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ABSTRAKT  

V diplomové práci se věnuji Integraci jazykové a odborné výuky, Content and Language 

Integrated Learning (CLIL), zařazené na 2. stupeň základní školy. Jedná se o metodu 

používanou v hodinách nejazykového předmětu mající jazykový a obsahový cíl. Tato 

metoda je od 90. let 20. století zařazována do vyučování nejazykových předmětů jako 

jeden z  nástrojů vedoucí k podpoře výuky jazyků v Evropě.  

Cílem diplomové práce bylo připravit, zrealizovat a zhodnotit dvouměsíční proces 

implementace metody CLIL do hodin matematiky. V rámci experimentu jsem zjišťovala 

vliv dlouhodobé integrace matematiky a anglického jazyka (tedy vliv metody CLIL) na 

odborné znalosti žáků, jejich motivaci k předmětu matematika a jejich aktivitu v hodinách 

procvičovacího charakteru vztahujících se k tématům poměr, přímá a nepřímá úměrnost. 

Cíle experimentu bylo dosaženo pomocí akčního výzkumu. Použitými výzkumnými 

metodami byly metody kvantitativní (dotazníky) i metody kvalitativní (rozhovory, 

zprostředkovaná pozorování).  

Součástí práce jsou přípravy sedmi vyučovacích hodin vedených metodou CLIL doplněné 

o metodický popis a pracovní listy. Tyto materiály byly využity v jednotlivých hodinách 

experimentu zaměřených na metodu CLIL.  

Experiment ukázal způsob úspěšné dlouhodobé implementace metody CLIL do výuky 

matematiky a potvrdil, že zařazení metody nemá negativní vliv na matematické znalosti 

žáků, na jejich motivaci k nejazykovému předmětu a na jejich aktivitu v hodinách 

vedených metodou CLIL.  

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

CLIL, matematika, anglický jazyk, integrovaná výuka, poměr, přímá úměrnost, nepřímá 

úměrnost 

  



ABSTRACT 

This diploma thesis deals with Content and Language Integrated Learning (CLIL). The 

term stands for a teaching method used in the non-language classes that has a content-

oriented and lingual goal. CLIL has been incorporated into the learning process as one of 

the instruments that leads to improving language learning in Europe.   

The aim of my thesis was to prepare, realize and evaluate a twomonth long process of 

using CLIL in lessons of Math for lower secondary pupils. In the experiment I surveyed 

the impact of the connection between Math and English language on pupils  ́ motivation 

and Math knowledge. The experimental lessons were focused on the topics of ratio, direct 

and inverse proportion.  

The main method used in the thesis was action research. Other applied methods were 

quantitative methods (questionnaires) and qualitative methods (interview and mediated 

observation).   

Parts of the thesis include preparations of seven CLIL lessons accompanied by methodical 

description and worksheets. These materials were used in lessons during the experiment.  

The experiment showed and proved the procedure of successful  CLIL method 

implementation to the lessons of Math. The implementation did not have a negative impact 

on pupils  ́ motivation, knowledge and activity on the lesson ś. 
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ÚVOD 

Od počátku nového tisíciletí až do současnosti je hlavním cílem evropské politiky 

vzdělávání dosáhnout situace, ve které každá osoba žijící v Evropské unii (EU) ovládá 

kromě svého mateřského jazyka ještě další dva. Přesvědčení o důležitosti cíle nevychází 

pouze z řad politiků, ale podle údajů EU z roku 2012 je podpořeno 72 % občanů. Jedním 

z efektivních nástrojů pomáhajících k dosažení tohoto cíle je Integrace jazykové a odborné 

výuky. 

Integrace jazykové a odborné výuky, neboli Content and Language Integrated Learning 

(CLIL), je metoda výuky nejazykového předmětu prostřednictvím cizího jazyka. Cíle 

vyučování, ve kterém se využívá tato metoda, jsou tedy dva: obsahový a jazykový. 

Metoda CLIL a její využití ve výuce matematiky mi byla představena v rámci povinného 

předmětu na magisterském studiu. V té době jsem byla k metodě velmi skeptická. Bez 

pochyby jsem viděla její výhody v oblasti výuky jazyka, ale přínos pro odborné znalosti 

v předmětu matematika jsem hodnotila jako nízký. Podle didaktiky předmětu bych měla 

v hodinách matematiky využívat konstruktivistický přístup doplněný o diskuze nad 

postupy řešení. Mou otázkou bylo, zda lze v hodinách matematiky vedených didakticky 

správně plnit také jazykové cíle. Mým osobním motivem k sepsání diplomové práce na 

téma CLIL bylo zjistit, zda může metoda CLIL přinášet výhody také do výuky předmětu 

matematika. 

Podporou a rozvojem metody se zabývají nejen vrcholné politické orgány v oblasti 

vzdělávání EU i ČR, ale i lokální vzdělávací organizace. I přesto však není metoda CLIL 

zařazena do základního vzdělávání ani na polovině českých škol a systematická podpora 

jako jsou učební materiály, konzultace s odborníky, časová rezerva pro implementaci 

metody do výuky, téměř neexistuje. Na základě studované literatury hodnotím 

nedostatečně také množství výzkumů věnujících se jejím principům, přípravě a dopadům 

na učitele, žáky a jejich odborné znalosti. Mezi výzkumy téměř chybí studie popisující 

dlouhodobý průběh implementace metody CLIL do výuky matematiky na 2. stupni 

základní školy. Nejzávažnějším důsledkem chybějících výzkumů je podle mého názoru 

nedostatečná a výzkumy nepodložená diskuze mezi učiteli a odborníky. Diskuze málo 
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nebo nepodloženě hovoří o tom, jak metodu CLIL do hodin matematiky zařazovat tak, aby 

byla efektivní a dlouhodobě využitelná pro všechny účastníky. 

Z důvodu částečného nahrazení chybějících výzkumů jsem si stanovila cíl experimentální 

části diplomové práce.  Cílem práce je pomocí akčního výzkumu připravit, zrealizovat 

a zhodnotit dvouměsíční proces implementace metody CLIL do hodin matematiky v 7. 

ročníku základní školy. Implementaci metody jsem připravila tak, aby byla dlouhodobě 

udržitelná a přinášela výhody pro žáky ve znalostech odborného předmětu i cizího jazyka. 

Cílem experimentu bylo zodpovězení výzkumné otázky, která zní: Je metoda CLIL vhodná 

pro dlouhodobou implementaci do matematiky?  Tuto otázku se snažím zodpovědět 

vyvrácením následujících hypotéz:  

 Dlouhodobé zařazení výukové metody CLIL do vyučování negativně ovlivňuje 

množství učiva osvojeného žáky. 

 Dlouhodobé zařazení metody CLIL do vyučování matematiky způsobí pokles 

motivace žáků k předmětu matematika. 

 Zařazení metody CLIL do vyučovacích hodin matematiky je překážkou pro aktivní 

zapojení žáků do skupinových a individuálních aktivit v těchto hodinách. 

Teoretickou část diplomové práce zahajuji popisem historie výuky odborného předmětu 

prostřednictvím cizího jazyka vedoucí k současnému pojetí metody CLIL. Na tuto část 

navazuji definováním metody a jejích druhů podle různých autorů. Druhou část teorie 

věnuji charakteristikám, specifikům a kompetencím učitelů metody CLIL a přípravě 

vyučovacích jednotek vedených metodou CLIL. V závěru teoretické části jsou diskutovány 

výhody výuky matematiky metodou CLIL v oblasti cizího jazyka a odborného předmětu. 

Experimentální část práce zahajuji podrobným popisem experimentu: cíle, hypotézy, 

výzkumný vzorek, použité metody a plán akčního výzkumu. Největší díl experimentální 

části věnuji popisu přípravy, průběhu a reflexi jednotlivých hodin vedených metodou 

CLIL. Tento popis reflektuje fáze akčního výzkumu. Součástí experimentální části práce je 

i rozsáhlá analýza získaných dat, která je rozdělena na část před a po implementaci 

metody. 



10 
 

Teoretická část: 

1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY CLIL 

1.1 Pojem CLIL 

Content and Language Integrated Learning (CLIL) je metoda výuky nejazykového 

předmětu, při které dochází ke kombinaci výuky odborného předmětu a cizího jazyka. 

Vyučovací jednotka vedená metodou CLIL má dva stejně důležité výukové cíle, kterými 

jsou cíle jazykové a obsahové. Abychom tedy o vyučování mohli říci, že je touto metodou 

vedeno, nesmí být pozornost věnována jen obsahu předmět, nebo jen jazyku. Oba tyto 

vzdělávací cíle jsou propojeny i v okamžiku, kdy se učitel nebo žáci soustředí pouze na 

jeden z nich. Coyle (2010) zdůrazňuje, že CLIL není nová forma výuky jazyka ani nová 

forma výuky předmětu, ale jedná se o inovativní propojení obou forem.  

Dualita cílů je základním znakem metody CLIL. V některých publikacích (např. 

Šmídová, Procházková a Vojtková, 2012, s. 15; Mehisto, Frigols a Marsh, 2008, s. 11) 

můžeme najít zmínku o třetím výukovém cíli, kterým je důraz na rozvoj učebních 

dovedností, schopností a  strategií. Tento cíl by měl vést žáky k převzetí zodpovědnosti za 

své poznání a rozvíjet efektivní učební strategie (např. dělat si srozumitelné a přehledné 

poznámky, vyhledávat informace v různých i cizojazyčných zdrojích, spolupracovat 

a plánovat svou práci). 

1.2 Historie výuky v cizím jazyce 

S postupy výuky odborného předmětu prostřednictvím cizího jazyka jsme se mohli setkat 

v historii již mnohokrát. Příkladem toho může být starověký Řím, kde se děti vzdělávaly 

v řečtině, nebo většina středověkých institucí, kde byla vyučovacím jazykem latina.  

Metody a přístupy zařazující cizí jazyky do výuky i odborných předmětů můžeme nalézt 

také v současnosti. Potřeba této změny ve výuce vyplývá z nutnosti aktivní znalosti cizích 

jazyků, která je důsledkem globalizace a mobility současné vícejazyčné společnosti 

(Benešová a Vallin, 2015). O myšlenkách definujících výuku vedenou metodou CLIL však 

nelze jednoznačně rozhodnout, zda jsou nové nebo staré. S tímto přirovnáním k historii by 

totiž někteří autoři nesouhlasili a neoznačili by historické zkušenosti s výukou odborných 
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předmětů v cizím jazyce za korelující s těmi dnešními s metodou CLIL. Například 

v článku zveřejněném na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy (2009) autor upozorňuje na nesprávné pochopení podstaty metody CLIL: 

„Výuka metodou CLIL je dost často nesprávně interpretována jako výuka nejazykového 

předmětu v cizím jazyce nebo jako výuka jazyka na základě témat z odborných předmětů, 

tj. na základě mezipředmětových vztahů. V prvním případě jde o bilingvní1, resp. 

cizojazyčnou výuku nejazykového předmětu. (…) Ve druhém případě jde o mezipředmětové 

vztahy, kde učitel využívá znalostí žáků z nejazykového předmětu k  výuce slovní zásoby, 

gramatických a lexikálních jevů cizího jazyka.“  

1.3 Definování metody CLIL 

V předchozí části kapitoly, kde jsem nalezla spojitosti mezi výukou nejazykového 

předmětu prostřednictvím cizího jazyka a metodou CLIL v historii, jsem naznačila 

problém nejasného a rozdílného definování metody napříč literaturou. 

Coyle, Hood a Marsh (2010, s. 3) uvádějí, že název metody CLIL byl ustanoven v roce 

1994, v období zvyšujícího se důrazu na aktivní znalost cizích jazyků a tím i na hledání 

nových metod výuky, které by k tomuto cíli vedly. Výuka předmětů prostřednictvím cizího 

jazyka se zdála být efektivní způsob, jak potřebě aktivní znalosti jazyka vyhovět.  

Je obtížné jasně definovat metodu CLIL i po více než 20 letech. Tato skutečnost je jedním 

z důkazů toho, že se interpretace pojmu CLIL i samotná metoda neustále vyvíjí. 

Následující definice pocházejí z  literatury týkající se problematiky metody CLIL. Jejich 

autory jsou přední odborníci na tuto metodu.   

  

                                              

1 Dvojjazyčné, tj. užívání dvou jazyků, a to mateřského a cizího.  
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Někteří autoři v definicích vyzdvihují duální charakter cílů výuky a metod k nim 

vedoucích: 

„CLIL je přístup ke vzdělávání, ve kterém jsou použity různé jazykově-podpůrné  metody, 

které vedou k duálnímu zaměření instrukcí, kde je pozornost věnována obojímu ,  j azyku 

i obsahu daného předmětu.“2 (Coyle, Hood a Marsh, 2010, s. 3, překlad vlastní) 

„CLIL je typem výuky, jejímž cílem je osvojování si znalostí nejazykového předmětu 

a současně dovedností v cizím jazyce, přičemž integrování obsahu a jazyka vyžaduje 

z didaktického hlediska uplatňování specifických strategií a metod výuky.“  (Benešová 

a Vallin, 2015, s. 14) 

Důležitost odlišného didaktického přístupu k metodě CLIL vyzdvihuje v definici Šmídová, 

Procházková a Vojtková (2012, s. 9): 

„CLIL je specifický typ výuky integrující postupy didaktiky cizího jazyka a didaktiky 

nejazykového vyučovacího předmětu.“ 

Definici, která dovoluje širší pohled na roli cizího jazyka v metodě CLIL, uvádí Šmídová 

et al. (2012, s. 8): 

„CLIL, čili Content and Language Integrated Learning, Obsahově a jazykově integrované 

vyučování, označuje ve svém nejširším smyslu výuku nejazykového předmětu s v yužitím 

cizího jazyka jako prostředku komunikace a pro sdílení vzdělávacího obsahu.“  

Definice se shodují v tom, že CLIL představuje propojení jazykové výuky a odborného 

předmětu. Výuka má tedy jeden cíl vztahující se k odbornému předmětu či tématu a druhý 

cíl vztahující se k cizímu jazyku. Marsh a Langé (2000) píší, že tyto dva cíle by měly být 

v delším časovém horizontu v rovnováze a měly by se vzájemně propojovat, neboli použitý 

jazyk by měl vycházet z náplně odborného předmětu, což vede k přirozenému 

a smysluplnému zvyšování úrovně jazyka. 

Vybraný vzorek definic ukazuje různorodost v praktickém pojetí vyučování metodou 

CLIL. S touto skutečností souvisí přítomnost většího množství přístupů k vyučování i ve 

                                              

2
 „CLIL is an educational approach in which varies language-supportive methodologies are used which lead 

to a dual-focused form of instruction where attention is given both to the language and the content.“ (Coyle, 
Hood a Marsh, 2010, s. 3) 
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chvíli, kdy se použité metody ve výuce označují shodně – CLIL.  Napadá mě tedy otázka, 

zda lze objektivně, na základě studia odborné literatury, říci, jakou metodu výuky můžeme 

zkratkou CLIL označit a jakou už nikoliv. 

V některých publikacích je CLIL vymezen minimálním množstvím času, který je věnován 

výuce prostřednictvím cizího jazyka (např. Hofmannová a Novotná, 2002). Určení metody 

minimálním množstvím času způsobuje velkou roztříštěnost v jejich identifikacích. 

Problém nastává například při statistickém zkoumání, kdy jsou porovnávány příklady 

praxe stejně nazvané metody, jejichž vymezení se neshoduje. Jako příklad uvádím situaci 

v Rakousku, kde se za výuku metodou CLIL označuje výuka předmětu, ve které je použit 

cizí jazyk v rozsahu minimálně 60 minut týdně. Na rozdíl od toho Mehisto, Frigols 

a Marsh (2008, s. 31) považují za CLIL takové vyučování, ve kterém je použita 

komunikace v cizím jazyce v minimálně 30–60 minutách denně. Hofmannová a Novotná 

(2003, s. 1) označují za CLIL takové vyučování, ve kterém se minimálně 25 % výuky 

odehrává v cizím jazyce. 

Marsh a Langé (2000) píší, že CLIL může mít různé formy také v závislosti na věku 

a jazykové úrovni žáků. Jako příklady uvádí osmileté žáky, kteří jsou vystaveni 

tzv. jazykovým sprchám3 celkem 30 minut týdně, a třináctileté žáky, kteří mají polovinu 

vyučovacích hodin vedenu v cizím jazyce.  

Benešové a Vallin (2015, s. 13) se z důvodu velké roztříštěnosti pohledů na množství času 

věnovaného cizímu jazyku ve výuce jeví výhodnější formulovat metodu na základě cílů 

výuky. Ovšem ani tady se nesetkáme pouze s jednou definicí. 

Na CLIL se Benešová a Vallin (2015) dívají dvěma způsoby. První pohled odděluje CLIL 

od jiného jazykového vzdělávání (imerzní a bilingvní vzdělávání). Imerzní program je 

velmi intenzivní pojetí bilingvního vzdělávání, kdy se v druhém jazyce odehrává až 100 % 

výuky. Tento typ výuky vychází z přesvědčení, že nejefektivnější je si osvojovat cizí 

jazyky izolovaně od ostatních jazyků, protože touto cestou mohou být žáci daným jazykem 

zcela obklopeni.  

                                              

3 Language schowers – jedná se o kratší úseky vedené v cizím jazyce, které se vkládá do vyučovacích hodin 
jiného než jazykového předmětu. 
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Odlišnost metody CLIL a bilingvního vzdělávání zmiňuje Šmídová, Procházková 

a Vojtková (2012, s. 10). Prioritou bilingvního vzdělávání jsou obsahové cíle. 

Bezproblémové zvládnutí cizího jazyka všech účastníků je podmínkou pro úspěšné 

zahájení bilingvní výuky. Výuka pak směřuje ke zvyšování úrovně receptivních dovedností 

směrem k úrovni rodilých mluvčích. CLIL se na rozdíl od bilingvní výuky zaměřuje na 

produktivní dovednosti a toleruje nedostatečnou jazykovou vybavenost žáků i učitelů 

(realizuje se částečně v cizím a částečně v mateřském jazyce).  

Coyle, Hood a Marsh (2010, s. 1) zmiňují další (kromě bilingvních a imerzních programů) 

druhy vzdělávacích postupů, které mají podobné základní elementy jako metoda CLIL. 

Jsou jimi – Content-based language teaching4 a English as an Additional Language 

(EAL)5. Ani jedna z těchto vzdělávacích praxí není synonymem k metodě CLIL. Zásadní 

rozdíl mezi nimi a metodou CLIL je ten, že výuka metodou CLIL je řízena obsahem.  

Druhý pohled, o kterém Benešová a Vallin (2015, s. 13) píší, je CLIL jako nadřazený 

pojem pro všechny formy výuky obsahu prostřednictvím jiného než mateřského jazyka (od 

jazykových sprch až po imerzní programy). Obrázek 1 ukazuje různé modely metody 

CLIL ve vzájemných vztazích a s přibližnými procenty odučeného času, pomocí kterých se 

určuje rozsah výuky věnovaný odbornému předmětu a vyučovaný prostřednictvím cizího 

jazyka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

4 Vyučování cizího jazyka založené na výuce obsahu (překlad vlastní) 
5 Angličtina jako další jazyk (překlad vlastní) 
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Obrázek 1: CLIL jako zastřešující pojem (Bentley, 2010, s. 2) 
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V teoretické i praktické části diplomové práce se zaměřuji na metodu CLIL definovanou 

duálním charakterem cílů vyučovacích jednotek – jazykovým a obsahovým. Metodu CLIL  

ve zbytku práce chápu jako výuku, která nezahrnuje bilingvní výuku, imerzní programy 

a vyučovací jednotky, které nejsou vedené pravidelně a nemají současně obsahový 

a jazykový cíl.  

1.4 CLIL v Evropě 

V kapitole popisuji rozvoj metody CLIL v prostředí evropského vzdělávacího systému 

a školských institucí. 

1.4.1 Rozvoj metody 

Ve 20. století byla výuka předmětů prostřednictvím cizího jazyka dostupná jen velmi úzké 

sociální skupině nebo žákům, kteří byli nuceni akceptovat odlišný jazyk výuky od jejich 

mateřštiny z důvodu migrace nebo nedostupnosti vzdělání v jejich mateřštině. 

Koncem 20. století nejen vinou „zmenšování světa“ se výrazně zvýšily nároky na dobrou 

jazykovou znalost ve společnosti. S tímto jevem přímo úměrně souvisí poptávka po 

efektivním způsobu výuky jazyka, která zapříčinila stoupající poptávku po výuce obsahu 

prostřednictvím cizího jazyka. Síly, které tlačily na změnu výuky, byly a jsou v různých 
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regionech a zemích odlišné, ale snaha o získání nejlepších výsledků v krátkém čase je pro 

ně společná. (Šmídová et al., 2012) 

V Evropě byla zahájena diskuze nad zlepšením jazykového vzdělávání také v souvislosti se 

zvyšující se ekonomickou integrací a vzájemnou závislostí jednotlivých států. Bylo jasné, 

že díky nově vznikající jednotě států se bude muset vzdělávací systém více soustředit na 

připravování mladých lidí na aktivní a úspěšný život v nově vznikající, navzájem 

propojené a na sobě závislé vícejazyčné společnosti (Coyle, Hood a Marsh, 2010, s. 8). 

Další významné změny ve společnosti přišly s generacemi Y (1980–1995) a Z (1995–

2015), které byly vystaveny pokrokům techniky v už velmi nízkého věku. Tito lidé 

vyrostli obklopeni technologiemi a jejich přemýšlení se mění. V této souvislosti Coyle, 

Hood a Marsh (2010, s. 10) upozorňuje na změnu ve vzdělávání a ukazuje ji na nové 

tendenci žáků – Učit se v průběhu používání a používat v průběhu učení6 a odlišuje ji od 

dřívější tendence – Učit se teď, aby mohlo být použito později7. Vzdělávací systém se musí 

začít alespoň částečně adaptovat na tyto nové společenské a kulturní nároky.  

Název CLIL byl poprvé použit v roce 1996 na dvou místech, na finské univerzitě 

v Jyväskylä a v Holandsku v rámci Evropského programu pro vzdělávání (Šmídová et al., 

2012). Významný a z pohledu šíření metody CLIL do evropských škol také důležitý krok 

Evropské rady zmiňuje Šmídová, Procházková a Vojtková (2012, s. 9): „V roce 1995 byla 

Evropskou komisí přijata Bílá kniha vzdělávání, která  zdůrazňuje plurilingvní vzdělávání v 

Evropě. Zde se odborníci shodli na tom, že CLIL může sehrát v této snaze důležitou 

úlohu.“ Tato událost zapůsobila jako spouštěč k rozvoji metody CLIL napříč kontinentem. 

Následně vzniklo rozsáhlé prohlášení o potřebách šíření alternativních cest ve výuce 

jazyků a byly investovány finanční zdroje, které pomohly k rozvoji praktických metod 

výuky jazyků, včetně metody CLIL (Coyle, Hood a Marsh, 2010). 

Poslední desetiletí 20. století Marsh (2002, s. 53) považuje za období Výuky a učení se 

pomocí cizích jazyků8. Nové století přineslo větší důraz na výuku minimálně dvou cizích 

jazyků i žáků nízkého věku, její kvalitu a důležitost (Content and language integrated 

                                              

6 „Learn as you use, use as you learn” (Coyle, Hood a Marsh, 2010, s. 10, překlad vlastní) 
7 „Learn now for use later” (Coyle, Hood a Marsh, 2010, s. 10, překlad vlastní) 
8 „Teaching and learning through a foreign language” (Marsh, 2002, s. 53, překlad vlastní) 
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learning (CLIL): at school in Europe, 2006, s. 9). Na základě potřeby zlepšit výuku cizích 

jazyků v jednotlivých státech vydala Evropská komise v roce 2003 Akční plán 2004–2006. 

V tomto plánu je metoda CLIL prezentována jako hlavní prostředek vedoucí k naplnění 

jazykových vzdělávacích cílů Evropské unie (Content and language integrated learning 

(CLIL): at school in Europe, 2006, s. 9). 

V roce 2005 se konalo evropské sympozium nazvané Změny v evropském školství – 

možnosti vícejazyčné výuky, jehož závěry byly předány Radě pro vzdělávání. Na 

sympoziu byla zdůrazněna potřeba zajistit žákům a studentům výuku prostřednictvím 

metody CLIL a s tím související důležitost odborné přípravy vyučujících. V roce 2006 byl 

sítí Eurydice zveřejněn průzkum nazvaný Společná výuka předmětu a jazyka (CLIL) na 

školách v Evropě, ve kterém byly uvedeny hlavní znaky metody CLIL (Komise 

evropských společenství, 2007, s. 11).  

Zájem o výuku prostřednictvím CLIL narůstal a nezastavil se ani v současnosti. Autoři píší 

o exponenciálním růstu počtu evropských škol, které mají o metodu CLIL zájem (Coyle, 

Hood a Marsh, 2010; Komise evropských společenství, 2007). I přes tento 20 let trvající 

trend nárůstu se s metodou setká jen malá část žáků a studentů. Komise evropských 

společenství (2007, s. 12) pro další šíření zdůrazňuje nutnost systémové podpory a velkého 

úsilí v oblasti odborné přípravy učitelů a postupů hodnocení. 

Pérez-Cañado (2012, s. 316) upozorňuje na skutečnost, že výzkum zabývající se metodou 

CLIL je stále ještě v kolébce. O této skutečnosti píše jako o bezpochyby nejjednotnějším 

konsenzuálním tvrzení týkajícím se této metody v odborné literatuře. Z odborné literatury, 

kterou Pérez-Cañado (2012, s. 316) ve své práci cituje, jde o Tudor (2008, s. 55 in Pérez-

Cañado, 2012, s. 316): „Významné rozšíření metody CLIL v posledních letech nebylo 

a není podpořeno odpovídající úrovní výzkumu.”9a (Coyle, Hood a Marsh, 2010, s. 149): 

„Jisté je to, že navzdory současnému nárůstu množství hodnotících zpráv je zde stále 

mnoho prostoru k  prozkoumání.“10 

                                              

9 „The significant expansion of CLIL in recent years has not been supported by a comparable level of 
research.“ (Tudor, 2008, s. 55 in Pérez-Cañado, 2012, s. 316, překlad vlastní) 
10

 „What is certain is that despite the recent surge in evaluative reports, there is much, much more still to 
investigate“ (Coyle, Hood a Marsh, 2010, s. 149, překlad vlastní) 
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Hlavní společenské síly, které vedou k exponenciálnímu rozmachu metody CLIL, popisuje 

Coyle, Hood a Marsh (2010, s. 6–10) takto:  

- potřeby rodin zvyšovat úroveň jazykových znalostí a kompetencí jejich 

dětí minimálně v jednom cizím jazyce,  

- potřeby vlády zlepšovat jazykové vzdělávání z důvodu socio-ekonomických výhod 

plynoucích pro celý stát,  

- potřeby Evropské komise vzájemně kooperovat a zvyšovat ekonomickou sílu 

jednotlivých států, 

- potřeby jazykových expertů využít potenciál, který vidí v integraci jazykového 

vzdělávání a dalších předmětů. 

1.4.2 Současná situace  

Téměř ve všech zemích Evropy lze najít školy nabízející CLIL. Podle  Evropské komise 

(EC, 2017, s. 13) neexistují žádné údaje na úrovni Evropské unie, které by ukazovaly 

rozsah tohoto typu programů v jednotlivých zemích. Z evropských zemí jen v Itálii, na 

Kypru, v Lucembursku, v Rakousku, na Maltě a v Lichtenštejnsku je integrovaná výuka 

cizího jazyka a odborného předmětu nabízena v některé fázi vzdělávání ve všech školách. 

 Způsoby využití metody CLIL se ve školách v Evropě výrazně liší. Jednotlivé postupy 

jsou ovlivněny převážně místními metodami výuky, vzdělávacími charakteristikami 

a koncepcí celého vzdělávacího systému (EC, 2017). 
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2 CLIL VE VÝUCE 

CLIL je přístup nebo metoda, při jejímž použití ve vyučovacích jednotkách dochází 

k výuce odborného obsahu z kurikula a cizího jazyka dohromady. Tímto způsobem žák 

získává rozdílné vzdělávací zkušenosti v porovnání s hodinami odborného předmětu 

a hodinami cizího jazyka. Při výuce touto metodou dochází také k rozvoji myšlení 

a vzdělávacích dovedností (Bentley, 2010, s. 5). 

Metodika této výukové metody je výrazně orientována na žáka, je aktivizující a klade 

důraz na tvorbu kooperativního prostředí. Učitelé využívají rozmanité formy organizace 

práce a kombinují teorie vyučování dvou předmětů, kterými je cizí jazyk a nejazykový 

předmět (Šmídová, Procházková a Vojtková, 2012). 

V kapitole 2.1 popisuji spolu s požadovanými kompetencemi vyučujícího také jeho role 

a úkoly v hodinách vedených metodou CLIL. V kapitole jsou uvedeny základní koncepce, 

na kterých jsou přípravy těchto hodin založeny, a v neposlední řadě také metody a strategie 

využívané ve vyučovacích jednotkách.  

2.1 Kompetence učitelů CLIL 

Role učitele je v případě zavádění metody CLIL do vyučování klíčová a nesnadná. 

Vyučující, kteří se rozhodli touto metodou vyučovat, musejí rozvíjet svou mnohostrannou 

odbornou způsobilost v oblasti jazyka, obsahu nejazykového předmětu, metodiky a praxe, 

která se zlepšuje s přibývajícím množstvím reflektovaných zkušeností s metodou. 

(Vázquez a Ellison, 2013, s. 69) 

Důležité je i správné zavedení metody CLIL na školách, což předpokládá podporu vedení 

školy, rodičů i ostatních vyučujících. Pokud budeme od výuky metodou CLIL očekávat 

výsledky, je žádoucí, aby se na jeho zavádění nepodíleli pouze jednotliví učitelé, ale celé 

skupiny vyučujících majících podporu vedení (Šmídová, Procházková a Vojtková, 2012). 

Vlčková (2018, s. 47) ve své diplomové práci uvádí, že zavádění metody CLIL předcházejí 

organizační změny v rámci celé školy. Ty se mimo jiné týkají změn rozvrhu tříd, rozvrhu 

učitelů, školního vzdělávacího plánu, investic do didaktických pomůcek a dalšího 

vzdělávání učitelů. Vázquez a Ellison (2013, s. 70) navíc píší, že pro správnou 
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implementaci je velmi podstatné porozumění metodě a důvěra v její přínos od všech 

účastníků výuky a výchovy. 

Od začátku tohoto tisíciletí dochází v Evropě k nárůstu počtu škol, které využívají metodu 

CLIL při výuce nejazykových předmětů (Komise evropských společenství, 2007). 

Rozmach (kap. 1.4.1) metody a různorodost v jejím definování (kap. 1.3) přispívají 

k tomu, že na školách můžeme najít velké množství různě aprobovaných a kvalifikovaných 

učitelů využívajících metodu CLIL v odborných předmětech. Ministerstvo školství 

mládeže a tělovýchovy (2009) nevyžaduje žádnou konkrétní akademickou přípravu 

vyučujících (kromě požadavků na pedagogické pozice), kteří začnou metodou vyučovat. Je 

plně v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, zda informaci o používání metody 

v hodinách odborných předmětů zapíše do ŠVP a splní tak jedinou formální podmínku 

požadovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro zařazení 

metody do vyučovacích hodin (MŠMT, 2009). 

Na 1. stupni základních škol (ZŠ) tuto výukovou metodu využívají většinou třídní učitelé, 

aprobovaní pro tento stupeň. Na 2. stupni ZŠ je větší různorodost v aprobacích 

jednotlivých učitelů využívajících metodu CLIL. Nejčastěji se můžeme setkat s učiteli, 

jejichž aprobací je cizí jazyk a nejazykový předmět. Novotná (2011, s. 14) píše, že na 

základě zkušeností se ukazuje, že právě tento model má největší úspěchy a budoucnost. 

Dochází v něm totiž k naplnění hlavních předpokladů pro úspěšnou výuku. Vyučující 

v tomto modelu má dostatečnou cizojazyčnou znalost, odbornou znalost nejazykového 

předmětu a znalost vhodných didaktických přístupů k výuce jazyka i nejazykového 

předmětu vyučujícím.  

Procházková (2016) využívá Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 

(SERR)11 k definování minimální postačující jazykové úrovně vyučujícího, který se 

                                              

11 Společný evropský referenční rámec pro jazyky vymezuje kompetence komunikativní a všeobecné jako 

cílové kompetence jazykové výuky. Tak poskytuje obecný základ pro vypracování jazykových sylabů, 
směrnic a zkoušek v celé Evropě. (Společný evropský referenční rámec pro jazyky, 2017) 



21 
 

rozhodne metodu CLIL ve své výuce využívat. Procházková (2016) doporučuje jazykovou 

úroveň B212.  

