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ÚVOD 

Štáty Európskej únie zdôrazňujú znalosť cudzích jazykov ako jednu zo 

základných  zručností pre efektívnu komunikáciu v súčasnom globalizovanom 

svete. Ovládanie aspoň dvoch cudzích jazykov žiakmi po skončení povinnej 

školskej dochádzky sa považuje za jeden z predpokladov úspešného uplatnenia sa 

na trhu práce v rámci Európskej únie. V súčasnosti neexistuje v Európe jednotný 

vzdelávací systém a národné vzdelávacie systémy predovšetkým odrážajú tradície 

a kultúry jednotlivých európskych krajín. V takmer všetkých európskych štátoch 

ponúkajú niektoré školy takú formu vzdelávania, v ktorej sa nejazykové (odborné) 

predmety vyučujú buď v dvoch rôznych jazykoch alebo prostredníctvom jedného 

cudzieho jazyka. Tento prístup k vyučovaniu je známy pod názvom Obsahovo a 

jazykovo integrované vyučovanie (CLIL – Content and Language Integrated 

Learning).   

Obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL) je termín, ktorý sa 

vzťahuje na viaceré vzdelávacie prístupy ako napríklad bilingválne vzdelávanie, 

imerzné vzdelávanie, viacjazyčné vzdelávanie alebo obohatené jazykové 

programy. Jednou z charakteristík Obsahovo a jazykovo integrovaného 

vyučovania je to, že spája a poskytuje flexibilný spôsob aplikácie poznatkov 

získaných z uvedených rôznych prístupov.  

Na začiatku nového tisícročia sa CLIL stal plne rozvinutou oblasťou výskumu. 

Prvé empirické výskumné štúdie boli zamerané na osvojovanie si cudzích jazykov 

a vypracovávané odborníkmi z oblasti didaktiky cudzích jazykov. V 

nasledujúcich rokoch sa výskum týkajúci sa metodiky CLIL postupne 

diverzifikoval a zaoberal sa otázkami ako je motivácia, študijné zručnosti, 

interkultúrne vzdelávanie alebo jazyková rozmanitosť žiakov útleho veku. Na 

Slovensku poskytujú vyučovanie prostredníctvom metodiky CLIL bežné aj 

bilingválne školy, metodika CLIL je implementovaná do výučby obsahových 

predmetov ako napríklad matematika, biológia, geografia alebo náboženstvo. 

Obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie sa na Slovensku považuje za 

vhodný kompromis medzi náročným bilingválnym vzdelávaním a tradičným 

vzdelávacím prístupom k cudzojazyčnému vzdelávaniu, kedy sa cudzie jazyky 

vyučujú ako samostatné vyučovacie predmety.  

Náš výskum opisuje a analyzuje vyučovanie odborných obsahových 

predmetov v angličtine v rámci bilingválneho slovensko-anglického programu 

strednej odbornej školy, konkrétne obchodnej akadémie. Adresne sa skúma 

rozsah, prístupy a materiály, ktoré sa využívajú v rámci bilingválneho študijného 

programu na posilnenie jazykových kompetencií študentov prostredníctvom 

metodiky CLIL, ako aj názory a postrehy študentov a učiteľov bilingválneho 

slovensko-anglického študijného programu. 
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

V súčasnosti sa z angličtiny stala lingua franca vo svete. Postavenie angličtiny vo 

svete sa odráža aj v slovenskom vzdelávacom systéme, v ktorom si študenti môžu 

vybrať zo šiestich cudzích jazykov – angličtina, nemčina, ruština, francúzština, 

španielčina a taliančina, pričom začiatok vyučovania cudzieho jazyka je povinný 

najneskôr v treťom ročníku primárneho vzdelávania.  

Jazykovedci sa dlhodobo zaoberajú otázkou, ako definovať dvojjazyčnosť a 

viacjazyčnosť. V priebehu rokov sa zvýšilo povedomie o rozmanitosti a 

obrovskom rozsahu dvojjazyčnosti. Všeobecne uznaná definícia týchto termínov 

neexistuje, ale mnohí výskumníci akceptujú viacero definícií dvoj- a 

viacjazyčnosti, v závislosti na typoch dvojjazyčnosti a schopnosti jednotlivca 

fungovať na rôznych úrovniach vo viacerých jazykoch. Pre väčšinu ľudí je 

bilingválny jedinec niekto, kto je schopný rozprávať, čítať a písať v dvoch 

jazykoch na dokonalej úrovni. V súčasnosti sa akceptuje širšia definícia 

dvojjazyčnosti, podľa ktorej je za bilingválneho, čiže dvojjazyčného jedinca 

považovaný niekto, kto rozumie alebo je schopný vyprodukovať písomné alebo 

hovorené výroky vo viac ako jednom jazyku, a to na rôznych úrovniach ovládania.  

