a ninth language and the (real) ancient Hebrew language as a 
tenth language. The dictionary should offer similar possibilities as 
described in the paragraph 5.4.3 above, but in a multiplying way. 

However, in the Czech Republic today, there is a minimum of 
students learning Latin or Hebrew (Prucha, 2010, p. 123) and 
probably also Greek. There is a question whether a today´s primary 
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arts school represents an adequate environment for teaching CLIL 
with all the above intended more sophisticated dictionaries. Of 
course, I do not think so. 

Maybe in some distant future? 
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Buda, A. (2017). Selected Chapters from the History of British 
Literature 
Radom: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza 
Pułaskiego w Radomiu. 116 p. ISBN 978-83-7351-832-2 

Literature written in English is one of the standard subjects in most, 
if not all, English studies departments all over the world, mainly 
because literary works are an invaluable source not only of cultural 
values, but of linguistic “wealth” as well. Thus, over the long history 
of English literature, many textbooks, compendia, manuals or 
companions intended for the students of English have been 
published. Therefore, it seems that just another book will not make 
a difference. However, many of those publications have focused on 
historical and biographical data and left out that what constitutes 
literature as an independent subject within other human sciences – 
the imaginative texts themselves. This textbook seems to be rather 
different.  

It consists of the interpretations of several English literary 
masterpieces. The fact that it is intended for the introductory 
courses of English philology students is reflected in its form and 
content. The author has concentrated on some of the most 
important works making up English literary canon. As the title 
suggests, the approach is selective, based probably on the author´s 
personal preferences. This can be accepted, since covering all 
canonical works would require much more space and time, which 
would not be necessary since the students´ syllabus is also selective. 
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Each chapter is divided into a background part, usually setting the 
author to a historical-biographical context, and the interpretation, 
close reading, of the most important work belonging to that era, the 
work which will be dealt with in a more detailed way during the 
seminars. As a prop for home study, students can find discussion 
questions at the end of each chapter. 

The historical-biographical context is necessarily brief, since its aim 
is just to support the author´s readings and situate them into a 
larger whole. The readings are mostly “educational”, pointing out to 
most important aspects of a selected novel or poem. Despite their 
required didactic nature, however, they are not simplified. The 
author is trying to approach literary works from a complex point of 
view, pointing to the multidimensionality of their meaning, usually 
through the analyses of the work´s characters and theme. 

In general, the textbook may prove very useful for the introductory 
courses in English literature and culture, since, as mentioned above, 
it does not bring just dry historical data, but attempts to get 
students involved in a critical reading activity. And this is, in my 
opinion, one of the most important purposes of literature. 
Especially nowadays – when critical thinking has become very 
cheap. 
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