MŠMT nechává pravomoc rozhodnout o jazykové úrovni učitele CLIL zcela v kompetenci 

ředitelů školy (MŠMT, 2009). Z toho důvodu se v pedagogické praxi, ve které vyučující 

učí metodu CLIL, můžeme setkat s učiteli bez aprobace pro cizí jazyk s velmi dobrou 

i slabší znalostí cizího jazyka. „Není nutné, aby učitel ovládal jazyk dokonale, ale měl by 

se při jeho používání cítit „bezpečně“, umět reagovat f lexibilně a pohotově.“ (Adamus, 

2016, s. 100) Učitel by měl být odborníkem znalým obsahu nejazykového předmětu a jeho 

didaktiky, vnímat individualitu žáků a být schopen volit aktivity vedoucí svou náplní 

a náročností k předem stanovenému jazykovému a obsahovému cíli. Dualita cílů je 

podmínkou, která z výuky odborného předmětu dělá výuku metodou CLIL, ostatní 

popsané principy jsou totožné s principy správné výuky předmětu. 

Pokud metodu CLIL využívá ve vyučování vyučuje osoba, která nemá dostatečné jazykové 

znalosti, Adamus (2016) doporučuje úzkou spolupráci mezi tímto vyučujícím a učitelem 

jazyka nebo rodilým mluvčím. Varianta, která nahrazuje nedostatečné jazykové znalosti 

učitele odborného předmětu přítomností učitele cizího jazyka nebo rodilého mluvčího 

v  hodině, je cesta k tzv. týmovému vyučování (team teaching). Tuto variantu zvolily 

například na ZŠ v Lanškrouně, kde se v nepravidelných intervalech na žádost vyučujícího 

matematiky účastní výuky rodilý mluvčí. Rodilý mluvčí nahrazuje nedostatečnou 

cizojazyčnou znalost a komunikační schopnost vyučujícího matematiky. Spolupráce mezi 

učiteli může probíhat také v přípravné či hodnotící fázi vyučovací hodiny. Všechny formy 

spolupráce přispívají k dalšímu rozvoji nejen žáků, ale i učitelů. 

Na školách se také můžeme setkat s učiteli využívajícími metodu CLIL, jimž chybí 

aprobace pro odborný nejazykový předmět. Adamus (2016) upozorňuje na riziko, které 

může tato varianta přinést: „Nevýhodou této varianty je, že učitelé jazyka kladou důraz 

                                              

12 Úroveň B2: „Rozumí hlavním myšlenkám autentických textů s konkrétními i abstraktními náměty, včetně 
odborné diskuse o oboru své specializace. Dokáže sledovat delší přednášku, v  zásadě rozumí jednodušším 

filmům a seriálům v originálním znění, se základním porozuměním dokáže číst texty současné prózy. Dokáže 
se dorozumět plynule a spontánně s rodilými mluvčími, a to bez většího úsilí na obou stranách. Umí sestavit 

podrobnější, srozumitelný text o poměrně širokém okruhu témat, vysvětlit a obhájit stanovisko k aktuálním 
problémům, zdůvodnit výhody a nevýhody různých možností."  (SERR, 2017, s. 24) 
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spíše na jazykovou stránku než na samotný obsah výuky. Jedná se tedy spíše o realizaci 

mezipředmětových vztahů v rámci cizojazyčné výuky.“ (Adamus, 2016, s. 101) 

Součastný přístup ke vzdělávání vycházející z potřeb a dovedností pro 21. století je 

rozdílný od tradičního rozdělení obsahu výuky do předmětů, které učí jen aprobovaní 

vyučující. Přístup integruje jednotlivé předměty a obory. Podmínkou tohoto propojení je 

vhled učitelů do obsahů a didaktik více předmětů. Příkladem tohoto trendu je Finsko, ve 

kterém dostává stále větší prostor tzv. multidisciplinární výchova. Do roku 2020 by na 

finských středních školách mělo dojít ke zrušení jednotlivých předmětů. Události a jevy by 

měli studenti studovat v interdisciplinární podobě (Garner, 2015). Tato situace se však 

v dohledné době školství v České republice netýká.  

Mnoho autorů vidí přínos metody CLIL pro žáky i učitele v synergii vyučujícího 

odborného a jazykového předmětu. Tato synergie dělá z  přístupu více než jen součet 

jednotlivých částí. Oba učitelé spolu komunikují a spolupracují při zvyšování jazykových 

a odborných znalostí žáků. V rámci tohoto konceptu může jazykový učitel poskytnout 

žákům nutnou jazykovou podporu s cílem doplnit slovní zásobu k probíranému odbornému 

obsahu. Výzkumy také ukazují, že spolupráce učitelů je v tomto přístupu důležitější než 

v běžné výuce (Halbach, 2014; Vázquez a Ellison, 2013). 

2.2 Charakteristika CLIL výuky 

Součástí dnešní výuky jazyků jsou snahy o začlenění tematicky a činnostně zaměřeného 

vyučování. Výuka jazyků využívá různých oblastí kurikula, mezipředmětových vztahů, 

projektového vyučování a pomalu se odvrací od transmisivního pojetí. Poslechy, texty 

a cvičení, které se řadí do jazykových učebnic, mají většinou také druhořadý obsahový cíl.  

Dochází tak k tomu, že jsou do jazykových hodin integrována témata z nejazykových 

předmětů. Literatura zabývající se metodou CLIL označuje tento přístup k výuce jazyků 

jako jednu ze dvouvětví metody CLIL, tzv. soft CLIL (Šmídová et al., 2012). Druhou větví 

je tzv. hard CLIL.  

Hard CLIL zahrnuje  intenzivnější bilingvní a imerzní programy, v nichž je až polovina 

kurikula vyučována v cizím jazyce (Bentley, 2010, s. 6). Časovou dotaci pro soft CLIL 

stanovuje Bentley (2010, s. 6) na 45 minut jedenkrát týdně. Autoři se však neshodují při 
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pohledu na toto rozdělení. Napříč literaturou se můžeme setkat s různými charakteristikami 

metody soft a hard CLIL.  

Šmídová, Procházková a Vojtková (2012) při dělení vycházejí z cílů vyučovacích jednotek 

vedených metodou CLIL. Učitel metody soft CLIL podřizuje výběr učiva a aktivit 

jazykovým cílům a začleňuje do nich tematický obsah. Při zařazení metody hard CLL do 

výuky se jedná o jinou situaci: učitel podřizuje výběr obsahu vyučovacích jednotek cílům 

odborného předmětu.  

Hanušová a Vojtková (2011) soft a hard CLIL dělí podle typů aktivit, které se 

ve vyučovacích jednotkách používají. Metoda soft CLIL využívá jazykově méně náročné 

aktivity, jejichž příkladem mohou být aktivity prováděné v rámci jazykových sprch. 

Metoda hard CLIL přináší do výuky podle autorek celé bloky vyučované v cizím jazyce. 

Problematika nejednotnosti definování metody CLIL se odráží také v nejasném nastavení 

kritérií pro její dělení.  

Nová role učitele v celém konceptu metody CLIL nevyžaduje pouze spolupráci všech 

účastníků výuky a výchovy (kap. 2.1), ale znamená změnu v pedagogických strategiích 

používaných vyučujícím. Čas strávený touto inovativní metodou nebude totiž efektivní 

a nepřinese očekávané výsledky, pokud bude vyučován totožný obsah stejným způsobem 

a dojde pouze ke změně používaného jazyka (Vázquez a Ellison, 2013, s. 72). 

Učitel musí zajistit změnu v typech interakcí, které  v hodinách probíhají. V běžných 

hodinách se převážně objevují interakce učitel-žák a žák-učitel. Učitel by při užívání 

metody měl více podněcovat interakci student-student prostřednictvím skupinové 

a kooperativní práce. Zařazením interakcí student-student vyučující zajistí větší důraz na 

aktivitu všech žáků, rozvoj jejich komunikativních dovedností v cizím jazyce (Vázquez 

a Ellison, 2013, s. 72) a rozvoj interpersonálních schopností. Vyučující se musí stále 

soustředit na žáky interagující mezi sebou, na jazyk, který v rozhovorech používají, a na 

chyby, které dělají z důvodů jazykových nebo obsahových nedostatků. Z důvodu potřeby 

se soustředit na práci všech žáků paní učitelka Jana13doporučuje na základě své zkušenosti 

                                              

13 Paní učitelka Jana – vyučující aprobovaná na výuku matematiky a anglického jazyky, která má 13 let 
dlouhou praxi výuky na víceletém gymnáziu,  dvouletou praxi výuky metody CLIL na nižším stupni 
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přítomnost maximálně 21 žáků ve třídě. Pro určení vhodného počtu žáků v hodinách 

vedených metodou CLIL vychází z maximálního možného počtu žáků ve skupině při 

výuce cizích jazyků, který je 24 (Vyhláška č. 48/2005 Sb., 2017). 

V  hodinách obsahujících metodu  CLIL by mělo docházet k  osvojování jazyka 

rovnoměrně ve dvou různých dimenzích, v konverzační a akademická. Na základě 

rozdělení těchto dimenzí se v kontextu metody CLIL a bilingvního vyučování můžeme 

setkat s tzv. BICS (Basic Interpersonal Communication Skills14) a CALP (Cognitive 

Academic Language Proficiency15) (Cummins, 2000, s. 57–59). To v praxi znamená, že 

schopnost využívat jazyk v oblasti komunikace by měla být rozvíjena paralelně se 

schopností využívat akademický jazyk v oblasti vzdělávacího oboru (Vázquez a Ellison, 

2013). Autorem tohoto konceptu je Cummins, o kterém píše Benešová a Vallin (2015, 68–

69) jako o jednom z největších odborníků na problematiku bilingvního vzdělávání.  

Na předchozí text navazuji myšlenkou Šmídové, Tejkalové a Vojtkové (2012, s. 16), které 

zmiňované jazykové vrstvy rozšiřují o další dvě. Všechny jazykové vrstvy zde po vzoru 

autorek shrnuji do následujících čtyř oblastí: 

1. Jazyk, který je specifický pro daný předmět a jeho obsah16. Do této oblasti patří 

termíny vztahující se k tématu (např. poměr, měřítko, číselná osa, …). 

2. Jazyk, který pomáhá vyjadřovat nejrůznější postupy v oblasti daného předmětu17. 

Může být vyjádřen opisem, hovorovým jazykem nebo některými výrazy funkčního 

jazyka specifického pro daný obsah (např. dělení, menší než, rovnost, inverzní, …). 

3. Jazyk vhodný pro běžnou, neformální komunikaci (BICS). Tato oblast slouží 

k udržení sociálního kontaktu sokolím. V rámci ní si žáci pomáhají neverbálními 

prostředky.  

4. Jazyk vhodný pro kognitivně-akademickou formální komunikaci (CALP). V této 

oblasti se jedná spíše o využití jazykových dovedností, které vyžadují vyšší 

                                                                                                                                           

osmiletého gymnázia, tři absolvované kurzy zaměřené na CLIL a na Matematiku v  CLIL (pořádal Fraus 
a Channel Crossing). 
14 Základní mezilidské komunikační dovednosti (Cummins, 2000, s. 57–59, překlad vlastní) 
15 Kognitivně-akademické jazykové dovednosti (Cummins, 2000, s. 57–59, překlad vlastní) 
16 Content-obligatory language 
17 Content-compatible language 
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myšlenkové operace (např. grafické vyjádření textové informace, vyhledávání 

informací v textu, aplikování, analyzování, popisování…). 

Úkolem metody CLIL tedy není pouze rozšíření slovní zásoby odbornými termíny 

nejazykového předmětu. Učitel si musí být vědom jednotlivých vrstev při plánování své 

výuky a také musí zajistit rozvoj strategií, které žákům pomohou tyto oblasti vhodně 

rozvíjet a využívat. 

Při aplikování metody CLIL v odborných předmětech by bylo chybou opomenout 

důležitou roli mateřského jazyka, který slouží jako podpora při výuce obsahu.  

Nejazykový předmět, který je součástí procesu základního vzdělávání, musí splňovat 

požadavky na výstupy žáků definované základními pedagogickými dokumenty, Rámcový 

vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV), Školní vzdělávací program (ŠVP). 

Z tohoto důvodu musí vyučující také při výuce zajistit obohacení mateřštiny v 1. a 4. 

jazykové oblasti (popsáno na předchozí stránce). V RVP ZV (2017, s. 31) je například 

uvedeno, že jedním z cílových zaměření oblasti Matematika a její aplikace je přesné 

a stručné vyjadřování žáků užíváním matematického jazyka včetně symboliky, prováděním 

rozborů a zápisů při řešení úloh a zdokonalováním grafického projevu. 

2.3 Specifika CLIL metodiky 

Procházková (2016, str. 9) metodu CLIL nespojuje ani s jednou konkrétní výukovou 

metodou. Shrnuje a zdůrazňuje důležité požadavky na metodiku CLIL, mezi které patří 

aktivizující metody, kooperativní přístup k výuce a důraz na co nejvíce učebních stylů: 

vizuální, auditivní, kinestetický a logický. Při využívání metody CLIL, stejně jako jiných 

pedagogicky vhodných metod, musí vyučující zajistit pochopení a osvojení obsahu 

nejazykového předmětu. K osvojení by mělo dojít u co největšího počtu žáků pomocí 

vhodné volby výukových strategií. Naučené poznatky by poté měli žáci praxí ověřit 

a upevnit.  
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V knize autorů Mehisto, Frigols a Marsh (2008, s. 29–30) je popsáno šest principů CLIL 

výuky, které pomáhají učiteli připravit, zrealizovat a následně reflektovat vyučovací 

jednotku.  Těchto šest základních principů CLIL je:  

1. Mnohočetná integrace 

Ve výuce je nezbytné vyžívat nové organizační postupy, výukové metody a formy, které 

například zahrnují projektové vyučování, experimentální výuku, skupinovou práci a další. 

Velkou výhodou metody CLIL je to, že se jejím zařazením otevírají dveře ke strategiím, 

organizačním postupům a metodám z didaktiky cizího jazyka a nejazykového předmětu. 

Z toho důvodu je pro učitele paleta možností výběru pestrá.  

2. Příznivá pracovní atmosféra ve výuce 

Učitel diferenciací výuky, důrazem na sebehodnocení a podporou autonomního učení žáků 

postupně buduje tvořivou atmosféru. Ta je doplněna o atmosféru kooperativní, ve které si 

žáci cení podnětů a názorů ostatních, a společně s učitelem usilují o to, aby každý dosáhl 

svého maximálního výkonu.  

3. Autenticita výuky 

Témata vyučovacích hodin by měla mít souvislost s každodenním životem. Měla by být 

smysluplná, aktuální a vycházet ze zájmů žáků. I když samotné téma hodiny zdánlivě 

nemá souvislost s okolním světem, měla by být jeho reálnost učitelem ukázána pomocí 

vhodně zvolených slovních úloh, názorných ukázek, projektů a jiných úkolů. 

Při využívání metody CLIL ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ a střední školy (SŠ) 

může učitel i žák využívat zdroje dat a úloh ze zahraničí, které ani částečnou úpravou 

úrovně jazyka neztrácejí na autenticitě a zajímavosti. 

4. Aktivní učení 

Žák by se měl aktivně účastnit tvorby obsahu vyučování, a tak aktivně budovat své 

poznání. Měl by být schopen realizovat skupinovou reflexi a sebereflexi, experimentovat 

bez obav z chyb, analyzovat své použité učební strategie i postupy.  
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5. Scaffolding18 

Proces scaffoldingu úzce souvisí s teorií Zóny nejbližšího vývoje19, kterou popsal sovětský 

psycholog a sociolog Vygotsky (1896–1934). Hlavní myšlenka této teorie vychází 

z přesvědčení, že dítě je za určitých podmínek, především při pomoci dospělého, schopno 

dosáhnout nové vývojové etapy snadněji a dříve, než je tomu při spontánním vývoji 

(McLeod, 2019). Pomocí scaffoldingu se mění úroveň obtížnosti zadaných úkolů 

a vhodnou volbou podpory se jejich náročnost přizpůsobuje kognitivnímu potenciálu 

dítěte. 

Ve školním prostředí se učitel prostřednictvím různých prostředků a strategií snaží žákům 

poskytnout oporu při práci s obsahem nebo jim pomoci překonat náročné jazykové úkoly. 

Zpočátku učitel poskytuje pevné záchytné body, kterých se žáci mohou držet. Postupným 

uvolňováním těchto bodů učitel vytváří prostor pro větší volnost, která přináší kreativnější 

řešení, a žáci jsou tak do aktivity více zapojeni. V konečné fázi je scaffolding odstraněn 

úplně a žáci zvládají činnost samostatně (Šmídová et al., 2012, s. 35). 

Učitel využívající metodu CLIL si musí uvědomit, že ve výuce dochází k  poskytování 

jazykového a obsahového scaffoldingu. Zvyšování úrovně náročnosti se musí v jednom 

okamžiku dít jen v jedné z těchto oblastí výuky (Benešová a Vallin, 2015, s. 91). Pokud si 

žáci osvojují novou látku, je dobré využívat známé a zažité jazykové struktury, naopak při 

opakovacích a shrnovacích aktivitách se objeví prostor pro rozvoj komunikačních 

dovedností ve všech čtyřech jazykových vrstvách popsaných (kap. 2.2). 

Pro lepší představu čtenáře uvádím několik příkladů scaffoldingu odkazujících na oblast, 

ve které podporu poskytují (Mehisto, 2012, s. 24). Při scaffoldingu jazyka může učitel 

použít krátké věty a odstavce, závorky se synonymy, překlady nové slovní zásoby za 

okrajem nebo výuku slovní zásoby v kontextu jiné situace, výraznou neverbální 

komunikaci.  

Při scaffoldingu obsahu učitel využívá a rozšiřuje dosavadní zkušenosti žáků s odborným 

obsahem. Žákům mohou pomoci různé grafické organizace učiva (schémata, tabulky, 

                                              

18 Překlad – lešení 
19 Zone of Proximal Devolopment, ZPD 
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grafy, myšlenkové mapy), strukturování obsahu do menších celků nebo ukázky příkladů 

z každodenních situací. Mehisto (2012) navíc uvádí tyto příklady scaffoldingu pro oblast 

učení: modelování správné odpovědi, práce s chybou, vyzdvihování dobrého žákovského 

řešení a kladení otázek přiměřené a gradující náročnosti.  

6. Práce s chybou 

Výuka metodou CLIL není výjimkou ve vnímání chyby žáka. Chyba je přirozenou součástí 

procesu učení a příležitost ke zdokonalení. Učitel by měl být schopen rozpoznat její 

příčinu. Rozpoznání příčiny chyby při výuce metodou CLIL je pro vyučujícího obtížné. 

Příčin žákovských chyb je více než při výuce odborného předmětu v mateřském jazyce. 

Příčinou chyby v hodinách vedených metodou CLIL může být neznalost odborné látky, 

jazyková nedostatečnost, kognitivní náročnost úlohy nebo kulturní neporozumění.  

Učitel také musí umět na chybu s ohledem na její příčinu adekvátním způsobem 

zareagovat. Ve výuce metodou CLIL Šmídová et al. (2012) doporučuje dvě možnosti 

reakce na chybu. Jednou z nich je práce s tzv. skrytou opravou chyby. Ta se použije ve 

chvíli, kdy je výpověď žáka odborně správná, srozumitelná, ale jazykově chybná. Učitel 

odpověď odsouhlasí a žákovu odpověď zopakuje bez chyby. Na chybu jinak nezareaguje.  

S neznalostí se pracuje také v kontextu tzv. zprostředkování významu, kdy žák význam 

slovíček nebo frází odvodí z kontextu. Učitel podává pouze zpětnou vazbu a žák podle ní 

upravuje svou odpověď. Toto je jedna ze strategií, která v metodě zaručuje aktivitu žáků 

a rozvoj jejich dosavadních zkušeností, což je pro CLIL klíčové. 

 

Šest základních principů metody CLIL zmíněných v předchozím textu (Mehisto, Frigols 

a Marsh, 2008) doplňuji o principy plynoucí z českého prostředí, které sepsala Novotná 

(2010) následovně:  

1. uplatnění aktivizujících učebních metod, aktivní zapojení žáků do učebního 

procesu, 

2. zařazení organizačních forem výuky, kde žáci spolupracují a komunikují, 

3. zaměření se na prohlubování znalostí v daném předmětu, zdokonalování v cizím 

jazyce a udržování rovnováhy v obou těchto oblastech, 
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4. metody respektující a zohledňující omezené jazykové vybavení účastníků (žáků 

i učitelů), 

5. využití široké škály nonverbálních prostředků komunikace a různých forem 

reprezentace (vizualizace, modelování, využití schematických a symbolických 

zápisů, grafických organizátorů apod.), 

6. užívání jazyka jako prostředku k osvojení učiva, 

7. důraz na důkladné objasnění a porozumění obsahu vyučovaného předmětu, 

8. rozvíjení čtení, psaní, poslechu a komunikativních dovedností v cizím jazyce 

v rámci daného odborného předmětu, 

9. zajímavý, praktický a poutavý výběr učiva a volba odpovídajících organizačních 

forem výuky, 

10. velká pozornost věnovaná zpětné vazbě a monitorování výsledků. 

Oba seznamy základních principů metody CLIL (Novotná, 2010 a Mehisto, Frigols 

a Marsh, 2008) jsem porovnala a vypozorovala, že většina z nich má podobný význam. 

Novotná (2010) vychází z konkrétních vyučovacích situací a jednotlivými body sleduje 

cíle CLIL metody. Principy autorky se zaměřují explicitně na způsob práce s jazykovou 

i obsahovou stránkou vyučovacích jednotek. Naopak principy sepsané autory Mehisto, 

Frigols a Marsh (2008) vidím jako více obecné. Jako příklad svého tvrzení uvádím 

v tabulce 1 položky ze seznamů, které považuji za významově podobné.  

Tabulka 1: Porovnání základních principů metody CLIL autorů – Novotná (2010) a  Mehisto, Frigols a Marsh (2008) 

Mehisto, Frigols a Marsh (2008) Novotná (2010) 

1. mnohačetná integrace 
9. volba učiva a organizační formy výuky 

8. rozvoj různých dovedností v cizím jazyce 

2. příznivá pracovní atmosféra 2. organizační formy spolupráce 

4. aktivní učení 1. aktivizující učební metody 

5. scaffolding 4. zohlednění omezení v jazykové výbavě 

6. práce s chybou 10. zpětná vazba a monitorování výsledků 
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Kapitolu týkající se metodiky zakončuji shrnutím charakteristik metody CLIL, jak je uvádí 

Procházková (2016, s. 11): „Skutečným specifikem CLIL tak zůstávají dvojí cíle, pozornost 

věnovaná také mateřskému jazyku, důležitost zařazení rozmanitých forem výuky a způsobů 

prezentace dat a nezbytnost pečlivého scaffoldingu.“ 

2.4 Příprava vyučovací jednotky 

Propojení teoretických principů metody CLIL a vytvoření praktické jednotky na jejich 

základech vyžaduje mnoho času, trpělivosti a profesionální podpory z řad zkušených 

učitelů (Dale a Tanner, 2012, s. 36). 

V této kapitole se zaměřuji na proces plánování vyučovací jednotky využívající metodu 

CLIL, která se odlišuje od hodin odborného předmětu nebo cizího jazyka. Rozdíly se 

objevují převážně v procesu správného stanovení cílů vyučovacích jednotek a při výběru 

nebo adaptaci výukových materiálů. Všechny tyto části procesu tvorby souvisí s již 

popsanými specifiky, principy a charakteristikami metody CLIL (Procházková, 2016). 

2.4.1 Stanovení cílů vyučování 

Prvním krokem při plánování vyučovací jednotky, nejen té vedené metodou CLIL, by mělo 

být stanovení cílů. Cíle je třeba reálně, jasně a konkrétně formulovat, což může pomoci ve 

fázi výběru vhodných materiálů, aktivit, metod výuky i při následné reflexi vyučování. 

Mehisto, Frigols a Marsh (2008, s. 33) dále zmiňují, že z dlouhodobého hlediska je správná 

formulace výukových cílů zásadní. 

Koncepce, která může pomoci učiteli s konkrétním stanovením cílů, je tzv. rámec čtyř 

C neboli 4Cs (obr. 2). Tato koncepce zdůrazňuje základní komponenty vyučovacích 

jednotek vedených metodou CLIL. Čtyři C zastupují Content – obsah, Communication – 

komunikaci, Cognition – poznávání a Culture – kulturu.  

Obsah odkazuje k tématům odborného předmětu nebo mezipředmětových vztahů. Je 

užitečnější vnímat obsah jako posun v pochopení nových znalostí a dovedností žáka než 

v pouhém získání vědomostí. 

Komunikace znamená interakci a zdokonalení v oblasti znalostí a užití jazyka. Ve smyslu 

metody CLIL se jedná o komunikaci vedenou mimo gramatický systém. V metodě CLIL 

se tedy od žáka požaduje užívat jazyk odlišným způsobem, než je tomu v tradičních 
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hodinách cizího jazyka. Důležitost gramatiky a bohaté slovní zásoby při učení se cizímu 

jazyku je však i v tomto konceptu zřejmá. 

Poznávání, upozorňuje na podmínku efektivní výuky metodou CLIL, která vede žáka 

k vytvoření nového poznatku, k rozvoji strategií učení a dovedností prostřednictvím 

myšlení a porozumění řešeným problémům. CLIL není o přenosu znalostí od experta 

k nováčkovi, ale i žáci vyučováni metodou CLIL by měli získat prostor k vytvoření 

vlastního porozumění. Užitečným pomocníkem při plánování dostatečně kognitivně 

náročných úkolů a aktivit může být Bloomova taxonomie cílů20, revidovaná v roce 2001 na 

základě nových poznatků z psychologie týmem vedeným Andersonem a Kratwohlem21.  

Poslední C v  rámci 4Cs reprezentuje slovo kultura a s ním spojené vědomí o vlastní i cizí 

identitě, občanství a rozvoji názorů směrem k pochopení multikulturní společnosti 

(Procházková, 2016; Coyle, Hood a Marsh, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

20 Jedná se o hierarchicky uspořádaný systém kognitivních cílů výuky od procesů nejméně náročných na 

myšlení po ty nejvíce náročné – 1. znalosti, 2. porozumění, 3. aplikace, 4. analýza, 5. syntéza, 6. hodnotící 
(Benešová, Vallin, 2015). 
21 Došlo ke změně u šesti základních kategorií – 1. zapamatovat si, 2. porozumět, 3. aplikovat, 4. analyzovat, 
5. hodnotit, 6. tvořit. (Coyle, Hood a Marsh, 2010) 

Obrázek 2: Rámec 4Cs (Coyle, Hood a Marsh, 2010, s. 41, překlad vlastní)  
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Konkrétní rady týkající se procesu stanovení cílů jsem nalezla v publikaci Bentley (2010) 

a Benešové a Vallin (2015). Autorky doporučují určování cílů z pozice žáků ve 3. osobě 

čísla množného (např. Žáci budou znát/vědět/dozvědí se, že …; Žáci popíší/vysvětlí 

rozdíly v …). Správně vyjádřit cíle také pomohou tzv. aktivní slovesa vyjadřující činnost 

(např. definovat, napsat, znázornit, shrnout, …) a v této kapitole již jednou zmiňovaná 

Bloomova taxonomie cílů, díky níž má učitel stále v patrnosti kognitivní náročnost oblasti, 

ve které se pohybuje.  

2.4.2 Výběr a adaptace materiálů 

Výukové materiály používané v hodinách vedených metodou CLIL jsou odlišné od těch 

využívaných pro výuku odborného nejazykového předmětu i cizího jazyka.  

Materiály vhodné pro výuku metodou CLIL jsou vybírány vzhledem k tématům odborného 

předmětu. Obtížnost jazyka a nejazykového obsahu je zvážena a je jí přizpůsoben 

scaffolding (Bentley, 2010, s. 50). 

Dostupnost kvalitních výukových materiálů je zcela zásadní pro rozšíření metody CLIL 

v českých školách (Kubínová, 2018, s. 15). Český učitel vyučující metodou CLIL, má při 

získávání výukových materiálů několik možností. K dispozici mu je jediná česká ucelená 

výuková sada učebnic a pracovních sešitů Labyrinth CLIL (2014–2015).22 Na trhu jsou 

sady Labyrinth využívající metodu CLIL k integraci anglického nebo německého jazyka 

a odborných předmětů, kterými jsou matematika, zeměpis, přírodopis, dějepis a občanská 

výchova.  

Učitelé mohou dále využívat učebnice odborných předmětů z anglicky mluvících zemí 

(např. z matematiky Morrison et al., 2015), CLIL učebnice ze zahraničí (např. 

z matematiky Broadbent a Ruddle, 2016), dostupné materiály vzniklé v rámci projektů 

zaměřených na CLIL (např. projekt Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně ZŠ 

a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií realizoval Národní ústav pro vzdělávání) 

nebo materiály vlastní výroby. Materiál pro výuku metodou CLIL může být získán také 

překladem materiálů z mateřštiny, jak píše Bentley (2010, s. 50). 

                                              

22 Tato výuková sada nemá schvalovací doložku MŠMT, viz http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-

cr/schvalovaci-dolozky-ucebnic-2013 
 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/schvalovaci-dolozky-ucebnic-2013
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/schvalovaci-dolozky-ucebnic-2013
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Zahraniční učebnice přinášejí celou řadu nejasností, které vycházejí nejen z kulturních 

odlišností, ale také z rozdílných didaktik, kurikul, zápisů a značení. Pracovní listy, které si 

učitel buď připraví sám, nebo získají z online zdrojů, se v porovnání s učebnicí jeví 

v dlouhodobém hledisku jako neefektivní a nespolehlivé. Učebnici připravuje tým 

odborníků několik let, je testována a prochází jazykovou korekcí (Kubínová, 2018, s. 22). 

Vyučující musí materiály pro CLIL výuku vybírat a adaptovat velmi opatrně. Musí mít 

vždy na paměti žákovu potřebu porozumět obsahu a kontextu vyučovacích hodin.  Jedině 

tak může dojít k rozvoji žákovských znalostí a dovedností a mohou být naplněny výukové 

cíle.  

Model (obr. 3), který je součástí teorie bilingvního vzdělávání Cumminse (kap. 2.2), 

pomáhá učitelům nejen při tvorbě výukových materiálů, ale také v následném porovnání 

a vyvážení náročnosti učiva po stránce jazykové a obsahové. Učitel může efektivně 

pracovat s Cumminsovými kvadranty při formulování dlouhodobých cílů hodin CLIL, při 

diagnostikování úrovně žáka v cizím jazyce nebo při výběru konkrétních aktivit pro hodinu 

CLIL (Benešová a Vallin, 2015, s. 70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Cumminsovy kvadranty (Cummins, 2000 , s. 68, překlad vlastní) 

Hodně 

kontextuální 

podpory 

Kvadrant A (BICS) 

Kvadrant B (CALP) Kvadrant D (CALP) 

Kvadrant C (BICS) 

Málo 

kontextuální 

podpory 

Kognitivně více náročné 

Kognitivně méně náročné 
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Pokud se učitel rozhodne pohybovat v kvadrantu A, zvolí aktivity, při kterých má žák 

vizuální podporu a je při nich používán jazyk běžné neformální komunikace, BICS. Pokud 

učitel chce stále rozvíjet u žáků jazyk každodenní komunikace, ale tentokrát bez vizuální 

podpory, dostane se do kvadrantu C.   

Když učitel cítí, že je vhodná chvíle v hodinách CLIL rozvíjet akademické jazykové 

dovednosti, CALP, musí být opatrný s úrovní odborného jazyka a vhodně zvolit vizuální 

podporu tak, aby aktivita nebyla příliš obtížná, a tudíž demotivující. Při aktivitách 

z kvadrantu B žáci rozvíjejí také formální akademický jazyk a je jim poskytnuta vizuální 

podpora s požadavky na vyšší kognitivní náročnost. Aktivity patřící do kvadrantu D rozvíjí 

prostřednictvím kognitivně náročných úkolů CALP bez jakékoliv vizuální podpory 

(Cummins, 2000). 

Při přípravě vyučovací jednotky a učebních materiálů musí vyučující brát také v potaz 

učební styly žáků, jejichž zastoupení je ve třídě většinou rozmanité. V literatuře se 

můžeme setkat s různou klasifikací stylů učení. Uvádím zde jednu z nich, která podle mého 

názoru nejvíce souvisí s empirickou částí mé diplomové práce. Tato klasifikace rozděluje 

učební styly podle převažujícího smyslového vnímání (Šmídová, Procházková a Vojtková, 

2012; Polák, 2016): 

- vizuální učební styl s převahou zrakového vnímání,  

- auditivní učební styl s převahou sluchového vnímání,  

- taktilní a kinestetický učební styl s převahou dotykového a pohybového vnímání,  

- logický učební styl s dominantním chápáním logické struktury učiva (slovně 

pojmový učební styl).  

Bentley (2010, s. 31) doporučuje učitelům pro povzbuzení žáků na začátku vyučovacích 

jednotek využít známé obsahové a jazykové znalosti v zahřívacích a opakovacích 

aktivitách. Využití mateřského jazyka v těchto aktivitách není překážkou. Hlavním cílem 

zahřívacích a opakovacích aktivit je dodání sebedůvěry a odvahy žákům, což může vést 

k jejich většímu zapojení do činnosti ve zbylé části jednotky.   