Haugen ponúka túto širšiu definíciu bilingvizmu: "Bilingvizmus sa začína 

vtedy, keď rečník dokáže vytvoriť úplné, zmysluplné vety v inom jazyku." 

(Haugen, 1953). Na rozdiel od Bloomfielda, ktorý definoval dvojjazyčnosť ako 

„prirodzené ovládanie dvoch jazykov na úrovni rodeného hovoriaceho“, je 

Haugenova definícia pomerne široká a zahŕňa aj tých jedincov, ktorí nemajú 

plynulosť v druhom jazyku a sú dokonca začiatočníci v druhom jazyku, ktorý sa 

učia. Štefánik definuje dvojjazyčnosť ako "schopnosť alternatívneho používania 

dvoch (alebo viacerých) jazykov pri komunikácii s inými, a v závislosti od 

situácie a prostredia, v ktorom sa táto komunikácia uskutočňuje, a tak 

charakterizuje jazykové vedomie jednotlivca" (Štefánik, 2000 , s. 128). Štefánik 

tiež rozlišuje medzi dvojjazyčnými jedincami, ktorých opisuje ako jedincov, ktorí 

majú možnosť používať dva (alebo viaceré) jazyky pri komunikácii s inými, a 

dvojjazyčným prostredím, v ktorom sa dva jazyky pri komunikácii striedajú.  

Štefánik (2000) charakterizuje viacjazyčného jedinca ako niekoho, kto má 

schopnosť používať pri komunikácii tri alebo viaceré jazyky. Ako uvádzajú 

Kecskécs a Papp (2000), ideálny dvojjazyčný jedinec, ktorý má kompetenciu 

používať dva jazyky na úrovni rodeného hovoriaceho neexistuje, pretože u 

viacjazyčných jedincov tieto dva jazykové systémy nie sú autonómne. Úroveň 

plynulosti v jazyku závisí od potreby jedinca používať jazyk a od oblasti, v ktorej 

sa jazyk používa. 

Zásadný obrat vo vnímaní bilingvizmu bol dosiahnutý v roku 1962. Dvaja 

jazykovedci, Peal a Lambert, uskutočnili metodologicky prepracovaný výskum 

zameraný na zisťovanie pozitívnych dôsledkov dvojjazyčnosti, pokiaľ ide o širší 

pohľad na kognitívne schopnosti. Zistili, že kanadskí francúzsko-anglickí 

dvojjazyční jedinci dosahujú lepšie výsledky v meraniach  verbálnej a neverbálnej 
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inteligencie v porovnaní so svojimi jednojazyčnými rovesníkmi. Výskum Peala a 

Lamberta pozitívne ovplyvnil jazykovedu na začiatku 70. rokov 20. storočia v 

tom, že sa pokúsil poukázať na pozitívne dôsledky dvojjazyčnosti. Dnes sa 

bilingvizmus spája s určitým stupňom intelektuálnej nadradenosti. Najnovšie 

štúdie skúmajú vzťah medzi znalosťou druhého jazyka a jeho vplyvom na 

globálnu, verbálnu a neverbálnu inteligenciu (Sampath, 2005), aditívny efekt 

dvojjazyčnosti na osvojenie si tretieho jazyka (Cenoz, 2003), vzťah medzi 

dvojjazyčnosťou a vývinom kognitívnych procesov pri riešení problémov 

(Bialystok, Majumder, 2008), výhody dvojjazyčnosti pri schopnosti pružne sa 

prepínať medzi mentálnymi súbormi (Prior, Macwhinney, 2009) alebo účinky 

dvojjazyčnosti u starších dospelých na schopnosť pomenovávať slová v obidvoch 

jazykoch (Bialystok, Craik, 2007).  