Na doporučení aktivit pro začátek vyučovací hodiny navazuje Bentley (2010, s. 31) 

doporučením pro závěrečnou část. Žáci podle autorky profitují ze společné diskuse 
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v závěru vyučování vedeného metodou CLIL. Vyučující se celé třídy ptá na znalosti, které 

se naučili. Součástí této závěrečné aktivity může být reflexe uplynulé hodiny a sebereflexe 

získaných poznatků a práce v hodině. U tříd, které s metodou CLIL začínají, není problém 

vést tuto závěrečnou diskuzi v češtině.  
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3 CLIL V MATEMATICE 

V úvodu této kapitoly představuji různá pojetí vyučování matematiky. Tato pojetí úzce 

souvisejí s výběrem vyučovacích metod, které učitel volí vzhledem ke stanovenému 

obsahovému cíli odborného předmětu. Nejazykový předmět, na který se v kapitole 

zaměřuji, je matematika, protože v empirické části připravuji vyučovací jednotky tohoto 

odborného předmětu s využitím metody CLIL. 

V této kapitole se také věnuji teorii týkající se metody CLIL ve výuce matematiky. Na 

odborné literatuře ukazuji přínosy zařazení metody do vyučovacích hodin matematiky. 

3.1 Metody vyučování matematiky 

„Výuková metoda (metoda vyučování) je koordinovaný systém vyučovacích činností učitele 

a učebních aktivit žáka, který je zaměřen na dosažení stanovených výchovně vzdělávacích 

cílů.“ (Polák, 2016, s. 43) 

V základní klasifikaci metod výuky matematiky se objevuje rozdělení na tradiční 

(klasické) a aktivizující. Tuto dvojici doplňuje Maňák a Švec (2003, s. 131) o metody 

komplexní, ve kterých se uplatňují psychodidaktické aspekty vyučování a specifické 

aktivizační didaktické prostředky.  

Mezi základní druhy tradičních postupů patří metody slovní, názorně demonstrační 

a dovednostně-praktické. Metoda problémového výkladu, heuristická (objevitelská) 

a výzkumná patří mezi výukové metody aktivizující. Polák (2016, s. 45) navíc uvádí 

rozsáhlejší klasifikaci výukových metod v matematice podle forem myšlenkových operací, 

tedy z hlediska psychologického a psychodidaktického.  

Výběr vhodných kombinací výukových metod je velmi důležitý a zásadní z hlediska 

efektivního dosahování cílů vyučovacích jednotek. Předpokladem správné volby je jejich 

dobrá znalost a schopnost analýzy vzhledem k cíli vyučovací jednotky (Polák, 2016). 
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3.2 Transmisivní a konstruktivistické vyučování 

Výběr vhodných metod a stylů výuky úzce souvisí s přístupem učitele k vyučování 

matematiky, jehož volba ovlivní také přípravu a průběh vyučovacích jednotek vedených 

metodou CLIL. V současné didaktice matematiky existují dvě základní pojetí výuky, a to 

transmisivní a konstruktivistické (Stehlíková, 2004, s. 12). 

Transmisivní pojetí spočítá v tom, že vyučující předává žákům hotové a utříděné 

vědomosti. Žáci se tak stávají pasivními příjemci informací a jsou na ně kladeny nároky 

otisknutí poznatků v nezměněné podobě do paměti (Stehlíková, 2004, s. 19). 

V matematice vyučované transmisivně jsou žákům často předávány návody a algoritmy 

postupů řešených úloh. V tomto vyučování je absence skutečného žákovského procesu 

poznávání a objevování (Polák, 2016). Hlavní nedostatek transmisivního vyučování vidí 

Polák (2016, s. 49) ve skutečnosti, že ve většině případů vede k formalismu získaných 

vědomostí.  Hejný a Kuřina (2009, s. 193) uvádějí, že transmisivní přístup může 

přispívat k rozvoji paměti, nepodporuje však myšlení a nedává dostatečné množství 

podnětů k rozvoji kreativity.  

Polaritním přístupem k transmisivnímu přístupu je přístup konstruktivistický. Při výuce 

matematiky v tomto přístupu je kladen důraz na aktivní vytváření matematických poznatků 

v mysli žáka. Základem pro tvorbu poznatkové konstrukce může být správně prezentovaný 

problém vycházející z okolního světa dítěte, světa přírody a  techniky (Stehlíková, 2004, 

s. 15). 

Jedním ze základních úkolů učitele je motivovat žáky k aktivitě, což může udělat několika 

způsoby. Za tyto základní způsoby ve výuce matematiky považuje Polák (2016, s. 27) 

správnou prezentaci problémů, paradoxů, výsledků a podněcování žákovského 

formulování nápadu a argumentu, využití historie matematiky a kritického hodnocení 

práce žáků (sebereflexe).  

Podle Hejného (2004, s. 27) vnitřní motivace k poznání pramení z rozporu mezi tím, co 

žák neví a vědět by chtěl. Touha po poznání je podle autora pro dítě přirozenou. Pokud 

učitel žáka k práci nutí, jedná se o stimulaci a dochází k využívání vnější žákovské 

motivace.    
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Ve výuce matematiky jsou významnými propagátory konstruktivismu didaktici 

matematiky Hejný a Kuřina, kteří své přesvědčení uceleně sepsali v knize Dítě, škola 

a matematika – Konstruktivistické přístupy k  vyučování (1. vydání 2002, 2. vydání 2009). 

3.3 Výuka metodou CLIL v matematice 

Jazyk se při výuce metodou CLIL dostává do rovnováhy s odborným předmětem a dochází 

k integraci obou složek (kap. 1.3). I přes tuto simultánnost docházelo v minulosti 

k zdůrazňování výhod metody převážně s ohledem na rozvoj jazyků (Novotná 

a Hofmannová, 2011, s. 7). Tento postoj se časem měnil. Dnes již můžeme vidět 

nezanedbatelné výhody, které metoda přináší také do výuky odborného předmětu 

(Šmídová, Procházková a Vojtková, 2012; Teaching with Foreign Language, 1998 in 

Hofmannová a Novotná, 2003), tedy i matematiky. Metoda CLIL, i v malém rozsahu, 

může přinést pozitivní výsledky také v oblastech motivace, sebevědomí, postoje žáků 

k předmětu a rozvoji schopností učit se cizí jazyky i nejazykový předmět. 

Hlavní jazykový přínos metody CLIL u žáků vidí March a Langé (2000) v častějším 

užívání jazyka, které je upřednostněno před memorováním slovní zásoby a gramatiky. 

CLIL žákům nabízí situace, ve kterých je pozornost přenesena od jazyka na učební 

aktivitu. Jeho cílem tedy je, aby se v jazyce žáci naučili myslet, nikoliv se o něm učit.  

S nárůstem počtu možností být v kontaktu s cizími jazyky a komunikovat jimi vzniká více 

stimulující prostředí.  To vede k lépe rozvinuté nervové síti v mozku, která zapříčiní rozvoj 

kognitivních schopností, konkrétně se mozek stane flexibilním nástrojem k používání 

vzhledem k měnícímu se okolnímu prostředí. Surmont et al. (2014, 59–61). Autor neuvádí 

konkrétní kognitivní schopnosti, které se rozvíjejí. Podle mého názoru a na základě studia 

dalšího textu autora předpokládám rozvoj pozornosti, paměti, pohotovosti a schopnosti 

porozumět.  

Surmont et al. (2014, s. 56–57) píše, že CLIL přispívá také k rozvoji metalingvistických 

kompetencí. Znamená to, že žáci mají větší vhled do jazyka a jeho struktur. Jelikož je 

abstraktní přemýšlení stimulováno právě metalingvistickými kompetencemi, porozumění 

jazyku vede k pochopení abstraktního konceptu. Matematika je předmět, ve kterém je 

porozumění tomuto abstraktními konceptu důležité a velmi kritické.  
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Porozumění cizímu jazyku a matematice obsahuje společné prvky, kterými jsou abstraktní 

mentální reprezentace, konvenční zápis a interpretační funkce. I přes časté pohledy na 

člověka jako tvora buď humanitně (zahrnuje jazyk), nebo přírodovědně (zahrnuje 

matematiku) orientovaného, hraje jazyková znalost důležitou roli v matematickém učení. 

Pokud žáci a studenti mají řešit matematický problém a nerozumí tomu, co je říkáno nebo 

psáno, šance úspěšného vyřešení je velmi malá (Surmont et al., 2014, 63–64). 

V matematice se objevují rozdíly mezi jazykem učitelů a žáků. Úroveň odborného 

matematického jazyka by měl vyučující přizpůsobit znalostem a věku žáků. Pokud je 

úroveň odbornosti příliš vysoká, stává se pro žáky látka nesrozumitelná a vede 

k formalismu a paměťovému uchopení. Převážně mladší žáci mohou mít problémy 

s porozuměním dlouhým instrukcím vztahujícím se k novému tématu. Pokud vyučující 

zahrnuje metodu CLIL do hodin matematiky, má tendenci používat kratší a jednodušší 

věty a jazykový scaffolding (Novotná a Hofmannová, 2011). 

Důvodem, proč žáci vedení metodou CLIL v matematice profitují z jejích výhod, je 

přítomnost stimulujícího prostředí vedoucího k zvyšování metalingvistických kompetencí, 

učebních dovedností a abstraktního přemýšlení. Tyto kompetence přinášejí výhody při 

učení se jazyku i matematice (Surmont et al., 2014). 

Pokud učitel matematiky zařadí do svého vyučování metodu CLIL dochází podle Novotné 

a Hofmannové (2011, s. 9) k pozitivním změnám v jejich stylu vyučování. Vyučující jsou 

více nakloněni adaptování interaktivních strategií do svého stylu vyučování, využívají 

různých druhů verbální i neverbální reprezentace k ilustrování významu (např. opakování, 

řeč těla, podobnosti, přirovnání) a více dbají na zpětnou vazbu od žáků. 

Matematiku označuje Hofmannová a Novotná (2003) za předmět vhodný pro využití 

metody CLIL, jelikož se v něm může využívat mnoho názorných pomůcek a jiných 

prostředků reprezentace na podporu verbálního projevu. Další důvod pro využití metody 

CLIL právě v předmětu matematika uvádí Sedláčková (2016, s. 28) takto: „Matematika je 

pro CLIL výuku velmi vhodným předmětem, protože se v ní často používají čísla, symboly, 

znaky, nejrůznější obrázky a názorné pomůcky, které samy fungují jako nositelé informací  

(…).“ I přesto, že se může zdát, že matematika a její jazyk je značně univerzální, vyučující 

musí mít stále na paměti obsahové a symbolické rozdíly mezi používanými jazyky.  
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Empirická část: 

4 AKČNÍ VÝZKUM: cíl, výzkumný vzorek a metodologie 

V průběhu hledání nejlepšího způsobu implementace metody CLIL do vyučovacích hodin 

jsem se inspirovala pracemi dvou osob. Jedním z nich byla Coyle (2010, s. 48), autorka 

zejména publikací věnujících se metodě CLIL, která začínajícím učitelům doporučuje 

metodu pomalu pilotovat a experimentovat s ní v nízkém počtu hodin. Druhou osobou byla 

paní učitelka Jana, která vyučuje metodou CLIL pravidelně jednu hodinu týdně po dobu 

dvou let v nižších ročnících víceletého gymnázia. 

4.1 Cíl výzkumu 

Cílem experimentu bylo připravit, realizovat, zhodnotit proces dlouhodobé implementace 

metody CLIL do hodin matematiky v 7. ročníku ZŠ a popsat změny, které zařazení metody 

do výuky matematiky přineslo v oblasti motivace a matematických poznatků žáků. Další 

sledovanou změnou byla aktivita žáků v hodinách vedených metodou CLIL realizovaných 

v rámci její implementace. Implementaci jsem připravila tak, aby byla dlouhodobě 

udržitelná a přinášela výhody pro žáky ve znalostech nejazykového předmětu i cizího 

jazyka. 

Metoda byla do vyučování zařazována jednou hodinou procvičovacího charakteru týdně po 

dobu dvou měsíců. Výuka v této době byla zaměřena na témata poměr, přímá úměrnost 

a nepřímá úměrnost. Důvodem výběru těchto témat pro výzkum bylo jejich úzké propojení 

s reálným životem. Ve výuce jsem tak mohla využívat množství úloh vyplývajících 

z reálných životních situací blízkých žákům, jejichž zařazením jsem otevírala prostor pro 

konverzaci v anglickém jazyce. Předpokládala jsem, že tato konverzace bude pro žáky 

motivující a umožní naplnit i jazykové cíle hodin.  

V průběhu experimentu byla náplň vyučovacích hodin experimentální a kontrolní skupiny 

stejná s výjimkou jedné hodiny týdně, která byla v experimentální skupině vedena 

metodou CLIL a v kontrolní skupině nikoliv. V průběhu dvou měsíců stanovených pro 

výzkum jsem tedy v experimentální skupině odučila sedm hodin matematiky splňujících 

principy metody CLIL (kap. 2.2 a 2.3). Součástí výzkumné části práce je metodický popis 
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těchto sedmi hodin doplněný o pracovní listy. Celý průběh implementace metody CLIL do 

hodin matematiky jsem zkoumala akčním výzkumem.   

Abych splnila cíl výzkumu, porovnala jsem znalosti, které výzkumná skupina získala 

v průběhu experimentu, se znalostmi kontrolní skupiny a požadavky ŠVP ZŠ Na Beránku 

(2014). Dále jsem porovnala motivace žáků experimentální skupiny k předmětu 

matematika před a po implementaci metody CLIL do výuky.  

4.2 Výzkumná otázka a její zodpovězení 

Základní výzkumná otázka, kterou jsem si položila, zní: Je metoda CLIL vhodná pro 

dlouhodobou implementaci do matematiky?  Tato otázka je velmi komplexní, a proto jsem 

ji rozdělila na tři oblasti (odborné znalosti žáků, motivace žáků k předmětu matematika 

a aktivita žáků v hodinách vedených metodou CLIL), které zkoumám pomocí konkrétních 

nulových hypotéz: 

 Dlouhodobé zařazení výukové metody CLIL do vyučování negativně ovlivňuje 

množství učiva osvojeného žáky. 

 Dlouhodobé zařazení metody CLIL do vyučování matematiky způsobuje pokles 

motivace žáků k předmětu matematika. 

 Zařazení metody CLIL do vyučovacích hodin matematiky je překážkou pro aktivní 

zapojení žáků do skupinových a individuálních aktivit v těchto hodinách. 

4.3 Výzkumný vzorek 

Vzhledem k cílům práce se vyučující matematiky, tedy já, stává zároveň výzkumníkem 

a účastníkem výzkumu. V této kapitole se věnuji popisu školy, ve které výzkum probíhal, 

experimentální a kontrolní skupiny, a zároveň se pokouším o charakteristiku své osoby 

(pedagogická praxe, jazyková úroveň, vztah k experimentální a kontrolní skupině). 

4.3.1 Charakteristika školy 

Místem výzkumu je sídlištní základní škola s 800 žáky v okrajové části Prahy 12. Základní 

škola zajišťuje vzdělávání ve dvou programech: Montessori a podle ŠVP ZŠ Na Beránku – 

CESTA (cíle, efektivita, spolupráce, tvořivost, aktivita) (2014). Program Montessori se 

v rozsahu jedné třídy (15–30 žáků) objevuje v každém ročníku ZŠ. Zbývající třídní 
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kolektivy ZŠ jsou vzdělávány podle zmiňovaného ŠVP ZŠ Na Beránku (2014). Výzkum 

probíhá v části školy vedené podle druhého zmiňovaného plánu, tady podle  ŠVP ZŠ Na 

Beránku (2014). Programem Montessori a jemu odpovídající části školy se již nebudu dále 

zabývat.  

Následný popis vzdělávací charakteristiky školy je doplněn citacemi ze 

základního dokumentu školy. Citace a popis jsou zaměřeny na přiblížení jazykové 

a matematické výuky, která má souvislost s implementací metody CLIL: 

„Školní vzdělávací program školy klade také velký důraz na to, že nezáleží na množství 

poznatků, ale na jejich trvalosti a propojenosti s praktickým životem. (…) Chceme vytvořit 

u každého žáka pozitivní vztah ke vzdělávání a motivovat ho k  celoživotnímu učení.“ 

„Naše hlavní zásady jsou: 

- práce s informačními a komunikačními technologiemi, 

- používat co nejefektivnější metody a formy výuky,  (…)“ (ŠVP Na Beránku, 2014, 

s. 8) 

„Cílem jazykové výuky je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí .  Součástí 

výuky je i poznávání tradic a zvyků jiných zemí. (…) Výuka probíhá ve třídách 

s odpovídajícím vybavením, např. audio-vizuální technikou, eventuálně interaktivní tabulí 

nebo počítači. K dosažení cílů vzdělávání v tomto předmětu používáme různé metody 

a formy práce (frontální výuka, skupinová práce, práce ve dvojicích, dramatizace, 

simulace daného prostředí, projekty, hry apod.).“ (ŠVP Na Beránku, 2014, s. 37) 

 „Předmět Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v  praktickém životě 

a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Vzdělávání klade důraz na důkladné 

porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným 

vztahům. (…) Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky a zdokonalují se rovněž 

v samostatné a kritické práci se zdroji informací. (…) K dosažení cílů vzdělávání v  tomto 

předmětu používáme aktivizující metody a formy práce: skupinovou práci, projektové 

vyučování, řešení problémových úloh, hry, soutěže apod.“ (ŠVP Na Beránku, 2014, s. 54) 
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Podle učebního plánu v ŠVP ZŠ Na Beránku (2014) je výuce matematiky věnováno 

24 vyučovacích hodin na 1. stupni a 16 vyučovacích hodin na 2. stupni. Tato čísla ukazují 

součet počtu týdenních hodin napříč všemi ročníky daného stupně ZŠ.  

Povinná výuka anglického jazyka je zahájena ve 3. ročníku ZŠ a pokračuje třemi 

vyučovacími hodinami týdně na 1. stupni. V 6. ročníku je počet hodin anglického jazyka 

navýšen o jednu vyučovací jednotku. V 7. až 9. ročníku se časová dotace vrací opět na tři 

vyučovací hodiny týdně. Počínaje 8. ročníkem žákům přibývá německý jazyk 

s tříhodinovou týdenní dotací.  

Pedagogický sbor školy je tvořen 30 až 35 pedagogy doplněnými o asistenty a vychovatele 

ze školní družiny. Pedagogové jsou spíše staršího věku a většina z nich na této škole 

působí již desítky let. Škola čelí problému stárnoucího pedagogického sboru, kde je velká 

část pedagogů již na hranici důchodu. Ředitel se snaží doplňovat řady vyučujících o mladší 

pedagogy, kterých je ale stále podstatná menšina.  

Vyučující 1. stupně jsou velmi otevřeni inovacím a novým trendům ve výuce. Při výuce se 

inspirují Hejného metodou a programem Začít spolu, využívají práci v centrech aktivit 

a projektovou výuky. Na 2. stupni se od inovativní výuky upouští, učitelé prosazují tradiční 

přístup k výuce a jsou více orientováni na předmět než na žáka. Při výuce matematiky 

převládá transmisivní a frontální výuka. (Tyto informace popisuji na základě svých 

zkušeností s výukou kolegů a svého pozorování chodu školy po dobu sedmi měsíců).  

Ve škole se podle ŠVP ZŠ Na Beránku dbá na využívání technologií ve výuce i přesto, že 

technologické zázemí je nedostatečné. Pro potřeby vzdělávání na 2. stupni (10 třídních 

kolektivů) jsou k dispozici dvě počítačové učebny vybavené 15 počítači, jedna třída 

s interaktivní tabulí, jeden data-projektor s plátnem, 10 iPadů a jednotlivé počítače ve 

třídách pro vyučujícího. Připojení na školní internetovou síť přes připojení Wifi není 

možné.  

Ředitel školy je zastáncem inovativních a konstruktivistických metod výuky a dává 

vyučujícím velkou volnost a důvěru v jejich výběr. Ředitel školy vyučující podporuje 

v příležitostech dalšího vzdělávání.  
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Podle mého názoru ve škole chybí koncepční podpora ze strany vedení a alespoň částečná 

metodická souhra 1. a 2. stupně ZŠ. Následkem této heterogenity je situace, ve které škola 

nepostupuje jednotně a je zde patrný rozdíl mezi směřováním 1. a 2. stupně.  

4.3.2 Charakteristika experimentální skupiny 

Experimentální skupinou je část třídy 7. C. Tato část je složena z 11 žáků, z nichž čtyři 

jsou chlapci. Celá třída tvořená 20 žáky byla v 6. ročníku na základě žádosti rodičů 

rozdělena na výuku předmětů matematiky, českého a anglického jazyk. Důvodem 

k rozdělení třídy byla přítomnost velkého počtu žáků se specifickými poruchami učení 

(SPU) a chování (SPCH) a s tím související velké množství individuálních vzdělávacích 

plánů (IVP). Rozdělením vznikla jedna skupina bez žáků se SPU, SPCH a IVP a druhá 

skupina s většinovým zastoupením žáků se SPU, SPCH a IVP .  

Výzkum jsem prováděla v 1. popisované skupině. Z toho důvodu není nutné jednotlivé 

žáky 2. skupiny a jejich specifické poruchy učení charakterizovat. V celé práci se budu 

zmiňovat již jen o té části třídy, která je experimentální skupinou výzkumu, a budu ji 

nazývat skupinou 7. C.  

Ve skupině 7. C jsou zastoupeni jen žáci, jejichž mateřským jazykem je čeština. Požadavky 

na vzdělání v anglickém jazyce formulované v RVP ZV (2017) vycházejí ze SERR, který 

u 7. ročníků základních škol předpokládá dosaženou úroveň A123 nebo A224. Fyzické 

a psychické diagnostikované problémy žáků skupiny mi nejsou známy. Třídu 7. C vyučuji 

matematiku od začátku školního roku 2018/2019. 

                                              

23 Úroveň A1: „Žák rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět 
konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché 

otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, 
a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu 
a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.“ (SERR, 2017, s. 24) 

 
24 Úroveň A2: „Žák rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí 
bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu 

a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou 
a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou 

vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.“ (SERR, 
2017, s. 24) 
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4.3.3 Charakteristika kontrolní skupiny 

Kontrolní skupinou je třída 7. A s počtem 24 žáků, z nichž je 13 chlapců. Žádný z žáků 

třídy 7. A nemá IVP. SPU, konkrétně dysgrafie a dyslexie, se objevuje u tří žáků 

třídy.SPCH a jiné SPU u žáků třídy diagnostikovány nebyly. Podpůrná opatření, která ve 

třídě těmto žákům poskytuji, jsou: psaní krátkých textů, vysvětlování významu přečteného 

textu, zvýrazňování klíčových slov, dostatek času na čtení textů a poskytování tištěných 

materiálů. Třídu 7. A vyučuji matematiku od začátku školního roku 2018/2019.  

4.3.4 Charakteristika vyučující 

Výzkumníkem, který hodiny metodou CLIL připravoval, realizoval a hodnotil, jsem byla 

já. V této kapitole popisuji své dosavadní zkušenosti s výukou matematiky, jazykovou 

úroveň a přístup k výuce a žákům v hodinách matematiky.  

Má učitelská praxe trvá jeden školní rok a zkušenosti s výukou jsem získala na dvou 

základních školách. Věnuji se předmětům matematika a tělesná výchova, z jejichž 

odborného obsahu a didaktik mám úspěšně složené státní závěrečné zkoušky. Na základní 

škole, kde výzkum probíhal, vyučuji od září roku 2018. 

Nacházím se v učitelských začátcích, některá témata vyučuji poprvé a nemám dostatek 

zkušeností s udržením pořádku ve třídě. Snažím se po uplynutí vyučovací hodiny provádět 

sebereflexi a v jejím průběhu zjistit chyby, kterých jsem se dopustila, a poučit se z nich. 

Reflexe mi pomáhá chyby konkretizovat a v následujících hodinách eliminovat. Hodiny si 

pečlivě připravuji. 

Ve výuce matematiky využívám konstruktivistický přístup. Tento přístup k výuce je pro 

mě velmi obtížný a často se přistihnu při tom, že vedu hodinu transmisivně a frontálně. 

Hodiny matematiky často doplňuji o aktivity spojené s manipulací s předměty, práci ve 

skupinách nebo diskuzí nad možnostmi řešení.  

Patřím mezi neaprobované vyučující anglického jazyka. S ohledem na literární zdroje není 

tato skutečnost překážkou k úspěšné výuce metodou CLIL (kap. 2.1). Z anglického jazyka 

mám úspěšně složenou státní maturitní zkoušku, jejíž úroveň obtížnosti lze přirovnat 

k úrovni B2 definované podle SERR. Nevlastním však žádný certifikát, který by mou 

úroveň B2 potvrzoval.  
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Od doby absolvování zkoušky se má jazyková znalost v komunikační oblasti zdokonalila, 

jelikož jsem žila pět měsíců v Londýně. Dále jsem angličtinu aktivně využívala při stáži 

v Černé Hoře a Rumunsku, která trvala tři měsíce, a při sdíleném bydlení s Američany, 

které trvalo dva roky. Svou znalost anglického jazyka se snažím stále udržet na vyšší 

úrovni sledováním filmů, čtením knih a povídáním si s přáteli ze zahraničí. 

Na svých cizojazyčných znalostech a dovednostech kladně hodnotím širokou slovní 

zásobu, dovednost se vyjadřovat a přemýšlet v cizím jazyce. Slovní zásobu z matematické 

oblasti jsem musela před zahájením výzkumu doplnit. Mou slabou stránkou je gramatika 

anglického jazyka. Základní gramatiku vyučovanou na základní škole za problém 

nepovažuji. Problémy by se mohly objevit při snaze o konstrukce složitějších vět. 

Složitějším větám jsem se však průběhu experimentu snažila vyhýbat, aby mi žáci 

porozuměli. 

4.4 Metoda vhodná pro výzkum 

Jako kvalitativní výzkumnou metodu jsem zvolila akční výzkum. Důvodem této volby byl 

cíl výzkumu, který zahrnoval přípravu, realizaci a zhodnocení implementace metody CLIL 

do hodin matematiky. Implementace se skládala z akce, reflexe a akce obohacená 

o poučení plynoucí z předcházejících situací. Tyto fáze velmi připomínají fáze akčního 

výzkumu. Pomocí akčního výzkumu jsem také mohla pozorovat změny v aktivitě žáků 

v hodinách vedených metodou CLIL kontinuálně, z hodiny na hodinu. 

Postavení akčního výzkumu v pedagogickém prostředí České republiky není jasně 

vyhraněno a část odborné veřejnosti k němu má stále odmítavý postoj. Na základě 

studované literatury (Vallin, 2017; Janík, 2004; Pavelková, 2013) vidím hlavní důvod této 

nedůvěry v jeho neobjektivnosti a nemožnosti označit poznání plynoucí z výzkumu jako 

trvalé a přenosné do jiných situací.  

I přes tyto rozpory jsem zvolila akční výzkum jako svou výzkumnou metodu. Vzhledem 

k cíli výzkumu a k okolnostem, které mi dovolily výzkum provádět ve třídě, kdy již půl 

roku matematiku vyučuji, jsem považovala akční výzkum za nejpřínosnější metodu 

vedoucí ke splnění cíle výzkumu a svou pedagogickou praxi.  
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Rozhodnutí o provedení výzkumu ve třídě, kterou znám a která zná mě, také zajistilo 

menší negativní dopad vlivů na validitu závěrů výzkumu. Těmito vlivy myslím neznalost 

žákovských individualit vyučujícím, neznalost učitele žáky, neznalost matematické úrovně 

jednotlivých žáků i třídy jako skupiny. Také jako dlouhodobá vyučující třídy mám vyšší 

předpoklady k vytvoření reálnějších očekávání o průběhu a výsledcích výzkumu.  

4.4.1 Fáze akčního výzkumu 

Akční výzkum by měl podle teorie vycházet z požadavku samotné skupiny. V pedagogice 

nejčastěji začíná v okamžiku, kdy se učiteli zdá, že ve třídě něco nefunguje, nebo má 

potřebu implementovat inovace do výuky. Tento problémový moment se stává motivem 

a výchozím bodem k provádění výzkumu. Pro mě bylo výchozí bodem rozhodnutí 

o implementaci metody CLIL do výuky.  

Specifikem akčního výzkumu je jeho spirálovitý průběh. Tento průběh lze pozorovat i ve 

schématu, který uvádí Whithead (1993 in Nezvalová, 2002). Akční výzkum je v něm 

prezentován jako cyklus skládající se z pěti kroků:  

- problém, který se objevil v praxi,  

- představa o řešení problému,  

- aktivita k zvolenému řešení,  

- vyhodnocení výsledků aktivit, které vedou k řešení problému, 

- modifikace problému.  

V odborné literatuře lze najít větší množství schémat popisujících fáze akčního výzkumu, 

např. Elliott (1981 in Janík, 2004), Altrichter a Posch (1998 in Janík, 2004).  

Schéma autora Whithead (1993 in Nezvalová, 2002) jsem pro zaznamenání výzkumu 

vybrala proto, že jeho jednotlivé části jsou průnikem částí, které najdeme v ostatních 

schématech, a nejlépe se hodí k vyhodnocení mého výzkumu.  

4.4.2 Metody použité  pro sběr dat 

Pro zajištění validity výzkumu se v kvalitativním, tedy také v akčním, výzkumu využívá 

tzv. triangulace. Ve svém výzkumu jsem zajistila triangulaci použitím většího množství 

metod sběru dat, což je podle Gavory (2000, s. 146) jeden z možných způsobů. Níže 

popisuji všechny metody použité ve výzkumu. 
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Reliabilitu akčního výzkumu není možné zajistit, jelikož se zkoumané situace neustále 

mění a využívané metody sběru dat jsou, jak jsem již zmiňovala, kvalitativního charakteru, 

který ze své podstaty reliabilitu vylučuje (Gavora, 2000, s. 146). Hendl (2005) 

o kvalitativních datech píše, že jsou lokálně zakotvena v konkrétní situaci a nesmí být 

vytrhávána z kontextu dění. 

Motivační dotazník – matematika (příloha č. 1) 

Cílem motivačního dotazníku, který žáci vyplňovali před zahájením experimentu, bylo 

zjistit aktuální (od začátku školního roku 2018/2019) motivaci žáků k hodinám školního 

předmětu matematika. Stejný dotazník žáci vyplnili po dvou měsících aplikování metody 

CLIL. Žákovské odpovědi zapsané před a po implementaci metody CLIL do výuky byly 

porovnány a z výsledků byly vyvozeny závěry.  

Při tvorbě tohoto dotazníku jsem čerpala z výzkumů PISA (2003) a TIMSS (1995, 1999) 

a publikace Hrabal a Pavelková (2010). Všechny zmiňované zdroje se při testování 

motivace žáků soustředí na několik základních faktorů, které motivaci ovlivňují. Těmito 

faktory jsou:  

- sebehodnocení (sebevědomí, reflexe práce, stanovení cílů do budoucna, …), 

- učitel (používané metody, přístup k žákovi, hodnocení žákovských výkonů,…), 

- vliv znalostí v daném předmětu na budoucnost, 

- rodiče a jejich vztah k matematice. 

Vliv učitele na motivaci žáka k předmětu byl v dotazníku zjišťován sedmi otázkami, 

stejným počtem otázek bylo šetřeno i sebehodnocení žáka v předmětu. Dotazník dále 

obsahoval tři otázky týkající se důležitosti předmětu pro budoucnost. Dalším faktor, který 

byl dotazníkem zjišťován, byl zájem žáka o matematiku a jeho pocity z vyučovacích hodin 

(sedm otázek). Ze zjišťovaných faktorů jsem vynechala rodiče a jejich vztah k matematice, 

jelikož zařazením metody do výuky nemohu tento faktor ovlivnit. Všechny otázky 

v dotazníku byly uzavřené a odpovědi byly typu škála. 

Dotazník psaný před zahájením experimentu žáci vyplňovali v hodině matematiky v době, 

kdy ještě nebyli informováni o plánovaném zařazení metody CLIL. Dotazník psaný po 
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absolvování experimentu byl žákům rozdán pět dní po poslední hodině vedené metodou 

CLIL. 

Proces vyhodnocování získaných dat a výsledky plynoucí z dotazníků jsem sepsala 

v kapitole 5.3 (Analýza dat II). Získaná data z dotazníku jsem vyhodnotila i přesto, že jsem 

si byla vědoma rizika zkreslení výsledků z důvodu přítomnosti nízkého počtu žáků (viz 

kap. 4.3.2, Charakteristika experimentální skupiny). Kvůli možnému zkreslení jsem 

realizovala další metody zisku dat, jejichž cílem bylo zjistit motivaci žáků. Těmito 

metodami byly dotazníky s otevřenými a uzavřenými otázkami a rozhovor s žáky. 

Motivační dotazník – anglický jazyk (příloha č. 2) 

Postoje žáků k zařazení metody CLIL do hodin matematiky a jejich projevy v těchto 

hodinách mohly být ovlivněny jejich vztahem k anglickému jazyku. Proto jsem považovala 

za důležité zjistit o tomto vztahu co nejvíce informací. Tentokrát nebylo mým cílem zjistit 

motivaci žáků ke školnímu předmětu anglický jazyk, ale k jazyku jako prostředku 

komunikace.  

Pět otevřených otázek v motivačním dotazníku zjišťovalo názor žáků na užitečnost 

anglického jazyka, na množství času, který mu věnují, a na motivaci k zisku cizojazyčných 

znalostí a dovedností. Jedna pořadová otázka25 v dotazníku šetřila žákovské preference 

v dovednostech v cizím jazyce. 

Dotazník byl žákům experimentální skupiny rozdán v hodině anglického jazyka v době, 

kdy ještě žáci nebyli informování o plánovaném zařazení angličtiny do matematiky. 

Informace získané z dotazníků jsou uvedeny v kapitole Analýza dat I (kap. 5.1) 

Otevřené nestrukturované pozorování 

Pozorování bylo jednou z metod sběru informací o experimentální skupině před zahájením 

výuky metodou CLIL. Má role při pozorování byla situována na kontinuu podle Hendla 

(2005, s. 191) do role pozorovatele jako účastníka26. Cílem pozorování bylo zjistit vztahy 

                                              

25 S uvedením pořadí alternativ 
26 Pozorovatel jako účastník provádí pozorování skupiny a málo se účastní dění, které v  ní probíhá. Všichni 
pozorovaní si jsou vědomi jeho přítomnosti a totožnosti. Hendl (2005, s. 191) 
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žáků k předmětu anglický jazyk, jejich návyky v hodině a jazykovou úroveň v různých 

oblastech jazyka (mluvení, poslech, psaní a gramatika).  

Účastnila jsem se dvou hodin angličtiny vedených vyučující Zuzkou27. Zvolením 

nestrukturovaného pozorování jsem si v jeho průběhu mohla všímat všech zajímavých 

momentů, které mi pomohly naplnit cíl pozorování. 

Součástí přípravy na pozorování byl rozhovor s vyučující angličtiny Zuzkou. V rozhovoru 

jsem zjišťovala názor vyučující na úroveň žákovských znalostí a na jejich jazykové 

schopnosti. Své poznámky z pozorování jsem si pečlivě zapsala a jejich shrnutí je uvedeno 

v Analýze dat I (kap. 5.1).  

Úvodní test (příloha č. 3) 

V úvodní hodině k tématům poměr a úměrnosti žáci experimentální i kontrolní skupiny 

vypracovali test. Cílem zařazených úloh do testu bylo porovnání znalostí těchto skupin 

v matematických dovednostech a znalostech vztahujících se k tématům poměr, úměrnosti 

a grafy.  

Přidanou hodnotou k získaným datům potřebným k porovnání úrovně tříd byly informace 

o vstupních znalostech žáků. Následující výuka byla zjištěním přizpůsobena. Možnost 

zjistit úroveň dovedností a znalostí v oblasti témat následné výuky bylo důvodem 

k zařazení úloh do úvodního testu. Při zařazování konkrétních úloh do testu jsem 

předpokládala, že se žáci s tématy poměr a úměrnosti již setkali v běžném životě (měnové 

kurzy), v předchozích hodinách matematiky (zlomky) a v hodinách fyziky (rovnoměrný 

přímočarý pohyb, ŠVP Na Beránku, 2014, s. 121, grafy). Na základě těchto předpokladů 

jsem očekávala, že většina žáků bude schopna úlohy alespoň částečně vyřešit. 

Před napsáním úvodního testu se experimentální ani kontrolní skupina tématům poměr 

a úměrnosti nevěnovala. Čas na vypracování úvodního testu byl v obou skupinách 

30 minut, žáci nemohli používat kalkulačky a své mezi-výpočty mohli psát na volný list 

papíru. Zápisy postupů řešení pro mě byly při vyhodnocování také důležité.  

                                              

27 Aprobovaná vyučující anglického a českého jazyka s  jednoletou pedagogickou praxí. V experimentální 
skupině v době průběhu pozorování vyučovala angličtinu pět měsíců. 



51 
 

Úvodní testy byly v rámci pilotního zjišťování rozdány žákům z jiné 7. třídy. Na základě 

výsledků těchto žáků a rozhovorů s nimi byl stanoven čas potřebný pro vypracování testu 

a došlo k odhalení nejasností v zadání úloh, které jsem následně upravila. Proces 

vyhodnocování získaných dat a výsledky plynoucí z testu jsem sepsala v Analýze dat I 

(kap. 5.1). 

Zprostředkované  pozorování – audio-nahrávky 

Ze sedmi hodin vyučovaných metodou CLIL byly pořízeny audio-nahrávky, pomocí 

kterých jsem sepsala průběh a zhodnocení hodin s časovým a prostorovým odstupem od 

vyučování. Na základě ponaučení získaných rozborem audio-nahrávek jsem provedla 

změny v následné vyučovací jednotce. Informace získané metodou zprostředkovaného 

pozorování jsem podrobně popsala v Průběhu dvouměsíčního výzkumu (kap. 5.2). 

Závěrečný test (příloha č. 30) 

Po absolvování sedmi vyučovacích hodin vedených metodou CLIL byl každému žákovi 

experimentální a kontrolní skupiny rozdán závěrečný test. Tento test jsem připravila na 

základě očekávaných znalostí a závazných výstupů žáků z témat poměr a úměrnosti 

sepsaných v základním pedagogickém dokumentu ŠVP Na Beránku (2014, s. 65). 

Jedním z cílů závěrečného testu bylo zjistit úroveň znalostí žáků obou skupin a tyto 

znalosti porovnat s požadavky základního pedagogického dokumentů na školní úrovni. 

Druhým jeho cílem bylo porovnat znalosti experimentální a kontrolní skupiny.  

Dotazníky I a II doplněné o rozhovor (příloha č. 31 a 32) 

Po absolvování poloviny akčního výzkumu (po 4. hodině vedené metodou CLIL) jsem 

žákům experimentální skupiny rozdala dotazník I (příloha č. 31) s 10 uzavřenými otázkami 

s odpověďmi typu škála. Po absolvování celého výzkumu (po 7. hodině vedené metodou 

CLIL) stejní žáci vyplnili dotazník II (příloha č. 32) se čtyřmi otevřenými otázkami. 

V závěrečné fázi výzkumu (po 7. hodině vedené metodou CLIL) jsem s žáky 

experimentální skupiny vedla nestrukturované skupinové rozhovory týkající se jejich 

pocitů a postřehů z probíhající změny ve výuce matematiky. Žáků jsem se ptala na jejich 

aktivitu a vztah k práci v hodinách vedených metodou CLIL a na změny, které ve výuce 
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matematiky díky zařazení metody pociťují. Informace zjištěné z dotazníků a rozhovoru se 

nacházejí v Analýze dat II (kap. 5.3). 

4.5 Poměr a úměrnosti v ŠVP 

V průběhu dvou měsíců, ve kterých docházelo k implementaci metody CLIL do výuky 

matematiky, si žáci osvojovali témata poměr, přímá a nepřímá úměrnost. V této kapitole 

ukazuji zařazení tohoto tematického okruhu v závazném pedagogickém dokumentu 

na školní úrovni (ŠVP Na Beránku, 2014).  

V ŠVP ZŠ Na Beránku (2014, s. 65) jsou výstupy vztahující se k tématům poměr, přímá 

a nepřímá úměrnost konkretizovány takto: Žák 

- určí poměr dvou veličin, 

- zkrátí a rozšíří daný poměr, 

- rozdělí celek v daném poměru, 

- využívá poměr při čtení map a konstrukci plánků, 

- užívá poměr a postupný poměr při řešení úloh z praxe, 

- sestaví tabulku přímé a nepřímé úměrnosti, 

- rozhodne, zda je daná závislost přímou nebo nepřímou úměrností, 

- narýsuje graf přímé úměrnosti, 

- sestrojí graf nepřímé úměrnosti, 

- řeší úlohy z praxe s využitím přímé a nepřímé úměrnosti, 

- při řešení úloh využívá trojčlenku. 

Výše popsané výstupy jsem určila jako obsahové cíle vyučovacích jednotek experimentální 

i kontrolní skupiny v dvouměsíční výuce (viz kap. 4.6, Plán akčního výzkumu), jejíž 

součástí bylo sedm vyučovacích jednotek vedených metodou CLIL. 

4.6 Plán akčního výzkumu 

Ve svém výzkumu jsem v průběhu dvou měsíců učila hodinu matematiky týdně metodu 

CLIL. Délka všech vyučovacích hodin byla 45 minut. Na každou jednu hodinu 

vyučovanou metodou CLIL připadaly tři vyučovací hodiny výuky v mateřském jazyce 

Tato časová dotace splňovala podmínku 25 % cizího jazyka ve výuce nejazykového 

předmětu. Splnění této podmínky umožnilo definovat využitou metodu v hodině jako CLIL 
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(kap. 1.3) (Hofmannová a Novotná, 2003). Zařazení metody CLIL se týkalo 

experimentální skupiny 7. C. Kontrolní skupina 7. A byla využita k porovnání 

matematických znalostí s experimentální skupinou po aplikování metody CLIL a odučení 

daného tematického celku.  

Výuka metodou CLIL byla zahájena po konzultaci s vedením školy. Vedení školy 

myšlenku postupného zařazování metody CLIL do výuky experimentální skupiny 

a zkoumání dopadů na tuto skupinu plně podpořilo. Rodiče žáků byli o plánované změně 

výuky matematiky informováni zápisem do elektronické žákovské knížky ředitelem 

školy.28 

Začátkem 2. pololetí školního roku 2018/2019 jsem zahájila výuku tématu poměr 

následovaného tématem přímá a nepřímá úměrnost. V průběhu následujících osmi týdnů 

jsem odučila sedm hodin matematiky metodou CLIL. Cizím jazykem, jehož 

prostřednictvím jsem v hodinách vyučovala, byla angličtina. Učivo bylo v hodinách 

vedených metodou CLIL procvičeno, nikoliv vysvětleno.  

  

                                              

28 Mnou sepsaný dopis adresovaný panem ředitelem rodičům žáků skupiny 7. C je v příloze č. 4 
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Tabulka 2 popisuje plán akčního výzkumu a ukazuje plánované rozvržení dvouměsíčního 

akčního výzkumu.  

Tabulka 2: Plán akčního výzkumu  

Událost Téma Termín 
Počet vyučovacích hodin 

matematiky 

Pozorování exp. sk. angličtina – nestruk. 11. 12. a 18. 12. – 

Motivační dotazník angličtina 20. 12. – 

1. týden poměry kolem nás 3. – 10.1. 

5 

Úvodní test –  exp. 

a kont. skupina 
– 3. 1. 

Motivační dotazník matematika 4. 1. 

1. CLIL hodina úvodní hodina 10.1. 

2. týden počítání s poměry 11. – 17. 1. 
4 

2. CLIL hodina poměr 17. 1. 

3. týden měřítko map a plánů 18. – 24. 1. 
4 

3. CLIL hodina měřítko mapy 24. 1. 

4. týden úměrnosti 25. – 31. 1. 
4 

4. CLIL hodina úměrnosti 31. 1. 

5. týden trojčlenka 4. – 8. 2. 

– Dotazník I CLIL 4. 2. 

5. CLIL hodina úměrnost 7. 2. 

Jarní prázdniny – 11. – 15. 2. 0 

6. týden graf př. úměr. 18. – 21. 2. 
3 

6. CLIL hodina soustava souřadnic 21. 2. 

7. týden graf nepř. úměr. 22. – 28. 2. 
4 

7. CLIL hodina grafy úměrností 28. 2. 

Dotazník II CLIL 1. 3. – 

Závěrečný test – 
exp. a kont. skup. 

matematika 4. 3. – 

Motivační dotazník matematika 5. 4. – 
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5 AKČNÍ VÝZKUM: realizace 

5.1 Analýza dat I 

V této kapitole prezentuji data získaná z motivačních dotazníků (anglický jazyk, příloha 

č. 2), otevřeného nestrukturovaného pozorování hodin angličtiny a z úvodního testu 

(příloha č. 3). Všechny informace získané zmiňovanými metodami mě ovlivnily již při 

přípravě vyučovacích hodin experimentu, a proto tato data vyhodnocuji před popisem 

průběhu experimentu.  

5.1.1 Anglický jazyk 

Z motivačního dotazníku jsem na základě žákovských odpovědí vytvořila očekávání pro 

výuku metodou CLIL.  

Na otázku, zda žáky angličtina baví, odpovědělo 10 z 11 žáků Ano. Z odpovědí na druhou 

otázku, ve které jsem se zjišťovala, jak žáci hodnotí znalost anglického jazyka, jsem se 

dozvěděla, že všech 11 žáků považuje jeho dobrou znalost za velmi důležitou. Důvody, 

kterými žáci tuto myšlenku podložili, byly: 

- lepší práce v budoucnu,  

- cestování,  

- možnost dorozumět se v zahraničí. 

Ve třetí otázce, kde žáci řadili šest jazykových dovedností podle důležitosti pro 

budoucnost, na první tři pozice vybrali:  

- rozumět mluvenému slovu,  

- nebát se mluvit i přes četnost gramatických chyb,  

- mít bohatou slovní zásobu. 

V dalších otázkách jsem se zajímala o to, jakým způsobem a v jaké míře se žáci věnují 

anglickému jazyku mimo školního prostředí. Z odpovědí 11 žáků vyplynulo, že dva žáci 

mají domácí doučování, čtyři žáci se snaží mluvit v anglickém jazyce (s rodiči, v zahraničí, 

s kamarády z ciziny) a dva žáci se učí s kamarády. Nikdo z 11 žáků nechce ve školní výuce 

anglického jazyka nic změnit.  
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Z odpovědí žáků experimentální skupiny vyplynulo, že mají pozitivní vztah k anglickému 

jazyku a jsou vnitřně motivovaní se učit. Znalost angličtiny jim přijde důležitá pro 

budoucnost. Minimálně čtyři žáci mají rodinné zázemí podporující rozvoj znalostí 

a dovedností v anglickém jazyce. Žáky experimentální skupiny na základě odpovědí 

v dotazníku hodnotím jako vnitřně motivované pro výuku anglického jazyka. Všichni žáci 

uvedli mezi třemi nejdůležitějšími dovednostmi dovednost mluvit v angličtině a porozumět 

ji. Z toho důvodu jsem očekávala kladné ohlasy na zařazení metody CLIL do výuky. 

Vzhledem k důrazu žáků na důležitost verbální komunikace v anglickém jazyce, jsem se 

rozhodla do hodin vedených metodou CLIL řadit žákům blízká témata, která by 

umožňovala úvodní diskuzi. Diskuze měla rozvíjet komunikační dovednosti žáků 

v anglickém jazyce a tím být pro žáky motivují.  

Vyučující angličtiny, Zuzka, hodnotí třídu 7. C jako více pasivní skupinu, kterou je těžké 

nadchnout pro práci. Žáci této třídy jsou podle Zuzky zvídaví a přemýšliví, ale nejistí 

v mluveném projevu. Toto se v hodinách projevuje strachem mluvit, i když znají správnou 

odpověď. Většina třídy působí jistěji v psaném projevu. Jejich sebevědomí je v jazykových 

dovednostech nízké.  

Na základě těchto informací jsem očekávala pasivitu třídy v prvních hodinách matematiky 

vedených metodou CLIL, strach z mluveného projevu a nízké sebevědomí, což mohlo vést 

k nespolupráci nebo odmítání práce při obtížnějších úlohách. Při přípravě hodin 

vyučovaných metodou CLIL jsem se rozhodla klást důraz na nižší jazykovou náročnost 

zařazených aktivit a četný scaffolding, aby žáci měli možnost získat sebevědomí v oblasti 

svých jazykových dovedností. 

Na základě dvou pozorovaných hodin anglického jazyka hodnotím, že žáci jsou zvyklí 

přijímat pokyny k práci v anglickém jazyce doplněném o výraznou neverbální komunikaci, 

která byla jediným scaffodingem použitým v hodině. Do obou pozorovaných hodin byla 

zařazena skupinová práce. Vyučující Zuzka využívá žáky jako překladatele a často 

opravuje jejich chyby.  
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5.1.2 Úvodní test  

V  kapitole popisuji zadání slovních úloh i s důvody jejich zařazení do testu. V kapitole 

dále vyhodnocuji úvodní test žáků experimentální a kontrolní skupiny. Úplná zadání úloh 

doplněná o obrázky jsou v příloze č. 3. 

Vstupní znalosti žáků experimentální a kontrolní skupiny 

Úvodní test se skládal z pěti úloh. Pro vyhodnocení úvodního testu jsem zvolila bodový 

systém. Maximální bodový zisk v úloze 1 byl čtyři body. Za správné vyřešení a vysvětlení 

postupu řešení v úloze 2 mohli žáci získat dva body. Maximální možný bodový zisk 

v úloze 3 byl jeden bod, v úloze 4 to byly dva body a v úloze 5 tři body. Maximální možný 

počet získaných bodů byl 12. Úvodní test psalo celkem 33 žáků (10 žáků experimentální 

skupiny, 23 žáků kontrolní skupiny). 

Vyhodnocení úloh, tedy počet procent získaných bodů vzhledem k maximálnímu 

možnému bodovému zisku, reprezentuje graf 1. 

Graf 1:Procentuální vyjádření úspěšnosti v řešení jednotlivých úloh 
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ÚLOHA 1  

a) Z tabulky (verze s obrázky je v příloze č. 3) vyčti, kolik korun českých stojí ve 

směnárně 1 €, a tuto cenu zaokrouhli na celé koruny.             

b) Urči přibližně, kolik korun českých ve směnárně stojí 5 €.      

c) Ve směnárně vydávají eura pouze formou papírových bankovek. Hodnoty těchto 

bankovek, které směnárna vydává, jsou 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 €, 500 €. 

Směňují zde bez poplatku podle uvedeného kurzovního lís tku. Cenu za 1 € 

zaokrouhli na celé koruny. Urči, kolik korun českých a  kolik eur v papírových 

bankovkách dostane zákazník, když ve směnárně žádá o výměnu 1 000 Kč.                     

Úloha 1 prověřila dovednost: 

- vyhledávat informace v tabulce,      

- počítat chybějící údaj v situaci přímé úměrnosti, 

- porozumět textu,  

- propojit znalosti z běžného života s počítáním v matematice. 

V úloze 1 žáci neměli problém vyčíst informace z tabulky a zodpovědět část a). Problémy 

žáků při řešení části b), to znamená při použití trojčlenky v situaci z reálného života, jsem 

zaznamenala pouze u 10 % žáků obou skupin. 

Problém s částí c) mělo 75 % žáků obou tříd. Žáci kontrolní i experimentální skupiny měli 

podle postupu řešení této části úlohy problém s porozuměním zadání. Obrázky 4 a 5 

ukazují správná řešení části c) a obrázek 6 ukazuje její nesprávné řešení.  

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 4: Správné žákovské řešení úlohy 1c) 
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ÚLOHA 2  

Za pomoc při práci na zahradě dala babička Jeníčkovi a Mařence čokoládu  

(24 dílků), která je níže na obrázku (verze s obrázky je v příloze č. 3). „Rozdělte se 

spravedlivě podle toho, jak jste pracovali,“ řekla babička. „Jeníčku, nezapomeň, že 

Mařenka pracovala třikrát déle než ty. Zaslouží si tedy třikrát více.“ Poraď 

Jeníčkovi a Mařence, jak si mají tuto čokoládu mezi sebou rozdělit. Svou radu 

zdůvodni. 

Úloha 2 prověřila dovednost:  

- využít poměr v situaci z běžného života,    

- vysvětlit myšlenkový proces řešení úlohy. 

V této úloze velké množství žáků (10 z 33) nezdůvodnilo svůj výsledek, a proto jim byl 

strhnut jeden bod. Procentuální zisk bodů v úloze je mezi 60–70 % v obou třídách.  

Obrázek 5: Správně žákovské řešení úlohy 1c) 

Obrázek 6: Nesprávně žákovské řešení úlohy 1c) 
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Počet žáků, kteří použili k vysvětlení svého postupu obrázek čokolády a graficky svůj 

postup zdůvodnili, byl roven osmi. Pouze jeden žák používal zlomky k vyjádření velikosti 

části, kterou Mařenka a Jeníček obdrželi. Další odůvodnění výsledků, která se objevovala, 

byla tato:  

- Jeníček dostane šest kostiček a Mařenka 18 kostiček, protože pracovala třikrát déle, 

- Protože pracovala třikrát více než Jeníček, a když Jeníček má šest kousků, tak 

Mařenka má třikrát tolik. 

Z celkového počtu 33 žáků tři žáci chybně napsali, že Jeníček má osm dílků a Mařenka 16 

dílků čokolády.  

Většina žáků úloze porozuměla a byla schopna zjistit velikost jedné části poměru, podle 

které dopočítali velikost obou jeho členů.  

Pro vysvětlení postupu bylo pro žáky snazší využít grafickou reprezentaci.  

ÚLOHA 3 

Automobil jede průměrnou rychlostí 80 km/h. Urči, kolik kilometrů ujede automobil 

za 1, 2, 3, 4, 5 a 6 hodin jízdy stále stejnou průměrnou rychlostí. 

Úloha 3 prověřila dovednost:  

- reprezentovat získaná data (tabulka, graf, slovní vyjádření, …), 

- vypočítat chybějící údaje v situaci přímé úměrnosti.  

Z celkového počtu 33 žáků jich sedm žádný výpočet ani výsledek k úloze 3 neuvedlo. 

U ostatních žáků se objevily dvě formy zápisu výsledku. Výsledky byly buď zapsány do 

řádku (obr. 7, použilo osm žáků), nebo do sloupečku, kdy v jednom sloupci byl počet 

hodin a ve druhém ujeté kilometry (obr. 8, použilo 18 žáků). Nikdo z žáků kontrolní 

a experimentální skupiny nezapsal výsledky do tabulky.  

 

 

 

 

Obrázek 8: Správné řešení úlohy 3 

 

Obrázek 7: Správné řešení úlohy 3 
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ÚLOHA 4  

a) V pravoúhlé soustavě souřadnic v rovině vyznačte body K[-3; 5], L[-1; 0], 

M [0; 0], N[2; -3], P[5; 4].  

b) Urči souřadnice [x, y] vyznačených bodů A, B, C, D, E, F (verze s obrázky je 

v příloze č. 3). 

ÚLOHA 5 

Následující graf znázorňuje změnu dráhy (metry) auta při změně času (sekundy) –  

graf závislost dráhy na čase (obr. 9).  

a) Popiš, co se dělo s rychlostí automobilu v oblasti modré části grafu.   

b) Jakou barvu má část grafu, která popisuje situaci, při které jel automobil 

nejvyšší rychlostí z celé znázorněné cesty? Po kolika sekundách od zahájení j ízdy 

automobilu můžeme toto nejvýraznější zrychlení sledovat?  

 

  

Obrázek 9: Graf závislosti dráhy na čase 
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Úlohy 4 a 5 prověřily dovednost:  

- značit a číst v pravoúhlé soustavě souřadnic,  

- číst informace z grafu, 

- porozumět grafickému znázornění situace, se kterou se žáci setkávají v běžném 

životě. 

Úlohu 4 a úloh 5 jsem vyhodnotila současně, jelikož jsou obě založeny na znalosti 

pravoúhlé soustavy souřadnic a práce v ní. Z celkového počtu 33 žáků nebylo schopno 

13 žáků správně určit souřadnice zakreslených bodů nebo body podle zadaných souřadnic 

zakreslit. Znalost soustavy souřadnic byla u žáků velmi nízká, proto jsem se rozhodla 

zařadit do průběhu experimentu minimálně jednu vyučovací hodinu týkající se pravoúhlé 

soustavy souřadnic a práce v ní.  

Dovednost žáků správně číst informace z grafu byla v souvislosti s neznalostí pravoúhlé 

soustavy souřadnic také velmi nízká. Pouze čtyři žáci zvládli správně určit, co se 

s automobilem děje v modré části grafu (část a)). Odpovědět část b) úlohy 5 zvládla většina 

z celkového počtu žáků. Z úlohy 5 mělo 11 žáků jeden bod, 14 žáků dva body a čtyři žáci 

tři body.  

Na základě výsledků úvodního testu jsem do experimentální výuky témat poměr, přímá 

a nepřímá úměrnost musela zařadit procvičení práce v pravoúhlé soustavě souřadnic, práci 

s delším textem a čtení informací z grafů.  

Porovnání výsledků experimentální a kontrolní skupiny 

Úvodní test porovnal vstupní znalosti experimentální a kontrolní skupiny. Maximálně 

mohli žáci experimentální i kontrolní skupiny obdržet 12 bodů. Průměrný bodový zisk na 

jednoho žáka v kontrolní skupině 7. A byl 6,8 bodů a průměrný bodový zisk na jednoho 

žáka v experimentální skupině 7. C byl 7 bodů. Průměrné bodové hodnoty mají 

zanedbatelný rozdíl 0,2 bodu.  

Na výsledcích úvodního testu jsem ukázala, že jsou vstupní matematické znalosti potřebné 

pro výuku témat poměr, přímá a nepřímá úměrnost experimentální a kontrolní skupiny 

srovnatelné. Hodnotila jsem pouze průměr bodového zisku nikoliv známek, jelikož při 
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porovnávání známek by mohlo dojít ke zkreslení vzhledem k širšímu rozmezí bodů v jedné 

hodnotě známky.  

Převodní tabulku 3 a grafy 2 a 3 ukazuji proto, abych přiblížila výkony žáků v jednotlivých 

třídách. Při pohledu na procenta zastoupených známek jsou patrné lepší výsledky 

experimentální skupiny.  

Celkový počet získaných bodů v testu určoval získanou známku podle následující tabulku:  

Tabulka 3: Převodní tabulka  

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Výsledky třídy 7. C – úvodní test  

 

Graf 3: Výsledky třídy 7. A – úvodní test  

 

10%

30%
60%

0% 0%

výborně

chvalitebně

dobře

dostatečně

nedostatečně

4%

31%

52%

13%

0%

výborně

chvalitebně

dobře

dostatečně

nedostatečně

Známka 
Rozmezí bodů 

v úvodním testu 
Počet % správně  

1 (výborně) 12 – 11 do 90 % 

2 (chvalitebně) 10 – 8 do 65 % 

3 (dobře) 7 – 5 do 45 % 

4 (dostatečně) 4 – 3 do 25 % 

5 (nedostatečně) 2 – 0 Méně než 25 % 
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5.2 Průběh dvouměsíčního experimentu 

V následující části práce popisuji průběh dvouměsíčního experimentu, v rámci něhož jsem 

implementovala metodu CLIL do hodin matematiky experimentální skupiny. 

V kapitole shrnuji hodiny v jednotlivých týdnech experimentální i kontrolní skupiny. 

Jednotlivé hodiny nevedené metodou CLIL jsou v tabulkách 5–11 popsány tématem, 

náplní a metodou zařazenou do výuky. Informacemi o těchto hodinách ukazuji, že témata 

vyučovaná v hodinách CLIL nebyla pro žáky nová. V hodinách CLIL docházelo pouze 

k jejich opakování a procvičování.  

Informacemi o hodinách matematiky kontrolní skupiny vyučovaných místo hodin CLIL 

ukazuji, že se kontrolní skupina věnovala procvičování stejných témat jako skupina 

experimentální. Více se k těmto hodinám vzhledem k rozsáhlosti práce nevyjadřuji.  

V hodinách vedených metodou CLIL nebyly žáci hodnoceni známkami. Pokud se 

v projevu žáků objevila jazyková chyby, která však nebránila porozumění a byla 

matematicky správně, neupozorňovala jsem na ni a tvrzení znovu správně zopakovala (tzv. 

práce se skrytou chybou, Šmídová et al., 2012) 

Dále v této kapitole podrobně popisuji sedm hodin vedených metodou CLIL – příprava, 

očekávané problémy, průběh, reflexe a plynoucí ponaučení. Tabulka 4 ukazuje, jak popis 

jednotlivých hodin vedených metodou CLIL kopíruje schéma akčního výzkumu.  

Tabulka 4: Schéma výzkumné části diplomové práce 

Schéma akčního výzkumu (Whithead, 

1993 in Nezvalová, 2002) 

Aplikace schématu do výzkumu 

diplomové práce 

problém, který se objevil v praxi implementace metody CLIL 

představa o řešení problému 
příprava vyučovací jednotky CLIL, 

specifikace cílů jednotky a očekávání 

aktivita k zvolenému řešení průběh vyučovací jednotky 

vyhodnocení výsledků aktivity vedoucí 

k řešení problému 

reflexe vyučovací jednotky, popis 

dosažených cílů a vzniklých problémů 

modifikace problému 
ponaučení vyplývající pro další 

vyučovací jednotku CLIL 
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5.2.1 Týden č. 1 – Poměr 

Tabulka 5: Popis týdne č. 1 

  

Č. hod. Datum Téma hodiny Skupina Náplň  
Téma úloh  

a cvičení  
Metoda výuky 

1 3. 1. Úvodní test  
experimentální, 

kontrolní 

úvodní test, představení 

tématu poměr  
– brainstorming 

2 4. 1. 

Poměr experimentální 

motivační dotazník mat. 

8 slovních úloh – míchaní 

směsí v daném poměru 

částí (Krynický, 2010) 

tvorba betonu, 
počty žáků ve 

třídě, barvy na 

malování, 

vaření 

diskuze třídy 

nad řešením 

a výsledky 

Poměr kontrolní  

8 slovních úloh – míchaní 

směsí v daném poměru 

jejich částí (Krynický, 

2010) 

tvorba betonu, 

počty žáků 
třídy, barvy, 

vaření 

diskuse ve 

skupinách nad 
postupem 

a výsledky 

3 7. 1. Poměr 
experimentální, 
kontrolní 

2 sl. úlohy ze života – 
zápis poměru částí,  

4 cvičení z geometrie – 

určení poměru délek 

a obvodu 2 útvarů 

(Odvárko a Kadleček, 
2011, s. 9) 

vaření, 
geometrie 

samostatná 
práce žáků  

4 8. 1. 

Krácení 

a rozšiřování 

poměru, 

základní tvar 

experimentální, 

kontrolní 

5 cvičení bez kontextu – 

krácení a rozšiřování na 

základní tvar 

2 sl. úlohy – určení 

poměru v základním tvaru 

(Odvárko a Kadleček, 

2011, s. 11)  

počty žáků 

třídy, 

geometrie 

samostatná 

práce žáků 

doplněná 

o diskuzi řešení 

5 
10. 1. 

Zlomky 
a poměry 

experimentální 
matematika v angličtině, 
(kap. 5.2.2) 

– 
CLIL – 
procvičování  

kontrolní 

cvičení na krácení 

a rozšiřování zlomků 

a poměrů na základní tvar, 
vymýšlení 3 sl. úloh se 

zlomky a 3 sl. úloh 

s poměry 

jídlo, skupiny 

lidí, 
geometrie, 

vaření 

skupinová 

práce – 

opakování 
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Výstupy žáků z 1. týdne byly: Žák 

- ví, co znamená, když jsou dvě hodnoty v určitém poměru,  

- zkrátí a rozšíří poměr a chápe, že se takto upravované poměry rovnají, 

- umí určit poměr délek, obsahů a obvodů geometrických útvarů stejně jako poměr 

počtů, množství, objemů a hmotností jiných objektů, 

- umí určit základní tvar poměru,  

- spočítá hodnotu poměru. 

5.2.2 Hodina vedená metodou CLIL č. 129 – Zlomky a poměry 

Příprava 130 

Při přípravě této vyučovací jednotky jsem si dala za cíl vytvořit hodinu, která žáky zaujme, 

motivuje a přesvědčí je, že i v hodinách, kde dochází k propojení matematiky a angličtiny, 

mohou být úspěšní. Těchto pocitů jsem u žáků chtěla dosáhnout ukázáním mnoha 

matematických slovíček, která již v angličtině znají, častým chválením a prací na 

jednoduchých jazykových aktivitách zaměřených na známý obsah.  

Jazykovým cílem v této hodině bylo se naučit číst čísla (čísla desetinná, záporná, kladná 

a zlomky) a základní matematické operace, tvořit věty v přítomném čase prostém (present 

simple) popisující matematiku, zlomky a poměry. Druhým, obsahovým, cílem bylo 

procvičit krácení poměrů a zlomků na základní tvar a na základě videa vyvodit hlavní 

rozdíly ve zlomcích a poměrech a v jejich používání.  

U žáků jsem očekávala spíše problémy s porozuměním, jelikož odborný obsah hodiny 

nebyl náročný a problémy s odpovídáním jsem také neočekávala, protože žáci měli 

povoleno odpovídat v češtině. Pokud by došlo k situaci, že žák odpověděl v češtině, 

porozuměl otázce položené v angličtině, což je v hodině, kde žáci měli první zkušenost 

s metodou CLIL, naprosto dostačující.  

 

                                              

29 Hodina matematiky, ve které se využívá metoda CLIL, je první v  pořadí výzkumu. 
30 Části popisující hodinu vedenou metodou CLIL a jejich přípravu jsou označeny čísly 1–7. Číslo v nadpise 
kapitoly je přiřazeno podle toho, ke kolikáté hodině v  pořadí od začátku výzkumu patří.  
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Do hodiny jsem zařadila prostředky jazykového scaffoldingu na podporu porozumění 

(Procházková, 2016):  

- český jazyk a překladové slovníky,  

- popis pokynů v pracovním listě v jednoduchých větách,  

- překlad u obtížnějších anglických slov v závorkách,  

- na tabuli nově naučená slova, 

- neverbální prostředky komunikace vyučujícího (mimika, gesta). 