S fenoménom dvojjazyčnosti sa spájajú viaceré predsudky, ktoré sú však v 

dnešnej dobe na základe výsledkov výskumov prekonané. Niektoré z 

najrozšírenejších predsudkov boli napríklad tie, že ovládanie dvoch jazykov 

spôsobuje ich miešanie a následné nedostatočné ovládanie obidvoch jazykov, že 

dvojjazyčnosť spôsobuje zajakávanie, alebo že bilingválne deti majú z dôvodov 

svojej dvojjazyčnosti zhoršený prospech v škole. Výskumy však tieto predpojaté 

názory týkajúce sa bilingvizmu vyvrátili. Rovnako sa líšia aj názory na rozdelenie 

jednotlivých typov bilingvizmu. Bilingvizmus sa rozdeľuje napríklad podľa 

úrovne ovládania jazykov, podľa spôsobu osvojenia si jazykov, podľa veku 

osvojenia si jazykov alebo podľa rovnováhy medzi jazykmi. 

Téma bilingvizmu úzko súvisí s bilingválnym vzdelávaním. Podľa 

Pokrivčákovej (2013a) pod pojmom bilingválne vzdelávanie (formálne aj 

neformálne) rozumieme také vzdelávanie, ktoré je poskytované aspoň v dvoch 

jazykoch. V rôznych krajinách však pojem bilingválne vzdelávanie nadobúda 

rôzne významy v závislosti od spoločenských, politických a kultúrnych zvykov, 

a zákonov. V predkladanej dizertačnej práci pod pojmom bilingválne vzdelávanie 

rozumieme pojem zahŕňajúci akýkoľvek systém vzdelávania, v ktorom sa 

predmety vyučujú v dvoch jazykoch. 

Súčasný stav riešenej problematiky 

Na Slovensku získalo dvojjazyčné vzdelávanie medzi rodičmi a študentmi 

neuveriteľnú popularitu, čo viedlo k nárastu počtu dvojjazyčných základných a 

stredných škôl. Za posledných 10 rokov počet bilingválnych škôl na Slovensku 

vzrástol o viac ako 100%, konkrétne z 25 na 56 škôl (Pokrivčáková, 2013a). Podľa 

slovenskej školskej legislatívy je jediným modelom dvojjazyčného vzdelávania 

na Slovensku ten, keď je cudzí jazyk doplnkom k štátnemu jazyku. Pokiaľ ide o 

vyučovacie jazyky, polovica dvojjazyčných škôl na Slovensku organizuje 

dvojjazyčné vzdelávanie v kombinácii materinského jazyka (tzn. slovenčiny) s 

angličtinou, potom nasleduje španielčina, francúzština a nemčina. V 

dvojjazyčných školách a triedach na Slovensku je neoddeliteľnou súčasťou 

vzdelávania povinný predmet slovenský jazyk a literatúra a  maximálny počet 
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predmetov vyučovaných v cudzom jazyku nie je presne definovaný. V obidvoch 

typoch dvojjazyčných škôl na Slovensku – buď zriadených na základe 

medzinárodnej dohody alebo na základe školských osnov – sa vyučuje ako 

povinný predmet slovenský jazyk (Pokrivčáková, 2013a). Školy, ktoré realizujú 

vzdelávanie a odbornú prípravu prostredníctvom metodológie CLIL, nie sú 

zahrnuté do systému dvojjazyčných škôl na Slovensku, aj keď táto metodika sa 

považuje za jednu z foriem dvojjazyčného vzdelávania (García, in Pokrivčáková, 

2013a).  

Bilingválne vzdelávanie sa považuje za efektívny spôsob učenia sa nového 

jazyka, ale na študentov a učiteľov kladie ďalšie požiadavky. Dvojjazyčné 

vzdelávacie programy, ktorých cieľom je dosiahnutie dvojjazyčnosti v dvoch 

prestížnych jazykoch ako znaku intelektuálnej výnimočnosti, sú považované za 

príliš náročné, a preto by sa ich mali zúčastňovať len intelektuálne nadpriemerní 

a talentovaní študenti. 

Obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL – Content and Language 

Integrated Learning) 

Počiatky Obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania siahajú na začiatok 

70. rokov 20. storočia. CLIL môžeme definovať ako vzdelávací prístup, ktorý 

zahŕňa vyučovanie a učenie sa obsahových predmetov prostredníctvom cudzieho 

jazyka. Tento prístup je najviac rozšírený v primárnom a sekundárnom 

vzdelávaní, a v poslednom čase sa využíva dokonca aj v terciárnom vzdelávaní. 

Cieľom je, aby študenti získali skúsenosti v oblasti predmetu aj  cudzieho jazyka. 