Při přípravě vyučovací jednotky jsem čerpala z publikací autorů Dale a Tanner (2012), 

Bentley (2010). 

Metodický popis 1 

Pomůcky a materiály: kopie pracovních listů 1.1 (příloha č. 6), kartičky s matematickými 

operacemi 1.2 (příloha č. 7), kartička s napsaným zlomkem nebo poměrem pro každého 

žáka 1.3 (příloha č. 8), barevné popisovače na tabuli, data-projektor s promítacím plátnem 

(interaktivní tabule), počítač. 

Téma hodiny:  

- seznámení s angličtinou v matematice a matematikou v angličtině, 

- zlomky a poměry. 

Nutné předchozí znalosti žáků: určit poměr dvou členů, zkrátit a rozšířit poměr, určit 

základní tvar poměru a zlomku. 

Nová slova: ratio, fraction, the lowest terms, decimal number, whole number,  addition, 

subtraction, multiplication, division, equal. 

Metodický postup:  

ÚVOD 

- TASK 1: Učitel rozdá žákům pracovní listy 1.1 a pokládá jim otázky týkající se 

matematiky a tak zjistí, co již žáci umí v angličtině pojmenovat.  

- TASK 2: Žáci samostatně vymyslí konce vět, které začínají slovem Math, ve 

dvojici je porovnají a na základě diskuze se spolužákem své věty upraví (Dale 

a Tanner, 2012, s. 85). 
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- V úvodní části se jistě objeví slova jako numbers nebo konkrétní číslovky. Této 

situace vyučující využije a dále ji rozvine s cílem pojmenovat konkrétní skupiny 

čísel (positive number, negative number, decimal number, fraction, …). 

PROCVIČENÍ MATEMATICKÝCH POJMŮ V ANGLIČTINĚ 

- TASK 3: Vyučující žákům přečte příběh malého chlapce Sibahle Zwane, který umí 

velmi rychle a správně počítat. Čtení příběhu je úvodem a motivací ke krátkému 

videu, které si pustí.31 Během sledování videa žáci seřadí obdržené matematické 

úlohy 1.2 za sebe tak, jak je chlapec ve videu postupně počítá. Po zhlédnutí videa 

a seřazení kartiček s úlohami, je žáci přepíší na matematické symboly.  

- Při kontrole správně seřazených a zapsaných matematických symbolů se žáci naučí 

číst základní matematické operace a rozdíly v matematické symbolice českého 

a anglického jazyka.  

- TASK 4: Hra Bang! je zábavnou hrou, jejíž cílem je zopakovat početní operace. 

Dvojice žáků je u tabule, na které jsou napsána čísla. Ostatní žáci třídy postupně 

zadávají úlohy se základní matematickou operací, jejíž výsledek je zapsán na tabuli. 

Žáci u tabule soupeří o to, který z nich se dříve dotkne výsledku. Pomalejší hráč si 

jde sednout a je vystřídán hráčem, který vymýšlel zadání.  Hráči se střídají 

v diktování, dokud si aktivitu dostatečně neosvojí. Názvy základních 

matematických operací jsou napsány na tabuli jako podpora.  

ZLOMKY A POMĚRY 

- TASK 5: Každý z žáků obdrží kartičku 1.3, na které je zapsaný buď zlomek, nebo 

poměr, a správně ho přečte. Žáci se na pokyn vyučujícího zvednou ze židlí a najdou 

partnery se stejnou hodnotou na kartičce. Takto žáci vytvoří skupiny 3–4 žáků. Ve 

skupince najdou tu kartičku, která reprezentuje základní tvar celé skupiny.  

- Žáci si navzájem zkontrolují správnost vytvořených skupin. Žáci a vyučující 

diskutují o rozdílech mezi zlomky a poměry. Učitel spustí video Mathematics 

                                              

31 Dostupné z: https://www.bbc.com/news/av/world-africa-46798871/south-african-maths-whizz-answers-

complex-arithmetic-questions-in-seconds 

https://www.bbc.com/news/av/world-africa-46798871/south-african-maths-whizz-answers-complex-arithmetic-questions-in-seconds
https://www.bbc.com/news/av/world-africa-46798871/south-african-maths-whizz-answers-complex-arithmetic-questions-in-seconds
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(2019)32 v čase 1:00 – 3:30. Do příslušných kolonek v pracovním listě žáci zapíší 

zmiňované rozdíly, které po zhlédnutí videa znovu s učitelem specifikují. 

OPAKOVÁNÍ NAUČENÝCH SLOVÍČEK 

- Ve dvojicích žáci vytvoří dvě věty. V jedné z nich použijí vymyšlený zlomek 

a v jedné vymyšlený poměr. Věty si žáci přečtou ve čtveřicích navzájem a opraví. 

- Kimova hra s novými slovíčky – na tabuli jsou napsána všechna nová slovíčka, 

která tuto hodinu přibyla (viz nová slova). Žáci se slovíčka snaží zapamatovat. 

Učitel je postupně maže a žáci musí říkat všechna, která na začátku hry byla na 

tabuli.  

Očekávané problémy 1 

Jelikož se jedná o první hodinu vedenou metodou CLIL, očekávala jsem problémy 

převážně komunikačního charakteru. Obávala jsem se, že žáci budou pasivní a budou mít 

strach se v hodině projevit. Z tohoto důvodu jsem do vyučovací jednotky zahrnula velké 

množství scaffoldingu a jazyková i obsahová úroveň připravených aktivit byla nižší.  

Dále jsem se obávala své rychlé mluvy v angličtině a odklánění se od tématu, používání 

pro žáky neznámých slov a častého přecházení z angličtiny do češtiny. Abych těmto 

problémům předešla, velmi pečlivě jsem si připravila svůj mluvený projev. 

Má další obava souvisela s nedostatkem času ve vyučovací hodině. Připravila jsem mnoho 

aktivit a mohlo se stát, že prací na některé z nich strávíme delší dobu. Velké riziko zdržení 

jsem viděla v druhé části hodiny zaměřené na naučení a procvičení matematických pojmů 

v angličtině. Také mohlo dojít k nepochopení pravidel hry a zdlouhavému začátku. 

Očekávala jsem, že hra bude žáky bavit, a proto budou vyžadovat hrát delší dobu.  

Průběh 1 

Vyučovací hodinu jsem začala upozorněním žáků na to, že bude probíhat nahrávání hodiny 

za účelem jejího vyhodnocení. Z žáků nebyl nikdo proti a ani nikdo jinak tuto skutečnost 

                                              

32 Dostupné z: https://mathantics.com/section/lesson-video/ratios-and-rates 

 

https://mathantics.com/section/lesson-video/ratios-and-rates
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nekomentoval. Žákům jsem připomněla možnost používat překladové slovníky a absenci 

hodnocení známkami v hodině vedené metodou CLIL.  

Pokračovala jsem otázkou: „What is Math about?“. Žák odpověděl: „Math is about 

počítání.“ Na tabuli jsem napsala to count – počítat a a counting – počítání. A vyzvala 

žáky k dalším odpovědím. Další žák řekl: „Math is in school.“ K němu se přidal další, 

který řekl: „Math is about numbers.“ Na tuto odpověď jsem navázala slovy: „Which 

numbers do you know?“ Dva žáci začali počítat nahlas: „One, two, three, four.“ V tu 

chvíli jsem načrtla číselnou osu na tabuli, vyznačila jsem na ni čísla 1–5 a zeptala se žáků, 

jaká další čísla znají. Žákyně se přihlásila a šla k tabuli dokreslit nulu a u toho řekla: 

„Zero“. „Great. We have numbers below zero, on the left side of the number line,“ řekla 

jsem a žáci začali říkat v češtině záporná čísla. Čísla jsem dopsala na číselnou osu, 

vyslovila jsem je v angličtině a zakroužkovala tuto část osy se slovy: „These numbers are 

called negative numbers. How do we call these numbers?“ A zakroužkovala jsem pravou 

část osy. Žáci odpověď nevěděli, tak jsem jim napověděla: „What is an opposite of 

negative?“ Jeden žák se přihlásil a řekl správnou odpověď.  

Stejným postupem jsme se dostali k desetinným číslům a zlomkům, jejichž pojmenování 

ani způsob čtení žáci neznali. Jeden žák zkoušel přečíst desetinné číslo 1.533 takto: „One 

dot five.“ U zlomků neměl nikdo návrh na způsob čtení. Žákům jsem tedy prozradila 

způsob pojmenování a název oboru zlomků i desetinných čísel v angličtině. Před 

zahájením další aktivity žáci čtení vyzkoušeli na pár zadaných číslech. Nová slova jsem 

zapsala na tabuli a žáci si je zapsali do slovníčků. 

V TASK 2 žáci samostatně dokončili dvě až tři věty, podle toho, jak byli rychlí. Na můj 

pokyn si ve dvojicích věty navzájem přečetli a některé upravili. Jako ukázku práce žáků 

jsem vybrala následující věty: Math is fun. Math is difficult, Math have numbers.  

V úvodní části hodiny byl splněn stanovený cíl: žákům bylo připomenuto množství 

matematických pojmů, které v angličtině znali, a byla vedena konverzace mezi vyučující 

a žáky o matematice. Čas, který byl věnován této části, byl delší, než jsem plánovala. 

Chvíli před zahájením procvičování četby zlomků jsem si délku již uplynulého času 

                                              

33 V propisu průběhu vyučovacích hodiny využívám anglické značení matematických symbolů.  
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uvědomila, ale považovala jsem za důležité pokračovat. Žáci byli aktivitou zabaveni, 

reagovali a s nadšením zkoušeli zlomky pojmenovávat. Motivovanost žáků k práci pro mě 

bylo v této hodině důležitější než možnost vypracovat všechny připravená aktivity.  

Žákům jsem anglicky řekla příběh o chlapci jménem Sibahle Zwane. Po odříkání příběhu 

žáci dostali čas na přečtení popisu chlapce a jeho speciálních schopností v pracovním listě 

1.1. Po žácích jsem vyžadovala shrnutí toho, co se o chlapci dozvěděli. Následovalo 

dlouhé ticho a  na žácích byla patrná neochota odpovídat. Většina žáků měla sklopený 

pohled. Změnila jsem tedy svá očekávání a začala jsem se žáků ptát konkrétněji: „Is the 

story about a boy or a girl?“, „Where is he from?“, „Is the boy good or bad at 

Mathematics?“, „What is he excellent at?“ Na tyto jednodušší otázky již žáci dokázali 

odpovídat a příběh jsme si tak objasnili. Žáci obdrželi do dvojic kartičky s matematickými 

operacemi (příloha č. 7), vysvětlila jsem jim jejich úkol a ujistila se, že mu všichni žáci 

porozuměli. Pustila jsem video Mathematics (2019) v čase 1:00 – 3:30. 

Všechny dvojice žáků dokázaly kartičky s matematickými operacemi správně srovnat a ani 

při dalším úkolu, psaní operací v matematické symbolice, neměli problém. Problém nastal 

ve chvíli, kdy žáci chodili pro kontrolu postupně zapisovat matematické symboly 

z kartiček na tabuli. Kontrola touto formou trvala podstatně déle, než jsem zamýšlela. 

Velká čísla žáci na tabuli vypisovali zbytečně dlouho a došlo k tomu, že i přes střídání 

žáků u tabule, se jejich pozornost snížila.  

Vysvětlení pravidel hry Bang! jsem se tedy rozhodla provést v češtině, aby pozornost žáků 

opět narostla. Na tabuli jsem napsala čísla, které mi žáci anglicky nadiktovali a dva 

dobrovolníci přišli k tabuli. Mezi čísly se objevila čísla kladná a čísla záporná. Na začátku 

hry byli žáci při diktování zadání i odpovídání nesmělí, odstoupila jsem tedy od tabule do 

zadní části třídy, aby žáci neměli pocit, že jsou kontrolovaní.  

Úlohy zadávané třídou byly poměrně jednoduché a převažovaly operace sčítání, odčítání 

a násobení. Po celou dobu hry se nenašel jediný žák, který by použil dělení. Důvod vidím 

v tom, že toto slovíčko bylo pro žáky nové a poměrně obtížné. V danou chvíli jsem se 

rozhodla hru žákům nepřerušovat, dnes si ale myslím, že jsem měla úlohu s operací dělení 

navrhnout sama a do hry se s žáky zapojit. Další „technický“ problém, který při hře nastal, 
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bylo mazání fixy při doteku. Žáci proto museli být velmi opatrní při ukazování výsledků 

a nemohli tak skutečně soutěžit.  

Úkolem druhé části hodiny bylo žáky naučit používat základní početní operace. Tento cíl 

byl splněn, jelikož každý z žáků zadal minimálně dvě úlohy v angličtině a každý z nich 

minimálně dvakrát hledal výsledek.   

Před začátkem další aktivity zbývalo 10 minut do konce hodiny. Žákům jsem rozdala 

kartičky s poměry a zlomky (příloha č. 8) a vyzvala je k jejich přečtení nahlas. Způsob 

čtení poměrů jsem žákům ukázala. Po přečtení všech rozdaných kartiček se žáci zvedli a šli 

vytvořit skupinky se spolužáky, kteří měli stejné hodnoty na kartičce. Jedna žákyně si mě 

zavolala, ukázala mi svou kartičku s poměrem 1 : 3 a kartičku spolužačky se zlomkem 
3

9
 

a řekla: „Paní učitelko, můžou být spolu poměry a zlomky?“ Já odpověděla: „Is the value 

of this ratio the same as the value of the fraction?“ Žákyně reagovala slovy: „Ale já nevím, 

co je to value.“ To zaslechl jiný žák a řekl, že překlad slova value hledal a našel, že se 

jedná o hodnotu. S tímto jsem žákyni opustila a šla toto slovíčko napsat na tabuli.  

Všichni žáci se zvládli seskupit do skupin. Ve všech vzniklých skupinách byly poměry 

i zlomky společně. Všechny skupinky si tedy uvědomily, že hodnota poměru a zlomku 

může být stejná. Tuto skutečnost jsem se však rozhodla dále nekomentovat z důvodu 

nedostatku času.  

Žáci dostali za úkol najít základní tvar zlomků. The lowest term byl ovšem pro žáky novým 

pojmem, který bylo potřeba vysvětlit. Uvedla jsem tedy příklad rozšířeného zlomku 
3

6
 

a k němu dopsala zlomek 
1

2
 se slovy: „This is the lowest term. Tell me the lowest term of 

the fraction 
10

15
.“ Jeden z žáků po kratší chvíli ticha řekl: „It is fraction dvě třetiny.“ Název 

zlomku jsem zopakovala v angličtině. Někteří žáci stále nechápavě koukali, proto jsem se 

rozhodla napsat další ukázku zlomku, jehož základní tvar vytvořil jiný žák. Třídou zaznělo, 

že se jedná o základní tvar. Pojem the lowest term jsem tedy zapsala na tabuli a žáci si ho 

dopsali do slovníčku.  
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Hodina byla u konce. V rychlosti jsme zopakovali naučená slovíčka (žáci si pamatovali 

fractions, ratio, negative numbers, value, the lowest term) a žáky jsem pochválila za práci 

v hodině a ujistila je o tom, že hodinu zvládli moc dobře.  

Bohužel v hodině nezbyl čas na video, zaznamenání rozdílů mezi zlomky a poměry 

a zapsání vět. Rozhodla jsem se tuto část poslední aktivity vypracovat následující den při 

hodině matematiky. Úkol jsem však musela přizpůsobit tomu, že žádná učebna 

s počítačem, data-projektorem a plátnem nebyla v danou hodinu volná a já nemohla pustit 

video. Rozdíly mezi poměry a zlomky jsem přiblížila situacemi z reálného života 

a konkrétními případy použití zlomků a poměrů.   

Zhodnocení cílů hodiny 1 

Jazykový cíl hodiny byl z větší části splněn – žáci si aktivně vyzkoušeli způsob čtení čísel 

a základních matematických operací (kromě početní operace dělení), pokynům vyučující 

rozuměli, na jednodušší otázky se známými slovíčky dokázali reagovat a tvořili věty 

týkající se matematiky v přítomném prostém čase (present simple). Na tvorbu vět se 

zlomky a poměry nezbyl čas.  

Obsahový cíl hodiny byl splněn pouze z jedné poloviny. Žáci procvičili krácení 

a rozšiřování zlomků na několika příkladech při tvorbě skupin. Žáci si uvědomili, že 

zlomky a poměry mohou mít stejnou hodnotu. K tomuto přesvědčení jsem došla vzhledem 

ke správnému rozdělení skupin v posledním úkolu TASK 5. Rozdíly v použití zlomků 

a poměrů jsme si v hodině již nestihli objasnit.  

Problémy a ponaučení 1 

V této části doplňuji k popisu hodiny problémy, které v hodině nastaly a ještě nebyly 

zmíněny. Ve třídě bylo pouze devět žáků. Nízký počet žáků umožnil, že jsem mohla mít 

neustále přehled o tom, co jednotliví žáci dělají a mohla jsem snadno reagovat na jejich 

potřeby. Všichni žáci se také dostali ke slovu mnohokrát. Při mém pozorování důsledků 

nízkého počtu žáků jsem zaznamenala také jeden negativní, který však nemusel být 

způsoben pouze nízkým počtem žáků, ale také náročností úkolů a položených otázek nebo 

neznámou situací, ve které se žáci díky metodě ocitli. Zmiňovaným negativním důsledkem 

byla nízká aktivita žáků převážně v druhé části hodiny. Na otázky reagovali jen někteří 
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žáci a v odpovídání byla patrná nejistota a strach, což potvrdilo mé očekávání. Z těchto 

důvodů jsem se rozhodla, že další hodinu připravím tak, aby aktivity byly méně náročné na 

porozumění, odpovídání a vysvětlování.  

Při psaní na tabuli mi dopsal fix, což z důvodu potřeby udržení pozornosti žáků a časového 

omezení považuji za problém, ke kterému již nesmí v mých hodinách dojít.  

Obavy z mého jazykového projevu před žáky nebyly naplněny. Podle mých pocitů 

v hodině i podle audio-nahrávky jsem mluvila pomalu, byla schopná reagovat na potřeby 

třídy a používala prostředky neverbální komunikace. Věty a slovíčka, kterým žáci 

nerozuměli, jsem vysvětlila opisem, řekla v jiném kontext nebo konkretizovala uváděním 

příkladů. Důkladná příprava verbálního projevu byla přínosná, ale zároveň se ukázalo, že 

dokážu reagovat i v nepředvídatelných situacích.  
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5.2.3 Týden č. 2 – Poměr 

Tabulka 6: Popis týdne č. 2 

 

Č. hod. Datum 
Téma 

hodiny 
Skupina Náplň  

Téma úloh  

a cvičení  
Metoda výuky 

6 
11. 1. 

Změna čísla 
v poměru 

experimentální, 
kontrolní 

4 sl. úlohy – dělení 

úsečky, skupiny, peněz 
v daném poměru 

2 cvičení – hledání 

sčítanců z jejich známého 
poměru a součtu (Odvárko 

a Kadleček, 2011, s. 17) 

peníze, 

počet žáků 

třídy, dělení 

úsečky, 

poměr 
sčítanců 

samostatná 

práce doplněná 

o diskuzi nad 
řešením 

7 14. 1. 
Postupný 
poměr 

experimentální, 
kontrolní 

2 sl. úlohy – zapsání 

postupného poměru 

v zákl. tvaru ze zadaných 
částí 

1 sl. úloha – porovnání 

velikosti částí postup. 
poměru 

2 sl. úlohy – určení 
velikosti členů postupného 

poměru při zachování 

velikosti jednoho členu 

(Odvárko a Kadleček, 
2011, s. 18–19) 

1 sl. úloha – určení 

postupného poměru ze 

zadaných poměrů dvojic 
(Krynický, 2010) 

1 cvičení – rozdělení 

částky v daném 

postupném poměru 

(Odvárko a Kadleček, 

2011, s. 21) 

recepty, 

míchání 

směsí, 
peníze 

skupinová 

práce žáků 

doplněná 

o diskuzi nad 
řešením  

8 15. 1. 
Postupný 

poměr 
v geometrii 

experimentální, 
kontrolní 

4 sl. úlohy – počítání 
délek stran, délek těžnic 

a velikostí úhlu 

v trojúhelníku podle 

zadaného postupného 

poměru, rýsování 

počítaných trojúhelníků 

(Krynický, 2010; Odvárko 

a Kadleček, 2011, s 21) 

geometrie – 
trojúhelník 

názorně-
demonstrační 

9 17. 1. 
Poměry 
kolem nás 

experimentální matematika v angličtině, 

(kap. 5.2.4) 
– 

CLIL – 
procvičování  

kontrolní 

vymýšlení slovních úloh 

na téma poměry 

a postupné poměry, 

počítání  

geometrie, 

recepty, 
směsi 

skupinová 

práce – 
opakování 
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Výstupy žáků z 2. týdne byly: Žák 

- ví, co znamená postupný poměr a je schopen spočítat jeho základní tvar, 

- rozdělí číslo v daném poměru, 

- využívá znalosti z poměru a postupného poměru v úlohách týkajících se určování 

délek geometrických útvarů a velikostí úhlů. 

5.2.4 Hodina vedená metodou CLIL č. 2 – Využití poměrů 

Příprava 2 

Obsahovým cílem druhé hodiny matematiky vyučované metodou CLIL bylo procvičit 

krácení poměrů na základní tvar, zapsat získaná data pomocí poměrů a zhodnotit data 

porovnáváním poměrů. 

Jazykovými cíli hodiny bylo vyhledání požadovaných údajů v anglickém textu, vytvoření 

otázek v přítomném prostém čase (present simple) a zapojení se do úvodní diskuze. V této 

hodině vyučované metodou CLIL mělo dojít k rozvoji učebních strategií pomocí práce ve 

skupinách, redukce většího množství dat a tvorby vhodných otázek. 

Při přípravě aktivit jsem se ponaučila z reflexe hodiny č. 1 a kladla důraz na zapojení co 

největšího množství žáků, aktuálnost a zajímavost tématu hodiny a přiměřenou jazykovou 

úroveň úkolů. 

Použitý scaffolding v hodině byl opět zaměřen na porozumění. V hodině byly použity tyto 

prostředky scaffoldingu:  

- pokyny a zadání jednotlivých úkolů v jednoduchých a krátkých větách, 

- překlad nových a těžkých slov v závorce,  

- úkoly doplněny o nápovědu k řešení, 

- barvy pro lepší orientaci v textu. 

Při tvorbě jednotky jsem čerpala inspiraci v publikacích Dale a Tanner (2012), Mehisto 

(2012, s. 22) a Grieveson a Superfine (2012).  
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Metodický popis 2 

Pomůcky a materiály: kopie pracovních listů 2.1 (příloha č. 10) a 2.2 (příloha č. 11), 

ukázky pohledů, barevné popisovače na tabuli, data-projektor s promítacím plátnem 

(interaktivní tabule), počítač. 

Téma hodiny:  

- zpracování dat získaných z dotazníků, 

- porovnání získaných dat s daty ze světa, 

- rozšiřování a krácení poměrů na jejich základní tvar. 

Nutné předchozí znalosti žáků: zkrátit a rozšířit poměr, základní tvar poměru. 

Nová slova: reduce, expand, compare, less, more. 

Metodický postup: 

ÚVOD 

- Učitel rozdá žákům na začátku hodiny pracovní list 2.1. Ukáže žákům pohledy ze 

zahraničí a řekne, odkud jsou. S žáky si povídá o  možnostech komunikace na 

dálku v minulosti a současnosti a jejich výhodách a nevýhodách. Jako faktickou 

oporu pro tuto diskuzi si žáci přečtou Fact Box na začátku pracovního listu 2.1. Na 

přečtení mají žáci dostatek času. Učitel diskuzi ukončí upozorněním na sociální sítě 

a jejich využití a rozšíření v současné době. Je však vysoce pravděpodobné, že tuto 

myšlenku žáci řeknou již dříve. 

- Žáci samostatně a anonymně vyplní dotazník. Vyučující prochází třídu a dbá na to, 

aby žáci porozuměli otázkám. Žáci odevzdají vyplněné dotazníky na jednu 

prázdnou lavici tak, aby byly všem k dispozici.  

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU – SAMOSTATNÁ PRÁCE 

- Žáci vytvoří dvojice a každá z nich obdrží jeden pracovní list 2.2. Do něj žáci 

doplňují odpovídající poměry (odpovědi hledají ve vyplněných dotaznících a ve 

statistice ze začátku pracovního listu 2.2). Vyučující odpovídá na otázky ohledně 

nejasností se zadáním a podporuje žáky v aktivitě.  
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- Při společné kontrole doplněných poměrů se učitel žáků ptá, jaký je rozdíl mezi 

poměry ve světě a u nich ve třídě. Ve cvičení 1 a 2 pracovního listu 2.2 žáci získané 

poměry převádí na situaci, při které by ve světě i ve třídě bylo 100 lidí. Získané 

poměry žáci porovnají a okomentují. Učitel zopakuje a napíše na tabuli potřebná 

slovíčka pro porovnávání (compare, less, more, larger, smaller). 

TVORBA DOTAZNÍKU 

- Učitel napíše téma vlastního třídního dotazníku na tabuli – How do older 

generations use the social media? A zeptá se žáků, komu by mohli otázky na toto 

téma položit. Žáci ve dvojicích vymýšlí tři otázky, které by chtěli v dotazníku mít. 

- Všechny vytvořené otázky se sepíší na tabuli (přes počítač promítnou na 

interaktivní tabuli nebo projektor). Dohromady se všichni ve třídě domluví na pěti 

otázkách, které si zapíší na volné místo v pracovním listě 2.2.  

- Za domácí úkol se žáci zeptají minimálně tří lidí na vytvořené otázky a do příští 

hodiny přinést jejich odpovědi.  

- V závěru hodiny vyučující zhodnotí práci dětí a zopakují si společně naučená 

slovíčka. 

Očekávané problémy 2 

Před touto hodinou jsem se obávala pasivity žáků, které jsem se snažila předejít tvorbou 

zajímavých skupinových aktivit. Očekávaný problém v hodině mohl nastat při porovnávání 

získaných poměrů dat ze světa a ze třídy. Žáci by nevěděli, jak poměry rozšířit a zkrátit, 

aby získaly člen roven 100.  

V závěrečné fázi hodiny, při tvorbě dotazníku, jsem očekávala problémovou situaci, kdy 

žáci budou vymýšlet otázky nerelevantní k tématu – How do older generations use the 

social media?  

Průběh 2 

Vyučovací hodinu jsem zahájila ukázáním tří pohledů doručených z různých koutů světa 

(Brazílie, Černé hory a Bali). Když jsem ukazoval jeden z pohledů, zeptala jsem se žáků: 

„What is this?“ A dva žáci správně odpověděli, že se jedná o postcard. Pohledy jsem 
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žákům třídy poslala na ukázku. Další má otázka směřovala na to, odkud tyto pohledy jsou 

a ti, kteří pohledy drželi, vyhledali odpověď. Žáci odpověděli pouze zemi a já jsem 

vyžadovala odpověď celou větou. Chtěla jsem, aby každý z žáků pronesl v úvodní části 

hodiny alespoň jednu větu, a proto následovaly mé další otázky zjišťující zkušenosti žáků 

s cestování a zasíláním pohledů.  

Při pokládání otázky Why do we send the postcards? jsem žákům rozdala pracovní list 2.1. 

Žáci si list začali prohlížet a na otázku nereagovali. Otázku jsem tedy musela znovu 

zopakovat a u toho jsem ji napsala na tabuli. Po chvíli ticha se jeden z žáků přihlásil a říká: 

„We send friends.“ Já s ním souhlasila a větu zopakovala správně: „We send postcards to 

our friends.“ Žáky jsem vyzvala k dalším odpovědím. Jeden žák bez přihlášení říkal: „Say 

hello from holiday.“ Tuto odpověď jsem odsouhlasila a reagovala na ni další otázkou: 

„How do we communicate with friends from the holiday or foreign country today?“ 

Někteří žáci pochopili, na co se ptám, a odpovídali. Žáci zmiňovali mobilní telefony, 

Instagram, Youtube, Facebook a jiné sociální sítě.  

Žáky jsem vyzvala, aby si přečetli rámeček v první části pracovního listu 2.1 a oni začali 

většinou se slovníky v mobilních telefonech pracovat. Žákům jsem dala dostatek času na 

přečtení textu. Po pěti minutách ticha žáci vypadali, že již mají přečteno, a já jsem se 

zeptala: „What information is in the Fact Box?“ Žáci začali postupně některé věty vybírat. 

Ptala jsem se také na překlad některých vět do češtiny. Žáci byli v odpovídání nesmělí, 

a proto jsem musela vyvolávat. Vyvolaní žáci však dokázali reagovat a informace 

z rámečku řekli buď v angličtině, nebo češtině. Žáci vybírali věty bez anglických vlastních 

jmen, která pro ně byla nejspíš příliš obtížná na čtení. Tato úvodní část trvala 15 minut.  

Žáci si měli přečíst zadání otázek dotazníku, který byl součástí pracovního listu 2.1. 

Vyvolaná žákyně s menšími problémy pokyny přeložila. Při překládání již někteří žáci 

začali dotazník vyplňovat. Tuto skutečnost jsem brala jako pozitivní, jelikož bylo vidět, že 

žáci zadání pochopili a byli činností zaujati.  

Při vyplňování dotazníku měl pouze jeden žák dotaz ohledně čtvrté otázky. Říkal, že nemá 

sice účet na Instagramu, ale přesto ho používá, zda to má počítat. Tuto otázku jsem 

neočekávala. Odpověděla jsem, ať Instagram do sociálních sítí, které používá, také zahrne. 
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Po pár minutách měli žáci všechno vyplněno a odnesli vyplněný pracovní list 2.1 na jednu 

z volných lavic.  

Žáci vytvořili dvojice a každá z nich obdržela pracovní list 2.2. Po rozdání pracovních listů 

a klidném usazení žáků v lavicích jsem začala vysvětlovat další práci: „You and your 

partner answer the task 1, 2, 3 and 4. You find the answers in the questionnaires  on the 

table. There are (ukazovala jsem na obdélník nad cvičením) some data, which can help 

you to write the ratios.“ Zeptala jsem se žáků, zda rozumí tomu, co mají dělat a oni 

souhlasili. Znovu jsem žákům připomněla, že pokud se chtějí na něco zeptat, ať se přihlásí. 

Dvě skupinky chlapců se zvedli a šli k dotazníkům. Ostatní žáci vypadali bezradně, a proto 

jsem jim šla znovu v angličtině říct, ať si přečtou zadání a odpověď hledají ve vyplněných 

dotaznících a rámečku nad zadáním. 

 Všechny skupinky začaly samostatně pracovat. Ve třídě jsem občas zaslechla následující: 

„Tohle můžeme najít tady.“ (ukazovali na obdélníček nad úlohami) „Dejte nám ty 

dotazníky.“ Žáci vždy čekali, až skupinka před nimi dokončí sčítání odpovědí 

v dotaznících, aby si je mohli vzít k sobě. Žáky jsem tedy upozornila, že mohou počítat 

společně nebo využít informace, které skupinka již spočítala. Do konce hodiny zbývalo 

10 minut a já jsem věděla, že musím aktivitu uspíšit.  

Po ukončení práce všech skupin jsem žáky vyzvala k napsání základního tvaru 

u každého poměru. Poté, co tak žáci učinili, jsme zapsané poměry společně zkontrolovali. 

Na obrázku 10 a 11 jsou ukázány práce jedné dvojice žáků. 
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Obrázek 10: Žákovské řešení 2.2 

 

Obrázek 11: Žákovské řešení 2.2 

 

Při kontrole jsem zjistila, že všechny skupinky měly špatně uvedený základní tvar 

v prvním cvičení části b), kde jako základní tvar uvedli 77 : 42. Poměr jsem napsala na 

tabuli a zeptala se, zda se jedná o základní tvar. Po několika kladných odpovědích se ozval 

žák, který řekl: „Vždyť to můžeme vydělit 7.“ Jeho větu jsem přeložila do angličtiny a na 

tabuli napsala reduce – zkrátit a pochválila ho za správnou odpověď.  

Jelikož vyučovací hodina byla u konce, zadala jsem žákům za domácí úkol vytvořit 

tři otázky v angličtině, na které by se chtěli zeptat starší generace. Cílem otázek bylo zjistit, 

jaké změny do života respondenta přinesly sociální sítě. Na obrázku 12 je ukázka 

splněného domácího úkolu.   
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Obrázek 12: Žákovské řešení 2.2 

 

Zhodnocení cílů hodiny2 

Obsahový cíl hodiny byl splněn pouze z části. Žáci procvičili krácení poměrů na základní 

tvar a zpracování dat z dotazníku pomocí poměrů. V hodině však nedošlo k porovnávání 

různých poměrů. Důvodů k nesplnění jedné z částí stanovených cílů bylo více. Jedním 

z nich byl nedostatek času a druhým byla absence potřeby porovnávat. Poměry vytvořené 

ze žákovských dotazníků dávaly po zkrácení na základní tvar poměr 1 : 1, který byl na 

první pohled jiný než poměr, který udávala světová statistika.  

Jazykový cíle hodiny byl splněn. Všichni žáci se zapojili do úvodní konverzace. Někteří 

byli k této aktivitě vyzváni vyvoláním, jiní se o slovo hlásili samostatně. Žáci vyhledali 

požadované údaje v anglickém textu, přeložili je a snažili se je buď v češtině, nebo 

angličtině interpretovat. Tvorba otázek v přítomném čase prostém (present simple) 

neprobíhala ve vyučovací hodině, ale byla zadána jako domácí úkol.  

Problémy a ponaučení 2 

V  hodině se mi velmi osvědčila úvodní diskuze na téma, které bylo pro žáky aktuální – 

komunikace v minulosti a současnosti. Žáci byli celou hodinu aktivitami zaujati. Aktivně 

se zapojili do úvodní diskuze, skupinové práce a následného hodnocení. Žáky nejspíš 

zaujalo aktuální téma sociálních sítí a práce ve dvojicích podpořila jejich aktivitu. Žáci se 

věnovali zadaným úkolům, o výsledcích diskutovali a navzájem si pomáhali.  
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Bohužel opět došlo k situaci, kdy nebyl dostatek času na dokončení všech připravených 

aktivit. Při přípravě hodiny jsem podcenila délku času potřebnou pro vyhodnocení 

dotazníků. Překvapila mě skutečnost, že si jednotlivé skupinky žáků ve vyhodnocování 

navzájem nepomáhaly a získaná data mezi sebou nesdílely. Z tohoto důvodu se aktivita 

stala velmi časově náročnou. Dalším zjištěním vyplývajícím z hodiny bylo to, že se žáci 

skupiny 7. C neradi hlásí i ve chvíli, kdy znají odpověď. Z toho důvodu budu žáky ke 

slovu vyvolávat, i když se o něj nehlásí.  

Po zhodnocení průběhu hodiny jsem se rozhodla, že budu pracovní listy žákům rozdávat 

před hodinou nebo při jejím začátku. 

Jelikož se proces vyhodnocování dotazníků ve skupinách osvědčil a vedl žáky k vyšší 

aktivitě, rozhodla jsem se inspirovat do další hodiny vyučované metodou  CLIL a zařadit 

do ni také skupinovou práci.   
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5.2.5 Týden č. 3 – Měřítko map a plánů 

Tabulka 7: Popis týdne č. 3 

Č. 

hod. 
Datum Téma hodiny Skupina Náplň  

Téma úloh 

a cvičení  
Metoda výuky 

10 18. 1. 

Opakování 

před čtvrtletní 

písemnou prací 

experimentální, 

kontrolní 

cvičení – počítání 

s racionálními čísly 

slovní úlohy – poměr 

směsí, krácení 

a rozšiřování poměru 

recepty, počty 

lidí, geometrie 

samostatná 

práce 

11 21. 1. 
Čtvrtletní 

písemná práce 

experimentální, 

kontrolní 

počítání s racionálními 

čísly, poměr – sl. úlohy, 

krácení, rozšiřování, 

základní tvar 

průměrná známka 

kontrolní skupiny 7. A – 

2,3, experimentální 

skupiny 7. C – 2,2 

– 
samostatná 

práce  

12 22. 1. 
Měřítko plánů a 

map 

experimentální, 

kontrolní 

názorná ukázka map 

s různými měřítky, 

vysvětlení významu 

konkrétních měřítek 

1 sl. úloha – určení 

měřítka mapy ze zadané 

vzdálenosti a jí 

odpovídající vzdálenosti 

na mapě 

2 sl. úlohy – určení 

skutečné vzdálenosti při 

zadaném měřítku a 

vzdálenosti na mapě 

2 sl. úlohy – určení 

vzdálenost i na mapě při 

zadaném měřítku 

a vzdálenosti míst  

délka mostu, 

trasy, rozměry 

pokoje 

brainstorming 

a samostatná 

práce 

13 24. 1. 

Měření 

vzdáleností 

v mapách 

a plánech 

experimentální 
matematika v angličtině, 

(kap. 5.2.6) 
– 

CLIL – 

opakování  

kontrolní 

4 sl. úlohy – měření 

vzdálenosti na mapách 

daného měřítka  

rýsování plánku třídy 

v měřítku 1 :50 

trasy na 

kolech, na 

běžkách, plán 

města a třídy 

skupinová 

práce – 

opakování 
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Výstupy žáků z 3. týdne byly: Žák 

- dokáže využít informace, které mu měřítko dává o mapě nebo plánku,  

- určí vzdálenost dvou míst podle měřítka mapy, 

- určí vzdálenost dvou míst na mapě podle měřítka mapy a jejich skutečné 

vzdálenosti. 

5.2.6 Hodina vedená metodou CLIL č. 3 – Určování vzdáleností 

Příprava 3 

Obsahovým cílem vyučovací jednotky bylo procvičení převodů jednotek, které se žáci 

podle ŠVP Na Beránku (2014) učili v 6. ročníku. Druhým obsahovým cílem hodiny byla 

aplikace znalosti měřítka při počítání skutečných vzdáleností tras a rozměrů letadla.  

Jazykovým cílem hodiny bylo žáky naučit používat sloveso to convert při převodech 

jednotek délky. Žáci v hodině také měli procvičit vazbu There is/are. Dalším jazykovým 

cílem hodiny bylo porozumět psaným pokynům v angličtině.  

Žáci v hodině měli rozvinout kompetence spolupráce a dovednosti jemné motoriky.  

Scaffolding, který byl do hodiny č. 3 připraven, obsahoval podporu porozumění 

(Procházková, 2016). V hodině byl použit následující scaffolding:  

- popis pokynů v pracovním listě v jednoduchých větách,  

- překlad u obtížnějších anglických slov v závorkách,  

- na tabuli nově naučená slova. 

Scaffolding byl také zaměřen na podporu řešení úloh a odpovídání:  

- vybírání postupu řešení z nabízených možností,  

- slovesné vazby potřebné k tvorbě odpovědi na tabuli.  

Snažila jsem se vytvořit hodinu, ve které budou žáci pracovat ve skupinách, hledat 

potřebné informace k atraktivnímu tématu cestování a vyučující zde bude s odstupem 

jednotlivé výkony skupin pozorovat a podněcovat jejich diskuzi v anglickém jazyce.  
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Metodický popis 3 

Pomůcky a materiály: kopie pracovních listů 3.1 (příloha č. 13), pexesa 3.2 (příloha č. 14), 

pracovní list STATION 1 (příloha č. 15), pracovní list STATION 2 (příloha č. 16), 

pracovní list STATION 3 (příloha č. 17), mapy na stanoviště s měřítky, provázky na 

měření, pravítka, kalkulačky, barevné popisovače na tabuli, počítač, tablet nebo mobilní 

telefon pro každého žáka. 

Téma hodiny:  

- délka trasy,  

- rozměry letadla.  

Nutné předchozí znalosti žáků: znalost měřítka jako poměru vzdálenosti na mapě 

a skutečné vzdálenosti, převody jednotek délky. 

Nová slova: map scale, the units of length, length, convert. 

Metodický postup: 

Před zahájením hodiny vyučující připraví v zadní části třídy tři stanoviště s dostatkem 

pracovních listů se zadáním a potřebnými mapami, provázků, pravítek a kartiček 

uvádějících překlad obtížných slov.  

ÚVOD 

- TASK 1: Učitel na základě příkladů žákům vysvětlí význam nových slovíček (the 

units of measurement, length, to convert something to something). Všichni žáci 

vyzkouší novu slovesnou vazbu to convert something to something při převodech 

jednotek délky. Žáci pomocí slovesa convert převádí jednotky délky v TASK 1 

pracovního listu 3.1. Tato činnost by měla být opakováním, proto vyučující dbá na 

to, aby netrvala déle než pět minut.  

- Pexeso 3.2 – žáci si ve dvojicích zahrají pexeso. Cílem hry pexeso je nalézt stejné 

dvojice, které označují stejnou vzdálenost. Při otáčení kartiček používají žáci 

k popisu vazbu There is/are …. 
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MĚŘÍTKO MAPY 

- Učitel na příkladech ukáže význam slovního spojení map scale a vyžaduje po 

žácích uvedení příkladů měřítek, se kterými se můžeme na mapách setkat.  

- TASK 2: Každý žák si samostatně přečte zadání v pracovním listě 3.1 a snaží se 

najít správný postup řešení úlohy. Učitel mezi žáky prochází a pomáhá jim, pokud 

mají problém s porozuměním úloze. Když všichni žáci za sebe rozhodnou, který 

postup je správný, hromadně se zkontrolují výsledky. Vyučující se žáků zeptá na 

vysvětlení vybraného postupu řešení úlohy. Správné řešení TASK 2 má student C 

(viz příloha č. 13), který správně určil, jakou vzdálenost mají 3.4 cm na mapě 

(Morrison at el, 2015, s. 157). 

PRÁCE NA STANOVIŠTÍCH 

- Učitel se žáků zeptá na otázky ohledně cestování: Do you like travelling? Which 

country do you want to visit? Which country do you like?  Povídání o cestování 

vyučující věnuje maximálně pět minut.  

- Učitel žákům představí výlet do USA začínající v Los Angeles, pokračující přes 

národní parky západní části USA a končící v San Francisku. Vysvětlí, že se během 

cesty setkají s létáním, národními parky, mapami a měřítky. Zajímavě a pomocí 

faktů týkajících se USA s odkazem na jejich výlet učitel představí jednotlivá 

stanoviště. Žáky poté vyzveme k vytvoření dvojic a k zahájení práce na 

jednotlivých stanovištích. Při počítání mohou žáci používat kalkulačky.  

STATION 1 (příloha č. 15) 

- Žáci musí doplnit tabulku. K jejímu doplnění použijí rozměry a měřítko modelu 

letadla. Všechny potřebné informace se nacházejí u obrázku letadla.  

STATION 2 (příloha č. 16) 

- Žáci musí zapsat délku svého výletu po USA v kilometrech. K určení délky 

potřebují provázky a pravítko. Součástí úkolu je dopsání všech států, které cestou 

navštíví (z mapy lze vyčíst pouze dva z nich). 
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STATION 3 (příloha č. 16) 

- Žáci musí najít trasu s názvem Pacifická magistrála, která vede přes Yosemitský 

národní park. Jejich úkolem je určit délku této trasy v Yosemistkém národním 

parku.  

Učitel žáky pozoruje a podporuje při řešení úloh po celou dobu skupinové aktivity. Pokud 

se objeví problém, snaží se žákům vhodnými otázkami v řešení pomoci. Aktivitám na 

stanovištích žáci věnují 20–25 minut. Po vypracování úloh se žáci vrátí do lavic 

a vyučující je vyzve k ověření výsledků pomocí internetu (mobilní telefon, počítač). 

Očekávané problémy 3 

Problémy, které jsem v hodině očekávala, byly problémy s převody jednotek. 

Z předchozích hodin zaměřených na měřítko mapy jsem věděla, že s nimi mají žáci 

problémy. Jelikož jsem nechtěla, aby TASK 1 s převody byl pro žáky obsahově náročný, 

zvolila jsem jednodušší převody, jejichž cílem bylo zopakovat a připomenout základní 

vztahy mezi jednotkami délky.  

Problém jsem očekávala na STATION 1, kde se mohlo stát, že žáci nebudou schopni 

nalézt potřebné informace k výpočtu rozměrů letadla. I přesto, že žáci s měřítkem počítali 

ve velkém množství úloh, věděli, co měřítko znamená a jakou informaci nám dává, 

netýkala se žádná počítaná úloha zmenšeného modelu. Proto jsem očekávala, že by mohlo 

zadání této úlohy žáky zaskočit.  

Na STATION 2 jsem očekávala, že žáci budou mít problém s vypsáním všech států, 

kterými okruh prochází. Na mapě jsou uvedeny pouze dva z nich. Tento úkol jsem zvolila 

jako zajímavost a předpokládala jsem, že správnou odpověď budou znát maximálně dva 

žáci, kteří mají dobré zeměpisné znalosti.  

Průběh 3 

„Today we will speak about the units of measurement. The units are for example 

centimetres, litres or kilograms. What does the unit mean in Czech?” Takto jsem zahájila 

hodinu vedenou metodou CLIL číslo 3. Žák po vyvolání odpověděl: „Jednotka“. 

„Today we will speak about length.” Při vyslovování slova length  jsem si nebyla jistá její 

správností. Toto slovo znám pasivně a nikdy jsem ho nevyslovovala nahlas. „You know 
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similar word – long. What does the word length mean in Czech?” Přihlásila se žákyně, 

která šla po vyvolání napsat překlad slova na tabuli.  

„Can you convert one decimetre to the centimetres?” A napsala jsem na tabuli 

1 dm = … cm. Jeden žák říkal: „To je deset ne?” Na tabuli jsem napsala slovesnou vazbu 

can convert ... to ... a řekla žákům, ať ji zkusí v odpovědích použít. Vyvolala jsem dalšího 

žáka a zeptala se ho: „David, can you convert one metre to the centimetres?” David 

odpověděl: „Can you convert one metre to 100 centimetres?” Žáka jsem pochválila za 

správnost převodu a větu zopakovala gramaticky správně: „I can convert one metre to 100 

centimetres.“ Poté jsem vyvolala žákyni:„Simčo, can you convert two kilometres to the 

metres?” Simča odpověděla: „Two kilometres are 2000 metres.” 

Každý z žáků zapsal na papír dvě různé délky a vytvořil otázku, ve které se partnera 

v lavici zeptal na převod délky v uvedených jednotkách na stejnou délku s jinými 

jednotkami. Žáci pracovali a procvičovanou vazbu správně používali. Při práci jsem žákům 

do lavice rozdala rozstříhané kartičky na hru pexeso (16 kartiček, příloha č. 14) a pracovní 

list 3.1 (příloha č. 13). Před zahájením pexesa žáci samostatně vypracovali TASK 1 

v rozdaném pracovním listě. Hodnoty základních jednotek mohly sloužit jako nápověda při 

hře.  

Před další aktivitou si celá skupina připomněla, co je měřítko mapy, jak se toto slovo 

přeloží do angličtiny a jaké jsou rozdíly při čtení měřítka v češtině a v angličtině. Příklady 

měřítek mapy žáci napsali na tabuli a správně přečetli. Při čtení jsem žákům připomněla 

poměr. „You can find the map scale on the map or on the plan. It tells you how did we 

reduced or extended reality.“ Vyzvala jsem žáky k individuálnímu přečtení zadání TASK 

2. Jeden žák nečetl zadání a koukal do země, musela jsem ho znovu vyzvat k zapojení do 

aktivity. 
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TASK 234: MAP SCALES (Morrison at el, 2015, s. 157) 

The distance between two towns on a 1 : 25 000 map is 3.4 cm.  

How many kilometres apart are these towns in reality?  

Which student has worked out the correct answer?  

Tabulka 8: Různá řešení zadané úlohy  

Student A Student B Student C 

1

25 000
 x 

3,4

1
 Map distance = 34 mm 3.4 x 25 000 = 85 000 

= 0.000 136 cm Scale = 1 : 25 000 
The distance is 85 000 cm 

÷100 

= 1.36 km 
Real distance 34 x 25 

000 
= 850 m ÷ 1000 

 = 850 000 mm = 0.85 km 

 = 8.5 km  

 

Po uplynutí času, který jsem žákům dala na přečtení zadání, jsem se zeptala, co o úloze 

vědí. Žáci byli velmi pasivní a na otázku neodpovídali. Vyhodnotila jsem, že otázka byla 

pro žáky příliš obtížná na zodpovězení a z toho důvodu jsem se jich začala ptát více 

konkrétně: „How many cities are there in the task?“ „How far are the cities?” Vyvolaná 

žákyně šla zapsat údaj i s jednotkami na tabuli. Další má otázka zněla: „What is the map 

scale?” Žáky jsem začala vyvolávat.  

Žák: „I don´t know.“  

Já: „It is written there.“  

Jiný žák: „One and twenty five thousand.“ 

Já: „How far are the cities in reality?“  

Vyzvala jsem žáky k počítání. Jeden z nich řekl: „Tady je paní učitelko napsaný, čemu se 

to rovná. To nemusím ani počítat.“ (Můj pokyn při zadávání práce měl být spíše zjistit, 

který postup řešení je správný. Neměla jsem po žácích chtít, aby počítali.) Já jsem se žáka 

                                              

34 Zadání úlohy TASK 2, o které se v popisu hodiny zmiňuji. 
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zeptala: „A jsi si jistý? Nebude lepší to pro jistotu spočítat?“ On odpověděl: „Ano, 

u studenta C je to napsané.“ Zeptala jsem se tedy ostatních ve třídě, zda souhlasí s tím, že 

student C má pravdu. Tři žáci se přihlásili. Jeden žák vykřikl: „Já věřím tomu prvnímu.“ 

Chtěla jsem tedy po žácích vědět, jak student C postupoval při počítání. Žáci odpovídali 

v češtině, že vynásobil číslo 3.4 číslem 25 000. Po žácích jsem vyžadovala popis 

v angličtině. Žáci se o slovo nehlásili, tak jsem jednoho vyvolala a ten řekl: „Three points 

four multiply twenty five thousand.“  

Obrázek 13: Žákovské řešení TASK 1 

 

V motivační a úvodní části k práci na stanovištích jsem pokládala otázky ohledně 

cestování, oblíbených destinací, dopravních prostředků a oblíbených způsobů trávení 

letních prázdnin.  

„Jak se řekne zahraničí?“ zareagovala žákyně. Žáci se snažili tvořit věty v angličtině 

o tom, jak a s kým cestují, o zemích, které by chtěli navštívit, a důvodech, kvůli kterým by 

do dané země chtěli jet. Žák, který předchozí část vyučovací hodiny příliš nespolupracoval, 

chtěl nyní stále odpovídat a byl schopen vést rozhovor o své oblíbené zemi.  

Aktivity na stanovištích jsem zahájila takto: „Today we will travel to the USA and we will 

use the map scale. During our trip we will visit national parks. Do you know any national 

park in the USA?“ Žáci žádný neznali. Ptala jsem se na další zeměpisné otázky ohledně 

západního pobřeží a států, které se tam rozléhají. Žáci mnoho informací o této oblasti 

nevěděli.  

Postupně jsem přešla do zadní strany třídy, kde byla připravena stanoviště. Všichni žáci se 

postavili a k mému překvapení se v tichosti a klidně přesunuli ke stanovištím a poslouchali 

pokyny k následné skupinové práci. Každé stanoviště jsem žákům představila, řekla jim 
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jeho význam na našem výletě po západním pobřeží. K vysvětlení jsem používala pouze 

angličtinu a výraznou neverbální komunikaci. Žáci byli potichu a vypadali, že poslouchají. 

Upozornila jsem je na možnost používat kalkulačky a zeptala se jich, zda mají nějaké 

otázky k úkolům a ujistila je, že v pracovních listech na stanovišti jsou pokyny k práci 

znovu napsány. 

Všichni žáci vytvořili dvojice, které začaly pracovat na STATION 1. Já jsem procházela 

mezi skupinkami, snažila se žáky povzbuzovat k práci a pomáhat jim s problémy.  

Na STATION 1 měly všechny skupiny problém s nalezením potřebných informací 

k výpočtu (měřítko modelu a rozměry) skutečných rozměrů letadla. Žákům jsem neukázala 

místo, kde informace najdou, ale znovu jsem je ujistila, že je na papíře naleznou. Po chvíli 

hledání, všichni dokázali potřebné informace najít.   

Obrázek 14: Žákovské řešení STATION  1  
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STATION 2 žáci zvládli bez problémů. K měření používali provázek a pro výpočet použili 

měřítko mapy správným způsobem.  

Obrázek 15: Žákovské řešení STATION 2 

 

Na třetím, posledním, stanovišti měli žáci problém s nalezením trasy Pacifické magistrály 

v mapě. Nakonec všechny skupinky v různých časech dokončili připravená tři stanoviště.  

Obrázek 16: Žákovské řešení STATION 3 
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Po vypracování všech zadaných úkolů na stanovištích žáci zapnuli své mobilní telefony 

a vypočítané výsledky zkontrolovali na internetu. Tři žáci nemohli uvěřit tomu, že je 

letadlo ve skutečnosti tak velké. Žáci zjistili, že některé naměřené údaje se neshodují s  těmi 

nalezenými na internetu. Ve skupině jsem zaslechla diskuzi nad odchylkou, která je 

způsobena měřením pomocí provázku. Žáky jsme vyzvala k vysvětlení důvodů nepřesných 

výsledků měření a počítání ostatním. Tento komentář již proběhl v českém jazyce. Pro 

výpočty na stanovištích všichni žáci využívali kalkulačku. 

Žáky jsem pochválila za práci v hodině a rozloučila se s nimi.  

Zhodnocení cílů hodiny 3 

Obsahové cíle hodiny byly splněny. Žáci dokázali správně převádět jednotky délky ústně, 

písemně i při hře pexeso. Nezaznamenala jsem žádné problémy obsahového charakteru při 

převodech jednotek.  

Aplikace znalostí měřítka mapy na úkoly na stanovištích proběhla bez problémů. Když se 

objevil problém, netýkal se chyb v počítání s měřítkem, ale spíše nemožnosti nalézt 

potřebné informace. 

Jazykové cíle hodiny byly dva – naučit se použít sloveso convert, procvičit vazbu 

There is/are. Žáci aktivně používali sloveso convert a při hře pexeso všichni používali 

vazbu There is/are.  

Problémy a ponaučení 3  

Problém s převody jednotek, který jsem očekávala, nenastal. Žáci neměli s převody 

problém. Očekávaný problém na STATION 1, kde žáci určovali skutečné rozměry letadla, 

se neobjevil. Žáci nedokázali vyhledat v zadání potřebné informace k výpočtu. Tento 

problém přikládám neobvykle zadané úloze. Žáci se většinou setkávají s úlohami, kde jsou 

všechny informace zapsány ve větách v zadání. Žáci byli také zmateni již zaznamenanými 

údaji v tabulce, které byly uvedeny jako příklad a nebyly zaznamenány u obrázku 

s letadlem. Problémy s výpočtem skutečných rozměrů žáci neměli. 

Očekávaný problém s nízkými znalostmi zeměpisu se objevil hned při popisu výletu do 

USA, kdy žáci znali velmi málo informací o této oblasti. Při vymýšlení aktivit a otázek 
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vztahujících se k zeměpisným znalostem jsem předpokládala větší úspěšnosti žáků 

v odpovědích z důvodu aktuálnosti tématu USA (americké filmy, celebrity, …). 

Téma celé hodiny, kterým bylo cestování, jsem zvolila úspěšně. Již při diskuzi o cestování 

mnoho žáků začalo povídat bez dlouhého váhání, třída se stala celkově aktivnější a žáci se 

hlásili o slovo. V porovnání s pasivitou v průběhu řešení úlohy o vzdálenosti dvou měst 

(TASK 2) byl rozdíl patrný. Při společné diskuzi jsem se od žáků dozvěděla zajímavé věci 

z jejich života. Při častějších opakováních podobných diskuzí by mohlo dojít k vytvoření 

pevnějšího vztahu mezi námi. Tento vztah by mohl být založen na vzájemné důvěře 

vyplývající ze zájmu a vzájemné znalosti, čímž by mohlo vzniknout bezpečné prostředí 

vhodné pro efektivní vzdělávání bez strachu. 

Při rozboru audio-nahrávky hodiny jsem si všimla svých častých opakování při zadávání 

otázky a neustálého vysvětlování s cílem žákům s řešením pomoci. S odstupem času své 

vystoupení v první části hodiny hodnotím negativně. Žáci neměli dostatek času na 

přemýšlení a počítání, což mohlo vést k jejich nechuti odpovídat a pasivitě.  

Další hodinu jsem si dala za cíl zkrátit svůj mluvený projev, zadávat otázky jasněji 

a neopakovat se. Také otázky směřované na žáky bych měla pokládat stručněji 

a konkrétněji. Žáci nejsou vzhledem ke své jazykové úrovni schopni odpovídat v dlouhých 

větách.  
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5.2.7 Týden č. 4 – Přímá a nepřímá úměrnost 

Tabulka 9: Popis týden č. 4 

 

 

Č. 

hod. 
Datum 

Téma 

hodiny 
Skupina Náplň  

Téma úloh  

a cvičení  
Metoda výuky 

14 25. 1. 

Měřítko 

mapy 

a plánu  

experimentální, 

kontrolní 

5 sl. úloh – určení vzdálenosti na 

mapě nebo ve skutečnosti podle 
měřítka, plánování nejkratší trasy  

1 sl. úloha – určení nejvhodnějšího 

měřítka pro zakreslení obrazu reality 

rýsování plánku jednoho patra školní 

budovy v měřítku 1:300 

turistika, 

cyklistika 

samostatná 

a skupinová 

práce 

15 28. 1. 

Přímá, 

nepřímá 

úměrnost  

experimentální, 

kontrolní 

18 tvrzení – třídění na pravdivé 

a nepravdivé situace (př. Jestliže 1 

žvýkačka stojí 5 Kč, tak 2 žvýkačky 

budou stát 10 Kč. – pravda; 

Kapesník schne 15 minut. Dvacet 

kapesníků bude schnout 5 hodin. – 

nepravda) 

11 pravdivých tvrzení – řazení do 

skupin k následujícím  závislostem:  

1. Kolikrát se zvětší/zmenší jedna 

hodnota, tolikrát se zvětší/zmenší 

druhá hodnota.  

2. Kolikrát se zvětší/zmenší jedna 

hodnota, tolikrát se zmenší/zvětší 

druhá hodnota. 
(Holá  et al. 2015) 

cena zboží, 
práce a dělníci, 

obsah a obvod, 

rychlost  

skupinová 

práce 

16 29. 1. 
Přímá, 
nepřímá 

úměrnost  

experimentální, 

kontrolní 

definování přímé a nepřímé 

úměrnosti na základě vzniklých 

skupin v hodině č. 15,  

2 sl. úlohy – přímá úměrnost  

2 sl. úlohy – nepřímá úměrnost  

1 sl. úloha – žádná úměrnosti 

sl. úlohy 

popisovaly 
situace známé 

z hodiny č. 15. 

 

společná práce 

celé třídy, 

diskuze nad 

řešením 

– 
31. 1. – 

experimentální, 
kontrolní výuka celé školy zrušena – kino 

– – 

– 1. 2. – 
experimentální, 
kontrolní 

výuka celé školy zrušena – 
prázdniny 

– – 

17 4. 2. 
Přímá, 

nepřímá 

úměrnost  

experimentální matematika v angličtině, (kap. 5.2.8) – 
CLIL –
opakování 

kontrolní  
vymýšlení sl. úloh na přímou 
úměrnost a jejich řešení (4 sl. úlohy 

každá skupina).  

jídlo, zboží, 

škola, práce 

skupinová 

práce 
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Výstupy žáků ze 4. týdne byly: Žák 

- ví, co je to přímá a nepřímá úměrnost, 

- označí závislost za přímou nebo nepřímou úměrnost, 

- určí tvrzení, která úměrnost nepopisovala, 

- doplní poměry tak, aby se rovnaly. 

5.2.8 Hodina vedená metodou CLIL č. 4 – Přímá a nepřímá úměrnost 

Příprava 4 

Pří přípravě další vyučovací hodiny CLIL jsem si dala za úkol změnit prostředí třídy, na 

které jsou žáci zvyklí, a zařadit nové aktivity. Tento krok měl vést k zvýšení zajímavosti 

hodiny, motivovanosti žáků, využití velkého množství podmětů a důrazu na co nejvíce 

učebních stylů žáků.  

Téma přímé a nepřímé úměrnosti je obtížné, a proto při přípravě hodiny převažoval důraz 

na její obsahový cíl. Obsahovým cílem hodiny bylo určit druhy úměrností na příkladech ze 

života a označit takovou situaci, ve které se o úměrnost nejedná. Dalším cílem hodiny bylo 

řešit slovní úlohy s využitím úměry.  

Jazykovým cílem hodiny bylo naučení se anglických slov vztahujících se k tématu přímé 

a nepřímé úměrnosti, vytvoření vět v přítomném čase prostém (present simple) 

a porovnávání množství pomocí příslovcí less, more. 

Do hodiny byl zařazen scaffolding porozumění a řešení (Procházková, 2016). Scaffolding 

obsahoval: 

- podrobné vysvětlení úkolů před zahájením aktivit, 

- pomocné fráze uvedené na tabuli. 

Metodický popis 4 

Pomůcky a materiály: připravená prezentace na Kimovu hru (příloha č. 19), připravená hra 

na Kahoot.com (příloha č. 20), kopie pracovních listů 4.1 (příloha č. 21), počítač pro 

učitele a každého žáka, barevné popisovače na tabuli, data-projektor s promítacím plátnem 

(interaktivní tabule).  
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Téma hodiny: 

- určení přímé a nepřímé úměrnosti,  

- úměra.  

Nutné předchozí znalosti: znalost přímé, nepřímé a žádné úměrnosti, krácení a rozšiřování 

poměru, doplnění členů poměru do rovnosti (tvorba úměry). 

Nová slova: direct proportion, inverse proportion, increase, decrease. 

Metodický postup: 

- Žáci si společně s učitelem zopakují anglická slova naučená v hodinách č. 1–3 

a zároveň si zapíší nová slovíčka, která budou používat v hodině č. 4.   

- Kimova hra – žáci v této hře zopakují naučená slovíčka. Žáci soutěží proti sobě ve 

dvou týmech. Ve vytvořené prezentaci (příloha č. 19) jsou na jednotlivých 

stránkách připravena slovíčka i s překladem. Žáci sledují stranu prezentace se 

slovy, po určité době slova zmizí a žáci si musejí na co nejvíce z nich vzpomenout 

a říct je i s překladem. Podle počtu vyjmenovaných a přeložených slov obdrží dané 

družstvo body. Situace se několikrát opakuje a slovíček na stránkách postupně 

přibývá. Vyhrává to družstvo, které má po zhlédnutí celé prezentace více bodů.  

- Žáci odpovídají na otázky v kvízu vytvořeném na webových stránkách s názvem 

Kahoot (2019)35. Otázky se objevují na plátně pro celou třídu a žáci odpovídají přes 

svůj počítač a webovou stránku Kahoot (2019)36. Sedm otázek se čtyřmi 

možnostmi výběru odpovědí je uvedeno v příloze č. 20. První tři otázky jsou 

zaměřeny na opakování poměrů, základního tvaru poměrů a vztahů mezi 

ekvivalentními poměry. Ve zbývajících čtyřech otázkách jsou popsány situace 

a žáci určují, zda se v nich objevuje přímá, nepřímá nebo žádná úměrnost. V kvízu 

není podstatná rychlost volby odpovědi, žáci sbírají body jen za její správnost. Je 

zde však stanoven limit, do kterého musí žáci odpovědět. Je potřeba před zahájením 

kvízu žákům vysvětlit co je čeká, jak bude zadávání otázek vypadat, kde budou 

volit odpovědi a připravit je na charakter otázek.  

                                              

35 Dostupné z: www.kahoot.com 
36 Dostupně z: www.kahoot.it 
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- Žáci ve skupinách o 2–3 lidech vymyslí příklady situací přímé úměrnosti. Učitel 

napíše na tabuli následující kostru vět a příklad.  

Direct proportion: The more …, the more … 

 The less …, the less … 

(Example: The more petrol I put into the car the more it costs.) 

- Sledování videa37(Mathantics, 2019) v čase 0:00–6:30. Žáci dostanou na pracovním 

listě 4.1 otázky (příloha č. 21) a na první tři z nich se snaží ve videu najít odpovědi. 

Před spuštěním videa si otázky žáci s vyučujícím projdou. 

- Po zhlédnutí videa a zodpovězení otázek žáci ve skupinách řeší čtvrtou slovní 

úlohy na přímou úměrnost z papíru 4.1, která byla podrobně popsaná a vyřešená ve 

videu. V závěru hodiny proběhne společná kontrola odpovědí na otázky. 

Očekávané problémy 4 

V hodině jsem očekávala problémy technického charakteru. Abych těmto problémům 

předešla, chtěla jsem být přítomna v počítačové učebně 20 minut před hodinou, abych vše 

připravila a vyzkoušela.  

Očekávala jsem problémy s příliš vysokou jazykovou náročností videa. I přes tuto obavu 

jsem se rozhodla aktivitu do hodiny zahrnout. Video je doplněno o množství názorných 

ukázek a příkladů, což tvoří scaffolding porozumění a snižuje jazykovou náročnost videa.  

Tato hodina se mi při přípravě zdála organizačně náročná i pro vyučujícího. Žáci se v ní 

měli setkat s mnoha novými aktivitami a podměty – kvíz, Kimova hra, video. Díky 

většímu množství nových situací jsem se obávala pasivity žáků a jejich nemotivovanosti 

k práci. Aby k obávané pasivitě žáků nedošlo, plánovala jsem aktivity jasně a stručně 

vysvětlovat s dostatečným množstvím názorných ukázek.  

Průběh 4 

Do počítačové učebny jsem se bohužel dříve než 10 minut před začátkem hodiny 

nedostala, a proto nebylo možné zkontrolovat a připravit technické zázemí dostatečně 

dopředu. Důvody k nedostupnosti učebny byly nečekané a nemohla jsem je ovlivnit. 