Podľa (Llinares, Morton, Whittaker, 2012) predstavuje CLIL európsky prístup k 

bilingválnemu vzdelávaniu, pri ktorom sa vyučovanie obsahových predmetov  

kombinuje s učením sa cudzieho jazyka. Cieľom Obsahovo a jazykovo 

integrovaného vyučovania je rovnocenné zameranie na obsah a jazyk, kým v 

prípade bilingválneho vzdelávania sa hlavný dôraz kladie na obsah, ktorý je 

vyučovaný výlučne v cudzom jazyku, a teda sa očakáva určitý stupeň plynulosti 

v cudzom jazyku. 

Medzi základné črty, ktoré charakterizujú CLIL na Slovensku, patria 

napríklad: 

• Učitelia vyučujúci v bilingválnych programoch majú väčšinou vysokoškolské 

vzdelanie v oblasti obsahových predmetov, a nie cudzieho jazyka. Väčšina 

týchto učiteľov si rozširuje kvalifikáciu o štúdium cudzieho jazyka na 

univerzite. 

• Prevláda aditívny typ bilingválneho vzdelávania, keď primárnym cieľom 

zostáva rozvíjanie materinského jazyka. 

• Existuje nedostatok učebníc a iných učebných materiálov na výučbu 

predmetov prostredníctvom metodiky CLIL, a učitelia sú preto nútení vyrábať 

si učebné materiály sami. 
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Na Slovensku sa vyučovanie prostredníctvom metodiky CLIL aplikuje 

predovšetkým na základných školách približne od roku 2000. Žiadne oficiálne 

štatistiky týkajúce sa počtu škôl používajúcich metodiku CLIL vo vyučovaní 

neexistujú. Podľa dostupných zdrojov v odbornej literatúre sa však odhaduje, že 

počet základných škôl aplikujúcich CLIL prevyšuje počet stredných škôl.  

Keďže predkladaná dizertačná práca sa zaoberá aplikovaním metodiky CLIL 

na strednej odbornej škole, uvádzame informácií o stredných školách, ktoré 

aplikujú CLIL, ktoré sme získali z webových stránok škôl. Na Slovensku existuje 

niekoľko stredných škôl ekonomického zamerania - tzv. obchodné akadémie, 

ktoré uplatňujú CLIL, konkrétne ide o obchodné akadémie v Trnave, 

Topoľčanoch, Čadci, Košiciach, Hlohovci, Veľkom Mederi, Šuranoch, Zlatých 

Moravciach, Žiline a Prešove. Stredné zdravotnícke školy, ktoré aplikujú CLIL, 

sú vo Zvolene, Košiciach, Nových Zámkoch, Topoľčanoch a Lučenci. Len veľmi 

málo stredných odborných škôl na Slovensku s iným zameraním úspešne 

uplatňuje CLIL; patrí sem Stredné odborné učilište podnikania a služieb v 

Komárne a v Rožňave, Stredná odborná škola automobilová v Košiciach a 

Stredná odborná škola polygrafická v Bratislave. 

Výskum venovaný metodike CLIL je na Slovensku stále vo svojich 

začiatkoch. Je súčasťou predovšetkým záverečných prác (diplomových a 

dizertačných), spomedzi autorov uvádzame napríklad Sepešiovú (2013), Kubeša 

(2012), Králikovú (2013), Luprichovú (2013), Kováčikovú (2013). Výskumu 

metodiky CLIL na Slovensku sa vo veľkom meradle venuje Pokrivčáková (2007, 

2010, 2012, 2013a, 2013b, 2015)f, a v oblasti stredného odborného vzdelávania 

Škodová (2011) a Veselá (2011). Výskum sa zameriava predovšetkým na 

postavenie učiteľa v rámci vyučovania pomocou metodiky CLIL alebo materiálov 

používaných na hodinách. 

Na Slovensku sa výskumu metodiky CLIL v oblasti stredného odborného 

vzdelávania zatiaľ nevenuje dostatočná pozornosť. Aj to bol jeden z dôvodov, 

prečo sme sa rozhodli skúmať prínos metodiky CLIL k rozvoju jazykovej 

kompetencie žiakov práve strednej odbornej školy. 

3 CIELE VÝSKUMU A VÝSKUMNÉ OTÁZKY 

Hlavný výskumný cieľ: 

Hlavným cieľom výskumu je sledovať, ako metodika CLIL (Content and 

Language Integrated Learning) prispieva k rozvoju jazykových kompetencií 

študentov bilingválneho slovensko-anglického študijného programu na strednej 

odbornej škole (obchodnej akadémii) v Trnave. 

Cieľom je zistiť rozsah, prístupy, názory, dokumenty a materiály, ktoré sa v 

škole používajú na rozvoj jazykových zručností študentov prostredníctvom 

metodiky CLIL.  

Sekundárne ciele výskumu sú: 
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1. opísať dostupnú literatúru týkajúcu sa osvojovania druhého jazyka a o CLIL 

(Content and Language Integrated Learning) na európskej úrovni vo všeobecnosti 

a na Slovensku, najmä z pohľadu uplatňovania metodiky CLIL v rámci 

stredoškolského vzdelávania, 

2. zistiť, ako je metodika CLIL implementovaná v obsahových predmetoch v 

bilingválnom slovensko-anglickom študijnom programe, 

3. zistiť, ako implementácia metodiky CLIL ovplyvňuje výkonnosť študentov 

v bilingválnom slovensko-anglickom programe, 

4. zistiť, ako je možné jazykovú kompetenciu študentov v rámci bilingválneho 

študijného programu zlepšovať a podporovať v triede a mimo nej. 

Výskumné otázky (s ohľadom na ciele) 

1. Aké vyučovacie techniky a materiály sa používajú v bilingválnych triedach 

s cieľom osvojiť si obsah a jazyk? 

2. Aké sú výhody obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania z pohľadu 

učiteľov a študentov? 

3. Ktoré faktory v škole vplývajú na podporu, resp. bránia vhodnému 

nadobudnutiu cudzojazyčných kompetencií študentov a ako ich vnímajú samotní 

študenti a učitelia? 

4 METODOLÓGIA VÝSKUMU A INTERPRETÁCIA VÝSKUMNÝCH 
ÚDAJOV 

Na uskutočnenie tohto výskumu sme použili kvalitatívny prístup, pretože nám 

umožňoval zachytiť celkový pohľad na skúmanú problematiku, konkrétne na 

fenomén využívania metodiky CLIL v rámci bilingválneho slovensko-anglického 

programu strednej odbornej školy  (obchodnej akadémie). Názory a postrehy 

učiteľov a študentov daného študijného programu boli dôležité pre zachytenie 

holistického pohľadu na skúmaný fenomén. Na zber dát boli použité nasledujúce 

metódy: interview, pozorovanie a analýza dokumentov. V nasledujúcej tabuľke 

sú uvedené odpovede na tri výskumné otázky spolu s hlavnými kategóriami 

a podkategóriami. 

 

Tabuľka 1 Výskumné otázky a hlavé kategórie 

Výskumná otázka 1: Aké vyučovacie techniky a materiály sa používajú v bilingválnych triedach 

s cieľom osvojiť si obsah a jazyk? 

Hlavná kategória: 1. Tvorba materiálov a ich používanie 

Podkategórie: 

- Materiály poskytované školou 

- Materiály vytvárané učiteľmi 



13  

- Materiály vytvárané študentami 

- Vizuálne a sluchové materiály 

- Názory učiteľov na rolu jazyka 

 

Hlavná kategória: 2. Nerovnomerná distribúcia štyroch jazykových zručností v triedach 

Podkategórie: 

- Zručnosť rozprávanie 

- Zručnosť počúvanie s porozumením 

- Zručnosť písanie 

- Zručnosť čítanie 

Hlavná kategória: 3. Techniky a stratégie používané na hodinách 

Výskumná otázka 2: Aké sú výhody obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania z pohľadu 

učiteľov a študentov? 

Hlavná kategória: 1. Obsah a jazyk ako prepojené oblasti 

Hlavná kategória: 2. Posilnenie vývoja kognitívnych zručností študentov 

Hlavná kategória: 3. Úspešní absolventi školy na trhu práce 

Výskumná otázka 3: Ktoré faktory v škole vplývajú na podporu, resp. bránia vhodnému 

nadobudnutiu cudzojazyčných kompetencií študentov a ako ich vnímajú samotní študenti a 

učitelia? 

Hlavná kategória: 1. Školské faktory podporujúce zručnosti študentov v cudzom jazyku 

Podkategórie: 

- Reputácia školy 

- Podpora účasti študentov na aktivitách rozvíjajúcich ich jazykovú spôsobilosť 

Hlavná kategória: 2. Faktory založené na učebných postupoch podporujúce znalosti cudzích 

jazykov študentov 

Podkategórie: 

- Pozitívna interakcia medzi učiteľom a študentom 

- Riadenie a organizácia triedy 

- Výber predmetov vyučovaných v angličtine 

Hlavná kategória: 3. Vzdelávacie skúsenosti učiteľov 

Podkategórie: 

- Názory učiteľov na vlastnú pedagogickú skúsenosť 

- Znalosti a skúsenosti učiteľov z pohľadu študentov 
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Výskumná otázka 1 

Aké vyučovacie techniky a materiály sa používajú v bilingválnych triedach s 

cieľom osvojiť si obsah a jazyk? 