                                              

37 Dostupné z: https://mathantics.com/section/lesson-video/proportions 

 

https://mathantics.com/section/lesson-video/proportions
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V těchto 10 minutách před hodinou jsem zjistila, že připravené materiály na Kimovu hru 

nelze na počítači spustit (na potřebných programech probíhala aktualizace). Rozhodla jsem 

se tedy část s Kimovou hrou přeskočit. Věděla jsem, že mám připraven dostatek jiných 

aktivit.  

Hodinu jsem zahájila otázkou na matematická slovíčka, která již žáci umí v angličtině říct: 

„Which mathematical words do you know?“ A žáci začali říkat: ratio, fraction, map scale,  

numbers. Na tabuli jsem zapsala zlomek a k němu jeho základní tvar. Při ukazování na 

zlomek v základním tvaru jsem se zeptala: „How do we call this form of fraction?“ Jedna 

žákyně začala hledat ve svém slovníku s napsanými matematickými slovíčky, který měla 

na lavici, a po chvíli se přihlásila a řekla správnou odpověď. Žáci měli problém 

s vyslovováním, ale jinak jsem byla s jejich aktivitou a slovíčky, které navrhovali, 

spokojena.  

Na tabuli jsem napsala pro žáky zatím neznámá slova a téma hodiny – direct and inverse 

proportion. Žákům jsem řekla překlad slov do češtiny. Žáci vyzkoušeli výslovnost nových 

slov a zapsali si je do svých slovníků. 

Následovalo vysvětlení další aktivity, kterou byl kvíz. Žákům jsem předala veškeré  

potřebné informace o připojování na internetovou stránku www.kahoot.it, o přihlašování 

a tvorbě jména ve hře. Informace jsem žákům předávala v jednoduchých anglických větách 

a podle jejich reakcí jsem soudila, že rozuměli. Objevil se pouze jeden problém 

s připojováním do hry a jedna nevhodně zvolená přezdívka. Oba problémy se rychle 

vyřešily.  

Vysvětlení toho, jak bude odpovídání na otázky a celý průběh hry vypadat, jsem zahájila 

v angličtině, ale po chvíli jsem přešla do češtiny, jelikož jsem se obávala, že žáci 

neporozumí. Žákům jsem zdůraznila, že doba, během které vybírají odpověď, nerozhoduje 

o konečném pořadí. Žáci si také měli počítat počet správných odpovědí.  
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1. otázka – What is the ratio of red : yellow balls in the lowest term? 

Správně odpověděli čtyři žáci a pět žáků uvedlo správný poměr, ale ne v základním tvaru. 

Po ukázání správné odpovědi žákyně vysvětlila, že se nejedná o základní tvar poměru: 

„But this is not the lowest term.“ Třídou se ozvala citoslovce pochopení.  

2. otázka – What is the ratio of blue : red balls in the lowest term? 

Všichni žáci až na jednoho odpověděli správně. Tuto otázku nebylo potřeba komentovat. 

Zobrazila jsme tedy otázku další.  

3. otázka – If there were five red balls on this necklace, how many yellow balls would be 

there? 

V této otázce se objevily pouze čtyři správné odpovědi. Již v průběhu odpovídání jsem 

viděla, že jsou žáci bezradní a poprosila jsem jednu žákyni o překlad.  Čtyři žáci 

neodpověděli vůbec, jelikož jim vypršel čas. Úloha byla pro žáky nejspíš příliš obtížná 

a nedokázali si situaci správně představit.  

Chtěla jsem po žácích vysvětlit postup řešení této úlohy. Žákyně řekla: „Nine divided by 

three are three and three times five are fifteen.“ Já na to zareagovala opět otázku: „Ok, 

what is the lowest term of red : yellow balls?“ Žákyně odpověděla správně a tentokrát 

použila češtinu. Zde jsem začala mluvit také česky a postup řešení úlohy shrnula.  

„In the next part there is the situation and you have to choose direct, inverse or neither 

proportion.“ Poprosila jsem žáka o překlad mé věty. Žák mou větu přeložil a já viděla, že 

žáci rozuměli. Jejich úkolem v následující části bylo určit, zda je popsaná situace přímou, 

nepřímou nebo žádnou úměrností.  

Spustila jsem další část kvízu. Jedna žákyně se mě zeptala, co znamená neither a já jsem 

znovu vysvětlila význam slova. Měla jsem toto slovo poprvé vysvětlit lépe, aby všichni 

žáci rozuměli již před spuštěním otázek.  
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4. otázka – Is the situation direct, inverse proportions or neither? The man earns 40 $ per 

8 hours. The same man earns 20 $ per 4 hours. 

Při sledování žáků během odpovídání jsem viděla, že jejich pozornost upadala a ve třídě 

začíná být větší hluk. Dlouhou dobu jsme čekali na odpověď jedné žákyně a ostatní žáci se 

již nudili.  

Všichni žáci až na jednoho správně zvolili, že je popsaná situace přímou úměrností.  

5. situace – Is the situation direct, inverse proportions or neither? Six girls paint the f ence 

1 day. One girl paints the fence 6 days. 

Na tuto otázku správně odpovědělo pět žáků a čtyři žáci nezvolili správnou odpověď. Žáci 

se radovali ze správných odpovědí. Vysvětlili jsme si v češtině, proč se jedná o nepřímou 

úměrnost. Žák řekl: „Kolikrát se snížil počet dívek, tolikrát se zvýšil počet dnů.“ 

Upozornila jsem žáky na to, aby odpověď zvolili, co nejdříve mohou. Měla jsem velmi 

silné podezření založené na pozorování chování (ohlížení, úsměvy, …) žáků, že se snaží co 

nejvíce zdržovat čas určený pro odpovídání.  

6. otázka – Is the situation direct, inverse proportions or neither?  I cook 1 egg for 10 

minutes. I cook 5 eggs together in one pot (hrnec) for 50 minutes. 

U této situace osm žáků zvolilo správnou odpověď bez větších obtíží. Žáci zvládli věty 

přeložit, ale nedokázali v angličtině vysvětlit, proč se nejedná o úměrnosti.  

7. otázka – In 1 bag there are 6 red balls. In 3 bags there are 18 red balls.  

U poslední otázky byly všechny odpovědi správné.  

Vyhodnotili jsme s žáky počty správně zodpovězených otázek. Žáci se sedmi a šesti 

správně vybranými odpověďmi získali jedničku za práci v hodině. Celá třída se shodla na 

tom, že pro ně byla jednodušší druhá část úloh týkající se přímé a nepřímé úměrnosti.  
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Na tabuli jsem napsala příklad situace přímě úměrnosti – The more petrol I put into the 

car, the more money it cost, a vyzvala žáky, aby ve dvojicích vymysleli další situace, ve 

kterých se objevuje přímá úměrnost. Žákům jsem doporučila použití slov ve větě:  

The more …, the more …;  

The less …, the less ….  

S žáky jsme řekli také v češtině, jaká situace je přímá úměrnosti: „Kolikrát se zvětší jedna 

hodnota, tolikrát se zvětší druhá hodnota.“ Žáky jsem upozornila na to, že ne každá 

situace, ve které použijí doporučená slova, je přímou úměrností. Musí si dát pozor na to, 

aby se jedna hodnota zvětšovala ve stejném poměru jako ta druhá.   

Žáci si vzali sešity a vymýšleli věty. Procházela jsem třídu a po žácích jsem chtěla, aby 

vytvářeli věty v angličtině. Poté, co každá dvojice vymyslela alespoň jednu větu, řekli jsme 

si příklady vět nahlas. Věty, které zazněly, byly: The more bags I have, the more balls I 

have. The more money I have, the more cars I have. The more sandwiches I have, the more 

ham I have. Všechny situace, které žáci zmiňovali, mohly za určitých okolností znamenat 

přímou úměrnost, ale také nemuseli. Žáci mi tedy museli v češtině blíže specifikovat 

podmínky, za kterých je daná situace přímou úměrností. Žák například uved: „V každé 

tašce musí být stejný počet balonků.“ S vymyšlenými situacemi, překladem do angličtiny 

a specifikovanými podmínkami jsem byla spokojena. 

Zbývalo 10 minut do konce hodiny a rozhodla jsem se žákům pustit video a požádala je 

o zodpovězení prvních tří otázek v pracovním listě 4.1. Otázky žáci zvládli přeložit a já 

jsem pustila video. Žáci video sledovali, ale když se blížilo ke konci, zaznamenala jsem ve 

třídě neklid a nesoustředěnost. Hodina již končila, proto jsme nestihli prodiskutovat 

společně všechny odpovědi. Rozhodla jsem se vzít si pracovní listy s odpověďmi žáků 

k sobě a zkontrolovat je. V pracovních listech žáků žádný nezaznamenal odpověď na první 

a třetí otázku. Čtyři žáci zaznamenali odpovědi ke všem ostatním otázkám. 
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Zhodnocení cílů hodiny 4 

Obsahový cíl hodiny, určení druhů úměrností, určení situací, které vztah úměrnosti 

neobsahují, byl splněn. Více než 80 % žákovských odpovědí týkajících se určování druhu 

úměrností bylo správných. Každá dvojice žáků vymyslela svou situaci, která splňovala 

požadavek na přímou úměrnost. Kvůli nedostatku času v hodině nebyl splněn druhý 

obsahový cíl hodiny. Až na výjimky žáci nedostali možnost hledat řešení zadaných 

slovních úloh obsahujících přímou úměrnost pomocí úměry. Slovní úlohu, jejíž řešení bylo 

ukázáno ve videu, všichni žáci byli schopni vyřešit ještě před ukázáním postupu ve videu.  

Jazykový cíl hodiny byl splněn. Žáci aktivně používali naučená slova. Žáci tvořili věty 

v přítomném prostém čase a využívali příslovce less, more ve vytvořených větách.  

Problémy a ponaučení 4 

Očekávané technické problémy se objevily a znemožnily provést Kimovu hru. V danou 

chvíli jsem nedokázala vymyslet variantu hry bez počítače. Díky krátké pedagogické praxi 

si v hodinách nejsem tolik jistá a všechny aktivity musím mít důkladně připraveny.  

Obrázek 17: Žákovské řešení 4.1 
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Kvíz připravený na počítači byl pro žáky ze začátku velmi zábavný. Tyto aktivitu 

hodnotím velmi kladně. Aktivita trvala delší dobu, než jsem původně zamýšlela, jelikož 

žáci využívali celý možný časový limit.  

I přesto, že jsem se v hodině velmi soustředila na kladení jasných pokynů a otázek 

a snažila se žákům zbytečné nevstupovat do přemýšlení, vždy jsem si dlouhé ticho 

vysvětlovala tím, že žáci nerozumí nebo nevědí odpověď. Proto jsem většinou žákům 

dodávala doplňující informace nebo otázku přeložila do češtiny.  

V dalších hodinách jsem plánovala dát žákům větší prostor k mluvení, kladení otázek a tím 

je vést k větší aktivitě. Také jsem chtěla do další hodiny zařadit samostatnou práci, aby se 

výuka více individualizovala.  
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5.2.9 Týden č. 5 – Přímá a nepřímá úměrnost 

Tabulka 10: Popis týdne č. 5 

 

 

 

Č. 

hod. 
Datum 

Téma 
hodiny 

Skupina Náplň  
Téma úloh 
a cvičení  

Metoda výuky 

18 5. 2. 

Přímá 

úměrnost  – 

počítání 

experimentální, 
kontrolní 

dotazník I (příloha č. ) 

3 sl. úlohy – přímá 

úměrnosti, zadání se 

postupně rozšířilo metodou 

uvolňování parametru, 

zápis výsledků do tabulky 

(Holá, 2015) 

1 sl. úloha – žádná 

úměrnost  

rychlost, nákup 

látky, počet 
čtverců ze sirek, 

buněčné dělení  

společná práce 

celé třídy, diskuze 

nad řešením 

19 7. 2. 

Pravoúhlá 

soustava 

souřadnic, 

graf př. 

úměrnosti 

experimentální, 

kontrolní 

rýsování pravoúhlé 
soustavy souřadnic, 

pojmenování jejich částí, 

nanášení bodů a zapisování 

souřadnic 

 

hra lodě 

1 sl. úloha – metodou 

uvolňování parametru se 

rozšířilo zadání, údaje 

z tabulky přenést do grafu 

rychlost, 

pravoúhlá 

soustava 

souřadnic 

brainstorming, 

společná diskuze 

nad řešením úloh 

20 8. 2.  

Pravoúhlá 

soustava 

souřadnic 

experimentální 
matematika v angličtině, 

(kap. 5.2.10) 
– CLIL – opakování  

Pravoúhlá 

soustava 

souřadnic 

kontrolní 

práce s učebnicí (Odvárko a 

Kadleček, 2011, s. 43–45) – 

čtení informací z grafu, 

tvorba grafu. 

sl. úlohy bez 

kontextu 

samostatná práce – 

opakování 
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Výstupy žáků z 5. týdne byly: Žák 

- umí doplnit tabulky závislosti (přímá úměrnost) dvou hodnot, 

- dopočítá údaje ve slovních úlohách popisujících přímou úměrnost,  

- nanese body do pravoúhlé soustavy souřadnic a určí souřadnice zakreslených bodů,  

- umí sestrojit graf přímé úměrnosti z údajů v tabulce. 

5.2.10 Hodina vedená metodou CLIL č. 5 – Pravoúhlá soustava souřadnic 

Příprava 5 

Obsahovým cílem hodiny bylo opakování práce v pravoúhlé soustavě souřadnic a rýsování 

grafu přímé úměrnosti.  

Jazykový cíl hodiny velmi úzce souvisí s obsahovým. Cílem hodiny bylo, aby se žáci 

naučili číst souřadnice bodů a osvojili si slovní zásobu týkající se pravoúhlé soustavy 

souřadnic. Dalším jazykovým cílem hodiny bylo procvičení schopnosti porozumět 

mluvenému slovu ve videu 

Použitý scaffolding v hodině byl zaměřen na snazší porozumění mluvenému slovu. Ve 

videu se nacházela výrazná obrazová podpora mluveného slova. 

Metodický popis 5 

Pomůcky a materiály: kopie pracovních listů 5.1 (příloha č. 23), kopie grafu A (příloha 

č. 24), počítač pro učitele, barevné popisovače na tabuli, data-projektor s promítacím 

plátnem (interaktivní tabule), čtverečkované papíry. 

Téma hodiny:  

- pravoúhlá soustava souřadnic, 

- graf přímé úměrnosti. 

Nutné předchozí znalosti: znalost pravoúhlé soustavy souřadnic a pojmů v češtině 

vztahujících se k ní, dovednost aplikovat vztah přímé úměrnosti při výpočtu závislé 

proměnné, dovednost rýsovat graf přímé úměrnosti. 

Nová slova: horizontal axis, vertical axis, number line, plotting, coordinate plane, ordered 

couple, graph, coordinate. 
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Metodický postup: 

ÚVOD 

- Žáci obdrží od učitele pracovní list 5.1 (příloha č. 20) s otázkami, na něž žáci 

hledají odpovědi ve videu (Mathantics, 2019)38. Žáci dostanou čas na přečtení 

otázek a ujasnění zadání. Video vyučující pustí v čase 0:00 – 8:30 a v průběhu ho 

zastavuje tak, aby žáci měli čas zapsat své odpovědi. Po vyplnění listu si žáci mezi 

sebou zkontrolují odpovědi.  

- Žáci obdrží čtverečkované papíry, na které vyznačí soustavu souřadnic. Vyučující 

klade důraz na opakování slovíček naučených z videa a pracovního listu. Následuje 

diktát, ve kterém vyučující anglicky říká souřadnice jednotlivých bodů 

zobrazovaného obrázku (obr. 18). Žáci body vyznačují do své soustavy souřadnic. 

Jednotlivé body na pokyn učitele žáci spojí a tak vznikne obrázek. Vzniklý obrázek 

je dobré žákům po aktivitě promítnut na tabuli/plátno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMOSTATNÁ PRÁCE  

- Žáci vytvoří dvojice. Každý žák nakreslí na čtverečkovaný papír do nové soustavy 

souřadnic svůj obrázek složený maximálně z 10 bodů. Po nakreslení si žáci ve 

dvojici sednou zády k sobě a jeden v angličtině diktuje souřadnice bodů ze svého 

obrázku druhému, který body zakresluje. Cílem žáka je nakreslit obrázek, jehož 

body mu spolužák nadiktoval. Žáci se po porovnání obrázků vymění v diktování.  

                                              

38 Dostupné z: https://mathantics.com/section/lesson-video/graphing-on-the-coordinate-plane 

Obrázek 18: Předloha diktátu 

https://mathantics.com/section/lesson-video/graphing-on-the-coordinate-plane
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- Žáci dostanou kopii grafu A přímé úměrnosti (obr. 19) a pracovní list 5.1 otočí na 

druhou stranu, kde najdou úkoly vztahující se ke grafu A.  

 

 

 

 

 

 

- Žáci samostatně vyplní tabulky v TASK 1, TASK 2 a narýsují graf B do soustavy 

souřadnic podle zadání v TASK 2. Graf zakreslí do soustavy souřadnic, ve které již 

mají graf A. Žáci čtou informace z grafů A a B a zodpoví otázky v TASK 3. 

Vyučující mezi žáky prochází a pomáhá jim při problémech s řešením úkolů.   

KONTROLA VÝSLEDKŮ 

- Graf A a narýsovaný graf B se promítne na tabuli, zodpoví se otázky v TASK 3 

a zkontrolují se vyplněné tabulky. 

Očekávané problémy 5 

V hodině č. 5 jsem očekávala problémy s porozuměním videu, ve kterém byla úroveň 

jazyka na vyšší úrovni než je A1 podle SERR. Video však bylo doplněno o scaffolding 

porozumění a byly plánovány pauzy v jednotlivých částech videa pro zapsání odpovědí.  

Jiné problémy jsem tuto vyučovací hodinu neočekávala, jelikož obsahová i organizační 

náročnost hodiny byla podle mého názoru nižší.  

Průběh 5 

Před spuštěním videa si žáci přečetli otázky z pracovního listu 5.1 a já jsem po nich chtěla, 

aby se pokusili porozumět tomu, na co se otázky ptají. Splnění tohoto úkolu bylo pro žáky 

velmi obtížné, jelikož se v otázkách objevovalo mnoho neznámých slov a kvůli nim 

nedokázali otázkám porozumět. Žáci koukali do papíru a nic neříkali. Já jsem se jich tedy 

začala ptát konkrétněji: „What will you do in the first and second task?“ Žák odpověděl: 

Obrázek 19: Graf A 
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„Choose right or left.“, „Choose one, two, three.“ Na další otázky jsem se ptala podobně. 

Žáci neměli problém s otázkami č. 1–5. I když žáci neznali odpovědi, tak věděli, jakou 

odpověď hledají. V otázce č. 6 měli žáci problém se znalostí sloves name a díky tomu 

nevěděli, na co se jich otázka ptá. Připravené obdélníky na odpověď měli pomoci žákům 

s porozuměním a odpovídáním, ale žáci jejich význam nechápali. V zadání otázky č. 6 by 

bylo lepší použít sloveso write nikoliv name.  

Video jsem při sledování zastavovala a žáci tak měli čas na zapisování nebo vybírání svých 

odpovědí. Výsledky jsme si rovnou společně kontrolovali. V žádném z otázek č. 1–5 

neměli žáci problém se zvolením odpovědi. Poslední otázka pro žáky byla obtížná. 

Nepochopili, že se po nich chce, aby zapsali dva názvy u obou os a souřadnice 

vyznačených bodů. I přesto, že jsme na stejný problém narazili už při vysvětlování otázek, 

stále se našli žáci, kteří si nevěděli rady. 

Po aktivitě jsem žákům rozdala čtverečkované papíry. Do nich měli zakreslit pravoúhlou 

soustavu souřadnic a body, které jsem jim diktovala. Při popisu činnosti jsem používala 

slovíčka naučená v předchozí aktivitě (video, otázky). Nová slovíčka byla napsaná od 

začátku vyučovací hodiny na tabuli.  

Žákům jsem nadiktovala čtyři body tvořící obdélník (zdi domečku) a žáci je zaznamenali 

do své pravoúhlé soustavy souřadnic. Zakreslené body žáci spojili: „Connect all four 

points to create the rectangle. Slovo rectangle žáci znali. „Tell me the coordinates of point 

which create the roof of my house.“ Žáci zprvu nechápali úkol, ale poté, co jsem znovu 

a pomaleji zopakovala zadání, dali se do práce a bod zaznamenali i s jeho souřadnicemi. 

Postupně mi začali diktovat souřadnice bodu, který tvoří střechu jejich domečku. Žák, 

který bod ještě nezakreslil, říkal, že je to příliš složitý úkol. Přistoupila jsem k němu a na 

bod tvořící stříšku jsem se zeptala v češtině.  

Následovala samostatná práce s grafy. Žákům jsem rozdala graf A. Oni si otočili pracovní 

list 5.1, kde měli úkoly ke grafu A a novému grafu B, který měli rýsovat. Já jsem mezi 

žáky procházela a pomáhala jim řešit problémy. Jeden žák měl velký problém 

s koncentrací, neustále svými poznámkami rušil okolí. Když jsem k němu přistoupila, tak 

začal nahlas překládat zadání úkolů v pracovním listě 5.1. Jeho překlad byl velmi zbrklý 

a dělal mnoho chyb. Řekl mi, že tomu vůbec nerozumí. S překladem jsem mu tedy 
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pomohla. Pomoc spočívala hlavně v upozorňování na konkrétní větu, kterou měl přeložit, 

čímž žák snáze udržel svou pozornost a text zvládl přeložit.   

Žáci splnili samostatnou práci bez problémů. Dvě žákyně pracovaly spolu a ostatní 

samostatně. Po vyplnění se žáci hlásili a já jsem jim jejich výsledky kontrolovala. Při 

chybném výsledku jsem je vyzvala k opravě. Všichni žáci měli na konci hodiny správně 

vyplněné obě tabulky (přímá úměrnost a žádná úměrnosti) a zakreslený graf B cyklisty.  

Zhodnocení cílů hodiny 5 

Obsahový cíl hodiny byl splněn. Žáci bez problémů zapisovali body diktované pomocí 

souřadnic a dokázali zapsat souřadnice již zadaných bodů. Všichni žáci správně doplnili 

tabulky přímé úměrnosti, body z tabulky vyznačili do grafu a zakreslili graf B přímé 

úměrnosti (TASK 2).  

Žáci na konci vyučovací hodiny zvládli diktovat a číst souřadnice bodů v anglickém 

jazyce. Slovní zásobu týkající se pravoúhlé soustavy souřadnic si osvojili pouze pasivně. 

Nebyl dostatečný čas k tomu, aby každý žák mohl aktivně naučená slova v hodině použít. 

Díky výrazné obrazové podpoře ve videu žáci zvládli zodpovědět otázky zapsané 

v pracovním listě 5.1.  

Problémy a ponaučení 5 

V této hodině bylo velké množství samostatné práce. Žáci se zvládali samostatně a bez 

četných chyb věnovat zadaným úkolům. Protože ve třídě bylo málo žáků (9 žáků), měla 

jsem přehled jejich práci, počítání a rýsování.  

Aktivita s diktováním souřadnic bodů se mi zdála pro žáky jednoduchá. Všichni žáci 

zvládali body podle diktovaných souřadnic zaznamenávat. Z tohoto důvodu jsem aktivitu 

s diktováním souřadnic obrázku spolužákovi do hodiny nezařadila. 

 Na konci vyučovací hodiny již nezbyl čas na splnění TASK 3 v pracovním listě 5.1. Tento 

chybějící úkol neměl vliv na splnění zadaného obsahového cíle hodiny. V další hodině 

(nevedené metodou CLIL) jsme se úkolu věnovali. Někteří žáci zvládli odpovědět hned 

ajiní postup řešení nepochopili ani po opětovném vysvětlení. Žáci si vysvětlovali postup 

řešení úkolu navzájem a já jsem byla ráda, že jsme této aktivitě nevěnovali v hodině 
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vedené metodou CLIL. Cizí jazyk by byl při vysvětlování postupu překážkou a museli 

bychom stejně přejít do mateřského jazyka.  

5.2.11 Týden č. 6 – Přímá a nepřímá úměrnost 

Tabulka 11: Popis týdne č. 6 

Č. 

hod. 
Datum Téma hodiny Skupina Náplň  

Téma úloh  

a cvičení  
Metoda výuky 

– 11. – 15. 2. Jarní prázdniny 

21 18. 2. 

Matematická 

soutěž – 

Pangea (psala 
celá škola)  

experim., 

kontrolní 
– – samostatná práce 

22 19. 2. 

Čtení 

informací 

z grafu 

nepřímá 
úměrnost  – 

počítání 

experim., 

kontrolní 

3 sl. úlohy – nepřímá 

úměrnost , zadání se 

rozšířilo metodou 

uvolňování 

parametru, zápis 
výsledků do tabulky  

čtení informací 

z grafů 

práce, 

čerpadla, 

rychlost, jízda 

auta a cyklisty 

skupinová práce 

doplněná 

o společnou 

diskuzi nad 

postupy řešení 

a výsledky 

23 21. 2.  

Přímá 

a nepřímá 

úměrnost 

v tabulkách 

experim. 

matematika 

v angličtině, 

(kap. 5.2.12) 

– CLIL – opakování  

Přímá 

a nepřímá 

úměrnost 

v tabulkách 

kontrolní 

3 tabulky – 

vyplňování, přímá, 

nepřímá a žádná 

úměrnost  

tvorba příběhů 

k narýsovaným 
grafům.  

slovní úlohy 

bez kontextu, 

jízda auta, 

běhání 

samostatná práce 

a společná diskuze 

nad řešením – 

opakování 
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Výstupy žáků z 6. týdne byly: Žák 

- čte informace z grafů, 

- řeší slovní úlohy nepřímé úměrnosti,  

- umí doplnit údaje do tabulky tak, aby byla zachována přímá nebo nepřímá 

úměrnost.  

5.2.12 Hodina vedená metodou CLIL č. 6 – Tabulky 

Příprava 6 

Při přípravě hodiny jsem se zaměřila na aktivity a cvičení, na kterých budou žáci pracovat 

samostatně a nebudou zde potřeba dlouhé komentáře. Při reflexi předchozích hodin jsem 

zjistila, že při složitějším vysvětlování často přecházím do češtiny, abych měla jistotu, že 

žáci rozumí. Tuto hodinu jsem chtěla vést jen v anglickém jazyce a pokládat žákům 

konkrétní otázky vyžadující stručnou odpověď.  

Obsahovým cílem hodiny byla aplikace znalosti přímé a nepřímé úměrnosti při určování 

typu úměrností a doplňování hodnot závislých a nezávislých proměnných do tabulky. 

Dalším obsahovým cílem hodiny bylo procvičení dovednosti interpretovat situace popsané 

grafem.  

Jazykovým cílem vyučovací hodiny byla tvorba otázek a oznamovacích vět v přítomném 

čase prostém (present simple).  

Použitý scaffolding v hodině je zaměřen na porozumění mluvenému slovu a snížení 

náročnosti úlohy, scaffolding porozumění a řešení (Procházková, 2016). V hodině byl 

použit tento konkrétní scaffolding:  

- jednoduché věty v anglickém jazyce, 

- obtížná slova přeložena v závorkách, 

- výrazná obrazová podpora mluveného slova ve videu, 

- výběr z řešení. 
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Při psaní řešení již nebylo povoleno použití českého jazyka. Literatura a zdroje, ze kterých 

jsem se při přípravě inspirovala, jsou: Broadbent (2010, s. 52, s. 87–89) a webová stránka 

LearnZilllion (2019)39. 

Metodický popis 6 

Pomůcky a materiály: kopie pracovních listů 6.1 (příloha č. 26), barevné popisovače na 

tabuli, data-projektor s promítacím plátnem (interaktivní tabule), počítač. 

Téma hodiny:  

- tabulky přímé a nepřímé úměrnosti, 

- čtení informací z grafů. 

Nutné předchozí znalosti: znalost pravoúhlé soustavy souřadnic, znalost přímé a nepřímé 

úměrnosti, dovednost číst informace z grafu. 

Nová slova: curve, down the hill, up the hill. 

Metodický postup: 

- Každý žák obdrží pracovní list 6.1 (příloha č. 26), na kterém v průběhu celé 

vyučovací hodiny pracuje. Některá cvičení žáci vypracují samostatně, některá 

společně se spolužákem a na ostatních pracují společně s celou třídou.  

SAMOSTATNÁ PRÁCE 

- TASK 1: Žáci určí, zda tabulka popisuje přímou nebo nepřímou úměrnosti, a doplní 

chybějící údaje.  

SPOLEČNÁ PRÁCE 

- TASK 2: Žáci se snaží odhalit situaci popsanou tabulkou, ve které jsou doplněny 

pouze číselné hodnoty. Žáci se snaží získat od vyučujícího informace o dané situaci 

a pokládají mu otázky. Učitel však může odpovídat pouze Ano/ Ne. Učitel na tabuli 

napíše příklady otázek, kterými se žáci mohou inspirovat:  

Is there the number of any products in the first line? 

                                              

39 Dostupné z: https://learnzillion.com/lesson_plans/6704-answer-questions-about-a-proportional-

relationship-using-a-graph/ 

https://learnzillion.com/lesson_plans/6704-answer-questions-about-a-proportional-relationship-using-a-graph/
https://learnzillion.com/lesson_plans/6704-answer-questions-about-a-proportional-relationship-using-a-graph/
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Is there a speed in the second line? 

Is the story about a human? 

Popsaná situace v tabulce je: Tomáš má brigádu. Za hodinu získá 8.5 $. 

- TASK 3: Žáci popíší, co se děje při jízdě s rychlostí lyžaře na obrázku. Používají 

slova up the hill, down the hill, faster, slower. Žáci vyberou správný graf popisující 

lyžaře a svůj výběr zdůvodní.  

SKUPINOVÁ PRÁCE 

- TASK 4: Žáci vytvoří skupiny 2–3 žáků a v nich vymyslí příběh, který je 

reprezentován zadaným grafem. Skupiny žáků si navzájem příběhy přečtou 

a upraví.  

Očekávané problémy 6 

Očekávám problém při řešení TASK 3. I přesto, že žáci zvládali práci v pravoúhlé soustavě 

souřadnic a čtení údajů z grafů, zadaná úloha pro ně mohla být obtížná. Žáci si museli 

uvědomit, co se s rychlostí lyžaře při jízdě děje. Očekávám, že většina žáků vybere ten 

graf, jehož křivka je podobná kopci, který lyžař sjíždí.  

Průběh 6 

Na začátku vyučovací hodiny žáci říkali matematická slovíčka, která již znali a pamatovali 

si je z předchozích hodin č. 1–5. Zopakovali jsme také čtení matematických operací, 

zlomků a převádění zlomků na základní tvar. Když jsem se zeptala: „Which kind of 

proportions do we know?“, dva žáci se hlásili a řekli správnou odpověď. 

Žákům jsem rozdala pracovní list 6.1. Po chvíli, kdy měli žáci čas na prostudování prvního 

úkolu (TASK 1), jsem se zeptala, jak budou postupovat při řešení.  

Žáci odpovídali: „Multiply“, „Write the numbers“.  

Já: „What do we have to decide before we start write numbers?“ 

Žákyně: „Jestli je to přímá nebo nepřímá.“ 

Já: „Try to say it in English.“ 

Žákyně: „Direct or inverse proportion.“ 

Žáky jsem upozornila na to, že mohou používat kalkulačky. Žáci se dali do samostatné 

práce a vyplňovali údaje do tabulky. Já mezi nimi procházela a chtěla jsem slyšet 
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zdůvodnění jejich volby typu úměrnosti. Žáci nedokázali uvést zdůvodnění v anglickém 

jazyce. Někteří mi volbu vysvětlovali česky a jiní odpovídali na otázky, které jsem jim 

v angličtině pokládala. Po sedmi minutách práce jsem dva žáky vyzvala k zapsání 

chybějících údajů v tabulkách na interaktivní tabuli, kde byly prázdné tabulky zobrazeny. 

Celá třída byla schopná reagovat na otázku: „Which kind of proportion is in the first, 

second and third table?“ Jedna žákyně měla problém s určením typu úměrnosti ve třetí 

tabulce. Situaci v tabulce jsem anglicky přiblížila příběhem o prací na poli a vysvětlila jí, 

že si pracovníci navzájem pomáhají a tedy dojde ke zkrácení času plnění práce. Úměrnost 

poté žákyně uvedla správně.  

Když byly výsledky zapsány na tabuli, ptala jsem žáků na důvod volby přímé úměrnosti 

v prvním případě. Když jsem si všimla, že žáci nevědí jak reagovat, umožnila jsem jim 

odpovídat v češtině. Jedna žákyně se hned přihlásila a šla k tabuli vysvětlovat.„Když 

zvýšíme toto pětkrát, tak také 20 musíme zvýšit pětkrát.“ Další žák se také přihlásil 

a v češtině správně zdůvodnil číslo, které do tabulky zapsal. U třetí tabulky dva žáci 

ukázali na číslech vztah nepřímé úměrnosti.  

Skupina čtyř žáků byla již v tuto chvíli neklidná a  navzájem se pošťuchovali a smáli se 

tomu, který šel k tabuli. Žák u tabule se bránil posměchu. Žáky jsem důrazně napomenula 

a zadal jim další práci v TASK 4. Celou touto aktivitou a vysvětlováním správných 

výsledků jsme strávili 15 minut.  