Odpovede na prvú výskumnú otázku je možné zhrnúť nasledovne: 

• Učebnice napísané v angličtine sa používali v obmedzenom rozsahu a obsah 

musel byť upravený tak, aby spĺňal požiadavky národných učebných osnov. 

• Nepoužívali sa žiadne učebnice CLIL. 

• Učitelia si vytvárajú vlastné materiály, ako napr. prezentácie v programe 

PowerPoint, pracovné listy alebo testy. Tieto materiály obsahovali 

vizualizačné prvky, ako sú obrázky, grafy alebo tabuľky na ilustráciu obsahu. 

• Distribúcia štyroch jazykových zručností v triedach sa líšila, pričom 

rozprávanie bolo najviac a čítanie najmenej podporovanou a rozvíjanou 

jazykovou zručnosťou. 

• Učitelia boli presvedčení, že cudzí jazyk je len nástrojom na sprostredkovanie 

obsahu študentom, nie cieľom. 

• Učitelia nemali žiadne alebo len obmedzené znalosti metodológie CLIL; vo 

svojich triedach však používali niektoré stratégie a techniky súvisiace s CLIL. 

 

Výskumná otázka 2 

Aké sú výhody obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania z pohľadu učiteľov 

a študentov? 

Odpovede na druhú výskumnú otázku je možné zhrnúť nasledovne: 

• Učitelia obsahových predmetov, ktorí absolvovali štúdium cudzích jazykov, 

si uvedomili dôležitosť obsahovej stránky v procese štúdia jazykov. 

• Učitelia obsahových predmetov, ktorí nemali aprobáciu s cudzím jazykom, si 

uvedomili význam jazyka pre proces učenia. 

• Učitelia obsahových predmetov, ktorí nemali aprobáciu s cudzím jazykom, si 

uvedomili dôležitosť odbornej terminológie, a navyše jej znalosť považovali 

za prospešnú z hľadiska udržateľnosti motivácie k výučbe. 

• Študenti bilingválneho slovensko-anglického programu boli ambiciózni a 

súťaživí, a s vynikajúcim prospechom, a počas hodín boli rozvíjané ich 

kognitívne schopnosti prostredníctvom intelektuálne náročných úloh. 

• V škole sa kládol veľký dôraz na výsledky a na dobré známky, čo študenti 

vnímajú negatívne. 

Výskumná otázka 3 

Ktoré faktory v škole vplývajú na podporu, resp. bránia vhodnému nadobudnutiu 

cudzojazyčných kompetencií študentov a ako ich vnímajú samotní študenti a 
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učitelia? 

Odpovede na tretiu výskumnú otázku je možné zhrnúť nasledovne: 

• Škola bola najdôležitejším prostredím, v ktorom študenti rozvíjali svoje 

kognitívne a cudzojazyčné zručnosti. 

• Prítomnosť bilingválneho slovensko-anglického programu v škole sa javila 

ako najdôležitejší faktor pri výbere strednej odbornej školy. 

• Možnosť štúdia odborných ekonomických predmetov v cudzom jazyku bola 

ďalším dôležitým faktorom pri rozhodovaní sa o štúdiu v škole. 

• Pozitívna atmosféra v triede a organizácia vyučovacích hodín, ako napríklad 

malý počet študentov v triede, zohrali dôležitú úlohu pri efektívnej výučbe a 

úspešnom učení sa. 

• Interakcie učiteľ-študent a študent-študent sa ukázali byť ďalším dôležitým 

determinantom úspešného učenia sa. 

• Ďalším dôležitým faktorom, ktorý pozitívne posilnil rozvoj jazykových 

zručností študentov, bola ich účasť na zahraničných projektoch a na 

zahraničných študentských výmenných pobytoch. 

• Zameranie školy – výučba odborných ekonomických predmetov 

prostredníctvom cudzieho jazyka –  je študentami vnímané veľmi pozitívne. 

• Hoci všetci učitelia mali vysokoškolské vzdelanie buď v odborných 

predmetoch alebo v anglickom jazyku, študenti ich jazykové znalostí vnímali 

dosť kriticky. 

 

5 ODPORÚČANIA PRE ĎALŠIU PEDAGOGICKÚ PRAX 

Na základe výsledkov výskumu uvedených v práci je možné vyvodiť pre 

pedagogickú prax určité pedagogické odporúčania pre zlepšenie implementácie 

metodiky CLIL do bilingválnych študijných programov na stredných odborných 

školách: 

• učitelia vyučujúci v bilingválnych študijných programoch by sa mali vo 

svojom profesionálnom rozvoji zamerať na osvojenie si metodológií 

používaných pri výučbe obsahových predmetov v cudzom jazyku. 

Predovšetkým by sa mali oboznámiť s metodikou CLIL, jej hlavnými 

charakteristikami, technikami a stratégiami, 

• pre učiteľov vyučujúcich v bilingválnych programoch by mali byť 

organizované metodickými centrami alebo pedagogickými fakultami 

špeciálne vzdelávacie kurzy, v ktorých by metodika CLIL bola prezentovaná 

ako jedna z efektívnych metód, ktorú je možné úspešne aplikovať v triedach, 

v ktorých sa obsahové predmety vyučujú prostredníctvom cudzieho jazyka, 

• učitelia by sa mali tiež oboznámiť so zámermi a cieľmi bilingválnych 
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študijných programov na svojich školách, 

• učitelia, ktorí dosiahli vzdelanie v iných aprobáciách ako je cudzí jazyk, by 

mali mať možnosť navštevovať aj vzdelávacie kurzy zamerané na metodiku 

výučby cudzích jazykov. Okrem toho, učitelia by mali byť podporovaní 

priamo školou, aby si rozšírili svoje vzdelanie práve v oblasti didaktiky 

cudzích jazykov. Navyše, samotné školy by im mali napomáhať pri 

postupnom zlepšovaní svojich jazykových znalostí,  napr. tým, že budú 

navštevovať jazykové kurzy doma i v zahraničí, 

• rovnako by učitelia mali byť podporovaní svojimi školami, aby sa 

zúčastňovali na zahraničných projektoch a učiteľských výmenných pobytoch, 

s cieľom čo najviac času stráviť  v krajine, kde sa hovorí cieľovým jazykom, 

ktorým učiteľ predmet vyučuje, 

• učitelia jazykov a učitelia obsahových predmetov by mali spolu úzko 

spolupracovať na vývoji nových a/alebo prispôsobovaní existujúcich 

učebných materiáloch s cieľom vytvoriť databázu materiálov pre odborné 

predmety, 

• mala by byť podporovaná spolupráca iných stredných odborných škôl s 

podobnou odbornou orientáciou a to organizovaním stretnutí alebo 

workshopov pripravovaných metodickými centrami, 

• na stredných odborných školách v bilingválnych študijných programoch by sa 

malo podporovať vyučovanie v cudzom jazyku v čo najväčšom množstve 

predmetov, 

• učitelia v bilingválnom vzdelávaní by sa mali vo všeobecnosti pokúsiť zlepšiť 

svoje znalosti o metodike výučby cudzích jazykov, 

• mal by sa vykonať komplexnejší výskum v oblasti výučby obsahových 

predmetov v cudzom jazyku, ktorý by bol špecificky zameraný na 

implementáciu metodiky CLIL v triedach, 

• otázky o implementácii metodiky CLIL v stredných odborných školách, ktoré 

by sa mohli riešiť vo výskumných štúdiách v budúcnosti, by mali mať 

nasledovný charakter: Existujú špecifické vzdelávacie skúsenosti, ktoré 

podporujú rozvoj jazykových kompetencií študentov stredných odborných 

škôl? Aké osobnostné faktory sa podieľajú na rozvoji cudzojazyčných 

kompetencií študentov? Ktoré domáce faktory ovplyvňujú výkony študentov 

v bilingválnych študijných programoch? Ktoré metódy a stratégie sa môžu 

použiť na podporu talentovaných študentov v bilingválnych študijných 

programoch? Ako učenie niektorých obsahových predmetov v dvoch 

jazykoch ovplyvňuje výkony študentov v iných predmetoch vyučovaných v 

materinskom jazyku? Aké sú osobnostné a intelektuálne črty študentov 

opísaných v tejto štúdii?  
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ZÁVER 

Cieľom predloženej prípadovej štúdie bolo opísať a analyzovať vyučovanie 

obsahových predmetov v rámci bilingválneho slovensko-anglického študijného 

programu s využitím metodiky CLIL. Adresne sa skúmal rozsah, prístupy a 

materiály, ktoré sa využívajú v rámci bilingválneho študijného programu na 

posilnenie jazykových kompetencií študentov prostredníctvom metodiky CLIL, 

ako aj názory a postrehy študentov a učiteľov bilingválneho slovensko-anglického 

študijného programu.    

Hlavným cieľom práce bolo preskúmať a opísať prínos metodológie CLIL k 

rozvoju jazykových kompetencií študentov strednej odbornej školy. Práca sa 

taktiež zameriava na spôsob výučby v bilingválnom slovensko-anglickom 

študijnom programe strednej odbornej školy (obchodná akadémia), konkrétne na 

implementáciu metodiky CLIL v obsahových predmetoch vyučovaných v rámci 

daného programu. Adresne sme skúmali a opísali rozsah, prístupy a materiály, 

ktoré sa používajú v študijnom programe na posilnenie jazykových zručností 

študentov prostredníctvom metodiky CLIL, ako aj názory a vnímanie učiteľov a 

študentov. Formulovali sme tri výskumné otázky. Boli použité tri výskumné 

metódy – rozhovory s učiteľmi a študentmi, pozorovania v triede a analýza 

dokumentov. Na získanie výsledkov z daných metodík bol použitý proces 

triangulácie. 
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SUMMARY 

In nearly all European countries, many schools offer a form of education 

provision according to which non-language subjects are taught either through two 

different languages or through a single language which is foreign according to the 

curriculum. This approach is known as Content and Language Integrated Learning 

(CLIL). In Slovakia, Content and Language Integrated Learning (CLIL) has been 

perceived as a compromise between demanding bilingual education and 

traditional foreign language teaching. CLIL in Slovakia is implemented mainly in 

primary and lower-secondary education. The effects of CLIL in the Slovak 

context in upper secondary education, specifically in secondary vocational 

schools, has barely been investigated, and the CLIL research into secondary 

vocational education in the Slovak context is not abundant.    

The main problem addressed in this study was the need to examine and 

describe the contribution of CLIL methodology to the development of language 

competence of student of a secondary vocational school. In addition, this study 

looked at the teaching and learning within a bilingual Slovak-English study 

program of the secondary vocational school (business academy), specifically at 

the implementation of CLIL methodology in content subjects taught within the 

program. Specifically, the extent, approaches, materials which are used in the 

study program to enhance the foreign language competence of the students 

through CLIL methodology, and opinions and perceptions of teachers and 

students were investigated and described. Three research methods were used – 

interviews with teachers and students, classroom observations and document 

review. To obtain results of the research the methods were triangulated.  

The first two chapters are theoretical. The first chapter provides the review of 

main areas and concepts of research. Terms like bilingualism and multilingualism 

are defined, historical development of opinions on bilingualism is presented, and 

typology of bilingualism is provided. An independent chapter is devoted to 

bilingual education, main characteristics and definitions, and basic models of 

bilingual education throughout the world are presented. 

The second chapter deals with bilingual education in Slovakia in general, and 

Content and Language Integrated Learning in particular. In the subchapters on 

CLIL, its definitions and main features are provided, the role of teachers within 

content subjects taught by CLIL are outlined, which resources and materials are 

used in CLIL lessons is described, the varieties in CLIL, and information about 

current research in CLIL is provided.  

The third part of the thesis is Research part. In the empirical part of the thesis, 

the research design is discussed, the research methods are elucidated, the results 

are presented and their significance and validity is discussed. The setting, 

participants, and the qualitative research data sources, as well as the collection 

methods are explained. The impact of the researcher as the data collection 

instrument is also described.  
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The fourth chapter the presentation of the results of the analysis of data 

gathered through the procedures detailed in previous chapter. Research questions 

are restated and Case Study Profile is provided, including main demographic data 

and characteristics of the case. Through data analysis, the following core 

categories and sub-categories for each research question were created and 

presented in the chapter.  

In the next section of Chapter 4, research results for each research question are 

provided. Core categories and sub-categories are described, and summaries for 

each core category are provided. Also, summary of the research is provided, and 

answers to the research questions are summarized. 

The final chapter of the thesis contains recommendations for further 

educational practice alongside with questions that could be addressed in future 

research studies on implementation of CLIL methodology in secondary 

vocational schools. 

The topic of implementation of CLIL methodology in secondary vocational 

schools and its contribution to the development of students’ language competence 

is relevant in Slovakia mainly due to the fact that this is a relatively unexplored 

area of research on one hand, and that in the future, there might be a growing 

number of secondary vocational schools trying to apply CLIL methodology in 

bilingual study programs, on the other. 
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