Následovala další část pracovního listu – TASK 2. 

Já: „What do we have to do in the second task?“  

Žák: „Máme udělat příběh. Doplnit, co by nám tam sedělo.“ 

Při vysvětlování zadaného úkolu jsem přešla do češtiny a na tabuli zapsala pomocné 

otázky.  

Žák: „Paní učitelko, já mám nápad. Mohou tam být hamburgery a jejich cena.“ 

Já: „But this is not my story.“ 

Žáci využívali připravené otázky. Jejich otázky je dovedly ke zjištěním, že ve druhém 

řádku jsou peníze a v prvním řádku není věc. Žák říkal: „Tak to bude benzín nebo tak 
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něco.“ Jiný žák na to zareagoval: „Né, to bude vzduch nebo plyn.“ Žáci pokládali aktivně 

otázky a čtyři z nich se snažili po celou dobu mluvit anglicky. Dále jsem žákům 

odsouhlasila, že v prvním řádku je počet hodin. Žák po tomto zjištění řekl: „Tak to je kolik 

peněz dostane za kolik hodin.“ Já jeho návrh odsouhlasila a situaci popsala v angličtině. 

Žáci mezi sebou chvíli v češtině diskutovali, zda je to málo nebo hodně peněz. Žáky jsem 

vyzvala k popisu situace minimálně ve třech anglických větách.  

Žáci otočili pracovní list a TASK 3 jsem zahájila otázkou: „What can you see in the 

picture?“ Žáci postupně uváděli: Graphs, Curves, Skier, Showman, Hill. 

Já: „Great and what does the horizontal axis represent?“ V žákovských odpovědích se 

objevily myšlenky, že nám osa x reprezentuje šířku, sklon nebo délku kopce. Po mém 

upozornění na veličinu napsanou u osy x žák řekl, že nám osa x popisuje čas.   

Při pozorování osy y a grafu žáci přišli s nápadem, že osa y popisuje výšku kopce. 

Odkázala jsem je na znalosti z fyziky. Konečně žáci přišli s nápadem, že se jedná 

o rychlost, ovšem překlad do angličtiny jsem musela prozradit já. 

Já: „Can you describe the speed of skier, when he goes down the hill.“ 

Žák: „Jeho rychlost se zvyšuje.“ 

Já: „It is true. And which graphs represents the situation with the increasing speed?“ 

Žák:„It is A and D.“ 

Já: „What is happening with the speed of skier when he goes up the hill?“ 

Žákyně:„He goes slower.“ 

Já: „Which curves represent the speed of skier.“ 

Žákyně: „It is A.“ 

Pobídla jsem žáky k přečtení úkolu v TASK 4 a zeptala jsem se jich, co mají v úkolu 

udělat. Řekla jsem:„What is missing in the graph?“ Žáci odpověděli: „Označení“, 

„Names“. Žáci do konce hodiny pracovali na sepsání příběhu, který je reprezentován 

grafem.  
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Zhodnocení cílů hodiny 6 

Obsahový cíl hodiny – aplikace znalostí přímé a nepřímé úměrností, byl splněn. Tuto 

skutečnost ukazují správně doplněné hodnoty v tabulkách všech žáků třídy.  

Žáci použili znalosti získané hledáním správného grafu popisujícího danou situaci při 

interpretaci grafu vlastním vymyšleným příběhem. Druhý obsahový cíl hodiny byl splněn.  

Jazykovým cíl hodiny byl splněn. Žáci samostatně tvořili otázky a oznamovací věty 

v přítomném čase prostém (present simple). 

Problémy a ponaučení 6 

I přes delší pauzu mezi hodinami vedenými metodou CLIL si žáci pamatovali podstatnou 

část naučených slovíček a dovedností, které jsme se učili v hodinách matematiky.  

Matematicky žáci zvládli TASK 1 bez problémů. Někteří žáci měli problém s odpovídáním 

a odůvodňováním v anglickém jazyce. Při povolení používat český jazyky mnohem více 

žáků chtělo odpovídat, toto hodnotím jako signál obtíží v jazykové oblasti.  

Při popisování grafu měli žáci problémy se správnou interpretací veličiny zobrazené  na 

osách a následnou aplikací tohoto poznatku na graf. Postupnými kroky a společnou prací 

třídy jsme dospěli k výsledku. Podle odpovědí žáků jsem vyhodnotila, že danou souvislost 

žáci pochopili. Problém u této otázky jsem předvídala, a proto jsem byla připravena na 

žákovskou pasivitu. Měla jsem připraveny velký počet lehčích otázek, kterými jsem chtěla 

žáky o řešení dovést.   

Při řešení TASK 4 žáci nepracovali na řešení ve dvojicích, jak jsem měla původně 

naplánováno. Jelikož do konce hodiny zbývalo pouze pět minut, rozhodla jsem se k jejich 

samostatné práci, která se mi zdála efektivnější a rychlejší. I přesto, že se jednalo 

o poslední aktivitu v hodině, většina žáků si poctivě četla zadání úkolu. Všichni se pustili 

do práce a vymýšleli příběh. Příběhy jsme si v hodině již přečíst nestihli.  

Žáci byli po celou hodinu aktivní, reagovali na otázky, které jsem pokládala, a dokázali 

jednotlivé úkoly vypracovat. Na některé mé otázky měli problém reagovat v angličtině. 

Ovšem matematicky pro ně aktivity náročné nebyli, jelikož v češtině odpovědět správně 

dokázali. Velmi kladně hodnotím plnění TASK 1, jehož matematická náročnost nebyla 

vysoká a žákům dodalo sebevědomí a motivovalo je k aktivní práci ve zbytku hodiny.  
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Z této vyučovací hodiny jsem si odnesla zkušenost, že je užitečné zařazovat do úvodní 

části hodiny jednodušší matematické aktivity. Tyto aktivity motivují žáky a ti jsou po 

zbytek hodiny aktivnější a snáze udrží pozornost.  
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5.2.13 Týden č. 7 – Grafy 

Tabulka 12: Popis týden č. 7  

 

 

 

 

Č. 

hod. 
Datum Téma hodiny Skupina Náplň  

Téma úloh 
a cvičení  

Metoda výuky 

24 22. 2. 

Předpis přímé 

a nepřímé 

úměrnosti 

experim., 

kontrolní 

definování koeficientu 

dané úměrnosti na 2 sl. 

úlohách 

počítání slovních úloh 

s proměnnou n – 4 úlohy 

 

pracovníci, 

finance, měny, 

jízda na kole 

samostatná práce 

doplněná 

o společnou 

diskuzi nad 

výsledkem 

25 25. 2. Graf nepřímé 

úměrnosti 

experim., 

kontrolní 

1 sl. úloha – nepřímá 

úměrnosti, metoda 

uvolňování parametru, 

výsledky v tabulce, 

narýsování grafu, 

pojmenování a 

dedukování vlastností 

grafu 

2 sl. úlohy – zadaná 

tabulka řešení, vymýšlení 

příběhu a rýsování grafů 

situací daných tabulkou  

rychlost, 

zásoby jídla, 

práce 

práce celé třídy 

a společná diskuze 

nad řešením 

26 26. 2.  

Opakování 

přímé 

a nepřímé 

úměrnosti – 

slovní úlohy 

experim., 

kontrolní 

7 slovních úloh – přímá, 

nepřímá a žádná 

úměrnost (Krynický, 
2011) 

situace 

z reálného 

života 

práce ve 

skupinkách 

29 
28. 2.  

Grafy 
experim. matematika v angličtině, 

(kap. 5.2.14) 
– CLIL – opakování  

Grafy kontrolní 

3 tabulky – vyplňování, 

přímá, nepřímá a žádná 

úměrnost  

tvorba příběhů 

k narýsovaným grafům.  

sl. úlohy bez 

kontextu 

samostatná práce a 

společná diskuze 

nad řešením – 

opakování 

30 1. 3. 

Poměr, měřítko 

map, přímá 

a nepřímá 

úměrnosti 

experim., 

kontrolní 

vybrané úlohy a cvičení 

z učebnice Odvárko 

a Kadleček (2010, s. 5–

48) 

– samostatná práce 
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Výstupy žáků ze 7. týdne byly tyto: Žák 

- rýsuje graf nepřímé a nepřímé úměrnosti,  

- počítá slovní úlohy se přímou a nepřímou úměrností.  

5.2.14 Hodina vedená metodou CLIL č. 7 – Grafy 

Příprava 7 

Obsahovým cílem vyučovací hodiny bylo procvičení dovednosti získávání informací 

z grafů, interpretování situace narýsovaným grafem, interpretování údajů z grafu popisem 

situace. 

Jazykovým cílem hodiny bylo zopakovat naučené matematické pojmy v angličtině a četbu 

textu v přítomném prostém čase (present simple).  

V této hodině byl použit scaffolding pomáhající žákům porozumět textu: 

- situace byly popsány v jednoduchých větách.  

Metodický popis 7 

Pomůcky a materiály: pexeso 7.1 (příloha č. 28), kopie pracovních listů 7.1 (příloha č. 29), 

barevné popisovače na tabuli. 

Téma hodiny: 

- matematické pojmy v angličtině, 

- popis situace grafem.  

Nutné předchozí znalosti: čtení informací z grafů, rýsování grafů.  

Nová slova: opakování již naučných slov v hodinách 1–6. 
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Metodický postup: 

SPOLEČNÁ DISKUZE 

- Učitel zakreslí na tabuli všechny grafy zobrazené na obrázku 20 a zadá žákům 

TASK 1: A rectangle has a fixed area of 24 cm2. Its length, x, and height, y, can 

vary. Which of the graphs below represents this situation? (Morrison at el, 2015, 

s. 625) 

 Žáci se postupným vylučováním grafů snaží přijít na správný graf popisující 

situaci.  

 

 

 

 

 

 

SKUPINOVÁ PRÁCE 

- Žáci vytvoří dvojice. Každá dvojice obdrží kartičky pro hru pexeso (příloha č. 28). 

Žáci rozdělí kartičky do správných dvojic se stejným významem. Po seskupení 

mohou kartičky zamíchat a začít hrát hru.  

SAMOSTATNÁ PRÁCE  

- Žáci obdrží pracovní listy 7.1 (příloha č. 29), které obsahují dva grafy 

a čtyři situace. Úkolem žáků je přiřadit grafy k popsaným situacím, které 

reprezentují. Pokud žáci grafy správně přiřadí, na čtverečkovaný papír zakreslí 

grafy nepřiřazených situací.  

Očekávané problémy 

V této hodině jsem očekávala problémy s prvním úkolem, ve kterém žáci měli přiřadit 

situaci příslušný graf. Myslela jsem si, že žáci budou mít problém kvůli vyšší obsahové 

obtížnosti úlohy. Pro žáky mohlo být těžké si představit celou situaci a také důsledky toho, 

Obrázek 20: Grafy TASK 1 (Morrison at el, 2015, s. 625) 
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že se jeden rozměr mění a obsah zůstává stále stejný. Z tohoto důvodu jsem plánovala 

úlohu řešit metodou společné diskuze a k představení situace použít vizuální podporu 

grafickým znázorněním 

Obávala jsem se, že všichni žáci nestihnou narýsovat grafy reprezentující popsaný příběh. 

Plánovala jsem však, že pokud k této situaci dojde, nebude to mít velký vliv na splnění 

obsahového cíle. Žáci měli získávat informace z grafů a informaci interpretovat příběhem 

(cíl hodiny) v předchozím úkolu (přiřazování grafů).  

Průběh 7 

Před začátkem vyučovací hodiny jsem na tabuli nakreslila čtyři grafy. Hodinu jsem 

zahájila představením situace, která je zobrazena na jednom z grafů. Úkolem žáků bylo 

tento graf najít. Pro vysvětlení zadání a výraznou grafickou podporu pochopení jsem 

využila obrázek obdélníku a zapsala jeho obsahu – 24 cm2. „What is the length of the sides 

of the rectangle with the area 24 cm2?” Žáci uváděli příklady různých rozměrů, které 

může obdélník mít. Délky stran jsem označila písmeny x, y. Žáků jsem se zeptala, co se 

děje s prvním rozměrem x, když se ten druhý y zvětšuje a obsah zůstává stále stejný. Jedna 

žákyně byla schopná odpovědět, že se x zmenšuje. Řekla: „X is lower.“ Souhlasila jsem 

a chtěla po žácích, aby vybrali graf, který tuto situaci popisuje. Na odpovědi C se shodlo 

sedm žáků a ostatní čtyři odpověď nevěděli. Nikdo ze sedmi žáků nebyl schopen vysvětlit, 

proč tomu tak je. Tento úvodní úkol jsme opustili a věnovali se dalším aktivitám. 

Neschopnost žáků vysvětlit postupu jsem očekávala. V tuto chvíli mi stačilo, když žáci 

věděli správnou odpověď. Z předchozích hodin vím, že jazyková úroveň žáků je příliš 

nízká na to, aby byli schopni argumentovat a vysvětlovat postup řešení. Tato úloha byla 

podle mého názoru také obsahově náročnější.  

Žáci se rozdělili do dvojic a obdrželi pexeso. Při hledání shodných dvojic měli žáci 

největší problém s přiřazením kartiček s pojmy fraction a inverse proportion. Pouze 

tři dvojice žáků přiřadily pojmy k sobě bez jakéhokoliv problému.  

Všem žákům jsem zkontrolovala přiřazené dvojice. Po správném spárování kartiček žáci 

pokračovali ve hře. Každá dvojice žáků si zahrála jednu hru a poté jednotlivci obdrželi 

pracovní list 7.2 s grafy a příběhy.  
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Osm žáků začalo pracovat na překladu příběhu a následném přiřazování grafů. Po 

10 minutách měla většina třídy (osm žáků) správně přiřazené příběhy ke grafům.  

Problémovější skupinka tří chlapců nebyla schopná přeložit text popisující situace. 

Věnovala jsem se jim a s překladem jim pomohla. Tito chlapci měli problém s udržením 

pozornosti. Chlapci se také příliš podceňovali v jazykových schopnostech a navzájem se 

vyrušovali.  

Osm žáků, kteří byli hotovi s přiřazováním příběhů ke grafům, do konce hodiny pracovali 

na rýsování grafů.  

Zhodnocení cílů hodiny 7 

Obsahový cíl vyučovací hodiny byl splněn. Všichni žáci procvičili dovednost získávání 

informací z grafů. Osm žáků navíc rýsovalo grafy interpretující danou situaci.  

Jazykový cíl hodiny, při kterém měly být zopakovány matematické pojmy, byl splněn 

hledáním shodných dvojic a následnou hrou pexeso. Všichni žáci zvládli porozumět textu 

napsanému v přítomném prostém čase (present simple).  

Problémy 7 

V této hodině se objevil problém s nepozorností a nekázní u tří chlapců. Důvodem tohoto 

problému byla jazyková náročnost překládaného textu a podceňování jazykových 

dovedností žáků.  

Další, již očekávané, problémy se objevily v menší míře, než jsem předpokládala. Většina 

žáků dokázala správně zodpovědět v první úlohu, ve kterém se vybíral graf popisující 

situaci se stálým obsahem obdélníku a jeho měnícími se rozměry. Žáci však nedokáza li 

postup řešení komentovat.  

Osm žáků zvládlo vypracovat všechny plánované úkoly, tady problém s nedostatkem času 

se u většiny třídy neobjevil. 
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Tabulka 13: Popis týdne č. 8 (test, dotazník a rozhovor) 

 

5.3 Analýza dat II 

5.3.1 Závěrečný test  

Úlohy závěrečného testu a jejich hodnocení 

V této kapitole uvádím jednotlivé úlohy spolu s dovednostmi, které žák potřeboval znát 

k jejich správnému vyřešení. Z těchto dovedností vyplývají důvody, proč jsem úlohy do 

závěrečného testu zařadila. Závěrečný test obsahoval devět slovních úloh. Úplné zadání 

úloh doplněné o obrázky a tabulku je uvedeno v příloze č. 30.  

Úloha 1: Vyjádři, v jakém poměru jsou obsahy obdélníků A a B, prověřila dovednost určit 

poměr dvou veličin.  

Úloha 2: Na obrázku je nakreslena úsečka AB. Na úsečce jsou vyznačeny body C, D, E. 

Napiš, v jakém poměru jsou velikosti zadaných úseček.  Uveď poměr v základním tvaru. 

Tato úloha opět prověřila dovednost určit poměr dvou veličin, krácení a rozšiřování 

poměru.  

Úloha 3: Vyjádři uvedené poměry v základním tvaru, prověřila krácení a rozšiřování 

poměru.  

Č. 

hod. 
Datum Téma hodiny Skupina Náplň  

Téma úloh  

a cvičení  
Metoda výuky 

31 4. 3.  Závěrečný test  
experimentální, 

kontrolní 
závěrečný test  – – 

– 5. 3. 

Dotazník II, 

skupinový 

rozhovor s žáky 

experimentální – – – 

– 7. 3. 

Motivační 

dotazník – 

matematika  

experimentální – – – 
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Úloha 4: Rozděl 132 ořechů v poměru 3 : 2 : 6 a 7,8 kg rybízu v poměru 7 : 6 .  Tato úloha 

prověřila dovednost rozdělit celek v daném poměru a využívat poměr a postupný poměr při 

řešení úloh z praxe.  

Úloha 5: Jídelna tvaru obdélníku má na plánu v měřítku 1 : 50 rozměry 34 cm a 24 cm. 

Vypočítej skutečné rozměry jídelny, prověřila využívání poměru při čtení plánků.  

Úloha 6: Cyklista urazí danou dráhu průměrnou rychlostí 15 km/hod za 5 hodin. Jakou 

průměrnou rychlostí musí cyklista jet, aby urazil danou dráhu za 4 hodin? A úloha 8: Za  5  

minut se na soustruhu řízeném počítačem vyrobí 70 součástek. Za kolik minut se na tomto 

soustruhu vyrobí 154 součástek? Tyto úlohy prověřovaly dovednost určit, zda je daná 

závislost přímou nebo nepřímou úměrností. Podle správného určení úměrnosti žáci úlohu 

řešili a ukázali tak dovednost dopočítat výsledek v úlohách o přímé nebo nepřímé 

úměrnosti.  

Úloha 7: Za 9 vlakových jízdenek cestující zaplatili 153 Kč. Vypočítej a do tabulky zapiš 

cenu 2, 5, 11, 13, 40 a n jízdenek, prověřila dovednost sestavit tabulku přímé úměrnosti. 

Úloha 9: Doplň druhý řádek tabulky tak, aby závislost y na x daná tabulkou byla nepřímá 

úměrnost. Sestroj graf této úměrnosti. Řešení této úlohy prověřilo dovednost sestavit 

tabulku a graf nepřímé úměrnosti.  

Na vyřešení všech úloh v závěrečném testu měly obě skupiny žáků stejný časový limit – 

40 minut. Žáci pracovali samostatně a bez použití kalkulaček.  

Pro vyhodnocení závěrečného testu jsem stejně jako v testu úvodním zvolila bodový 

systém. V úloze 1 dostali žáci za správně uvedený poměr obsahů obrazců jeden bod. 

V úloze 2 a 3 žáci získali jeden bod za každý správně uvedený základní tvar poměru, tedy 

za tato dvě cvičení mohli žáci celkem obdržet osm bodů. Úlohu 4 jsem hodnotila dvěma 

body při zapsání správného rozdělení celku podle daného postupného poměru v základním 

tvaru. Úlohy 5, 6 a 8 na přímou a nepřímou úměrnost jsem v případě uvedení správného 

výsledku hodnotila jedním bodem. Úlohu 7 jsem se rozhodla hodnotit dvěma body – jeden 

bod za uvedení ceny u konkrétního počtu kupovaných jízdenek, jeden bod za uvedení ceny 

u n počtu kupovaných jízdenek – zapsání funkčního vztahu. V úloze 9 mohli žáci obdržet 
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celkem čtyři body. Za správné dopsání hodnot do tabulky žáci získali dva body a za 

správně a pečlivě sestrojený graf také dva body. Maximální počet bodů testu byl 20. 

Porovnání výsledků experimentální a kontrolní skupiny 

Vyhodnocení úloh, tedy počet procent získaných bodů vzhledem k maximálnímu 

možnému bodovému zisku, reprezentuje graf 4. 

Graf 4: Procentuální vyjádření úspěšnosti v řešení jednotlivých úloh 

 

V experimentální skupině 7. C, kde probíhala výuka CLIL se závěrečného testu zúčastnilo 

11 žáků. Maximální možný bodový zisk obdržel jeden žák a nejnižší počet bodů obdržel 

jeden žák, a to šest bodů. Minimálně 50 % z maximálního možného bodového zisku 

obdrželo devět žáků, tedy 82 % ze všech žáků skupiny 7. C. Průměrný počet získaných 

bodů z testu na jednoho žáka byl 13,8. 

Experimentální skupina 7. C dosáhla v osmi otázkách většího bodového zisku než je 50 % 

z maximálního možného zisku. Žáci skupiny splnili obsah učiva tématu poměr a úměrnosti 

stanovený ŠVP Na Beránku (2017, s. 65) (kap. 4.5). Nejnižší bodový zisk, který je roven 

50 % možných získaných bodů, žáci skupiny obdrželi v úloze 6. Počet žáků, kteří úlohu 

vyřešili správně, bylo šest, čtyři žáci úlohu počítali jako přímou úměrnosti a jeden žák 
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neuvedl žádné řešení. Výsledky úlohy 6 ukázaly, že část experimentální skupiny, 36 % 

žáků, má problém s rozlišením přímé a nepřímé úměrnosti v zadání slovní úlohy.  

V kontrolní skupině 7. A, ve které neprobíhala výuka metodou CLIL, se závěrečného testu 

účastnilo 22 žáků.  Maximálního možného bodového zisku dosáhl jeden žák a nejnižší 

počet bodů obdržel jeden žák, a to dva body.  Minimálně 50 % z maximálního možného 

bodového zisku obdrželo 17 žáků, tedy 77 % z žáků, kteří test psali. Průměrný počet 

získaných bodů z testu na jednoho žáka byl 12,7.  

Kontrolní skupina 7. A získala v šesti úlohách větší bodový zisk, než je 50 % 

z maximálního možného bodového zisku. V úlohách 1 a 5 skupina dosáhla velmi nízkého 

bodového zisku, konkrétně 41 % a 32 % z maximálního možného zisku. 

Úlohu 1 mělo správně 10 žáků, devět žáků neuvedlo poměr obsahů útvarů, ale poměr délek 

stran u obou útvarů. U zbývajících tří žáků jsem nebyla schopná zdůvodnit jejich chybné 

řešení. Nízké procento správných odpovědí u této otázky si vysvětluji nepozorným čtením 

nebo neporozuměním textu, nikoliv neschopností určit poměr dvou veličin. 

Úlohu 5 vyřešilo správně sedm žáků, devět žáků neuvedlo žádné řešení a šest žáků mělo 

uvedený chybný výsledek. Chyby ve výsledcích byly ve čtyřech případech způsobeny 

chybami v převádění jednotek. Protože devět žáků neuvedlo žádné řešení, nebyl 

u kontrolní skupiny splněn cíl výuky zadaný ŠVP Na Beránku (2014) – Žák po uplynutí 

výuky využívá poměr při čtení map a konstrukci plánků. 

Při porovnání průměrného bodového zisku na jednoho žáka v experimentální (13,8 bodu) 

a kontrolní skupině (12,7 bodu) a celkového procentuálního zastoupení správných řešení 

v jednotlivých úlohách, jsou patrné mírně lepší výsledky experimentální skupiny 7. C.  

5.3.2 Analýza motivačních dotazníků – matematika 

Získaná data z motivačních dotazníků byla použita k analýze vlivu metody CLIL na 

motivaci žáků k předmětu matematika. 

Z odpovědí v dotazníku byl každému žákovi vypočítán index vztahu k matematice. 

V dotazníku u každého tvrzení žáci odpovídali pomocí čtyřstupňové škály, od naprostého 

nesouhlasu (1) po naprostý souhlas (4). Z jejich odpovědí jsem vypočítala průměr (index 

vztahu k matematice) a žáci byli podle něj řazeni do skupin. Ve skupině s vysokým 
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indexem byli žáci, kteří měli průměr vyšší než tři. Ve skupině se středním indexem byli 

žáci, pokud hodnota jejich průměru byla větší než dvě a menší nebo rovna třem. A ve 

skupině s nízkým indexem kladného vztahu k matematice, pokud hodnota jimi dosaženého 

průměru byla menší nebo rovna dvěma.  

Aby bylo možné porovnat motivaci žáků k předmětu matematika před zahájením 

experimentu a po jeho ukončení, musela jsem procentuálně vyjádřit zastoupení žáků 

v jednotlivých skupinách rozdělených podle indexu vztahu. Z dat získaných před 

experimentem jsem určila skupiny indexu a procentuálně vyjádřila jejich velikost.  To 

stejné jsem udělala s daty získanými po experimentu. Takto získané údaje porovnává 

tabulka 11. 

K procesu vyhodnocení (postup i stanovení hranic indexu jednotlivých skupin) dotazníků 

motivace jsem se inspirovala postupem použitým při vyhodnocení dotazníků motivace 

k matematice ve výzkumech TIMSS (1995, 1995) popsaném v diplomové práci Karhanové 

(2010).  

Tabulka 14: Porovnání procentuálního zastoupení žáků experimentální skupiny 7. C v  jednotlivých skupinách indexu 

 

5.3.3 Analýza dotazníků I, II a rozhovorů 

Dotazník I  

Dotazník I vyplněný po čtvrté vyučovací hodině vedené metodou CLIL psalo 10 žáků 

experimentální skupiny. V odpovědích žáci kroužkovali čísla na čtyřbodové škále podle 

toho, jak s uvedeným tvrzením souhlasili nebo nesouhlasili. Škála výběru byla: rozhodně 

nesouhlasím (1), nesouhlasím (2), souhlasím (3) a rozhodně souhlasím (4).  

vysoký index střední index nízký index 

před 

výzkumem 

po 

výzkumu 
rozdíl 

před 

výzkumem 

po 

výzkumu 
rozdíl  

před 

výzkumem 

po 

výzkumu 
rozdíl 

36 % 45 % 9 % 45 % 45 % 0 % 18 % 9 % 9 % 
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Při vyhodnocování dotazníku jsem u jednotlivých otázek sečetla hodnoty vyznačené 

10 žáky. Maximální součet hodnot všech vyjádření u jednoho tvrzení mohl být 40, což by 

znamenalo, že všichni žáci s tvrzením rozhodně souhlasili. Minimální součet hodnot všech 

vyjádření u jednoho tvrzení mohl být 10. Pokud bych tuto hodnotu při sčítání získala, 

znamenalo by to, že všichni žáci s tvrzením naprosto nesouhlasili. Postup vyhodnocení 

dotazníku se neinspiruje prací jiného autora. 

Tabulka ukazuje získanou hodnotu u každého tvrzení. Tvrzení jsou seřazena od těch, 

s kterými žáci nejvíce souhlasili, po ty, s kterými souhlasili nejméně.  

 
Číslo tvrzení Tvrzení 

Součet 

hodnot 

S
O

U
H

L
A

S
  

(h
o

d
n

o
ta

 3
0
 –

 4
0

) 

6. 
Propojení angličtiny s matematikou hodnotím jako dobrou 

změnu ve vyučování. 
35 

7. 
Hodiny, kde se propojí matematika a angličtina, jsou 

přínosné pro mou budoucnost. 
35 

1. Hodiny matematiky v angličtině jsou pro mě zábavné. 33 

9. Propojit matematiku a angličtinu je dobrý nápad. 32 

2. Hodiny matematiky v angličtině jsou pro mě jednoduché. 30 

N
E

U
R

T
R

Á
L

N
Í 

 

(h
o

d
n

o
ta

 2
0
 –

 2
9

) 
 4. 

Rád/a bych používal/a angličtinu i v dalších  hodinách 

matematiky. 
28 

3. 
V hodinách, kde používáme matematiku i angličtinu, mám 

nejčastěji problém s angličtinou. 
25 

5. 
V hodinách, kde se používá matematika i angličtina, jsem 

aktivnější než v běžných hodinách matematiky. 
25 

N
E

S
O

U
H

L
A

S
 

(h
o

d
n

o
ta

 1
0
 –

1
9
) 

8. 
V hodinách, kde používáme matematiku i angličtinu, mám 

nejčastěji problém s  matematikou. 
18 
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Žáci měli možnost a prostor k otázkám psát svůj komentář. Této možnosti využili dva žáci. 

Oba žáci v komentáři zhodnotili, že je hodiny matematiky s angličtinou baví. Kladně 

hodnotí nové poznatky, které jsou přínosem pro jejich budoucnost. Většina žáků pozitivně 

hodnotí propojení matematiky a anglického jazyka. Hodiny pro ně byli na základě 

souhlasných odpovědí zábavné, jednoduché a přínosné.  

Většina žáků v dotazníku I uvedla, že měli menší problém s nejazykovým, matematickým, 

obsahem hodin a větší pro problém pro ně představoval anglický jazyk.  

 Dotazník II 

V následujícím textu vyhodnocuji jednotlivé otázky dotazníku II, který byl žákům rozdán 

po absolvování dvouměsíční experimentální výuky s využitím metody CLIL.  

1.  

a. Jaké má podle tebe výuka matematiky v angličtině výhody?  

Všichni žáci viděli výhodu propojení matematiky s angličtinou v možnosti se naučit nová 

anglická slovíčka a počítat v angličtině. Někteří z žáků tuto výhodu vysvětlili tím, že 

získané znalosti v hodinách budou moci využít v zahraničí, při práci s anglickými zdroji 

a další v životě, ve kterém je podle nich angličtina velmi důležitá. Jeden žák napsal: 

„Učíme se mluvit, počítat a porozumět textu zároveň.“ Podle jiného žáka docházelo 

v těchto hodinách k rozmluvení v angličtině a k získání příležitosti se toho v hodině naučit 

více. Jeden žák viděl výhodu v tom, že se nepíší testy.  

b. Jaké má podle tebe výuka matematiky v angličtině nevýhody? 

Čtyři žáci si mysleli, že propojení matematiky s angličtinou ve výuce má nevýhody 

vzhledem k obsahu matematiky. Uvedli: „Podle mě je to malinko zbytečné, ale baví mě 

to.“, „V hodinách méně počítáme.“, „Neučíme se tam žádnou novou látku.“, „Je zde méně 

normální matematiky.“ 

Ostatních pět žáků, kteří nevýhody zapsali, uvedli argumenty vztahující se k obtížnosti 

porozumění a jejich nízkým znalostem angličtiny, díky níž je pro ně pochopení náplně 
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hodin těžší a potřebují více času. Jeden žák pozoroval nevýhodu hodin v tom, že musí více 

přemýšlet.   

2. Jak se ti pracovalo v hodinách matematiky v angličtině a proč?  

Všichni žáci uvedli, že se jim pracovalo v hodinách dobře. Důvody k jejich pocitům 

z hodin byly různorodé. Žák uvedl: „Vzhledem k  tomu, že v angličtině dobře rozumím textu 

a i gramatice, mě to bavilo, ale občas jsem nevěděla, o co jde.“ Jiní žáci na druhou stanu 

viděli svou silnou stránku v matematice a slabou v angličtině a situaci zhodnotili takto: 

„Celkem dobře, protože umím matematiku, ale ne angličtinu. Cítím se volněji.“, „Dobře, 

ale nejsem tak dobrý angličtinář, ale pracuje se mi dobře.“ Jiní žáci hodnotili výuku takto: 

zajímavý způsob učení, volnější hodina a zábava. Objevil se žák, který kladně zhodnotil 

třetí vyučovací hodinu, ve které se na stanovištích měřilo provázkem, a počítali se 

vzdálenosti. 

3. Jaké aktivity by podle tvého názoru bylo nejlepší zařadit do hodin, ve kterých je 

propojena matematika s angličtinou?  

Všichni žáci shodně psali o matematických hrách v angličtině a někteří navíc doplnili 

skupinovou práci, zábavné aktivity se slovíčky a delší čas na práci.  

4. V čem by měly být hodiny matematiky, do kterých je zařazena angličtina, jiné?  

Odpovědi na tuto otázku byly shodné se třetí otázkou. Žáci navrhovali hry, práci ve 

skupinkách, zábavnější aktivity a překlady řečeného do češtiny.  

Rozhovory 

V nestrukturovaném skupinovém rozhovoru, který byl zrealizován po zapsání dotazníků II, 

žáci uváděli převážné stejné věci, které jsem se mohla dočíst v dotazníku II. Ve výuce 

metodou CLIL by rádi pokračovali a doporučovali by zařazení většího množství her 

a skupinové práce.  
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5.4 Výzkumné hypotézy a jejich vyhodnocení 

Prostřednictvím akčního výzkumu jsem ve výzkumu vyvracela tři hypotézy. Nulové 

hypotézy jsem stanovila v záporu z důvodu jednoznačné odpovědi na vhodnost 

implementace metody CLIL do výuky matematiky. Vyvrácením všech tří hypotéz 

potvrzuji, že metoda nemá negativní vliv na hlavní aspekty výuky matematiky (znalosti, 

motivaci, aktivitu žáků v hodině). 

HYPOTÉZA 1 

 Dlouhodobé zařazení výukové metody CLIL do vyučování negativně ovlivňuje 

množství učiva osvojeného žáky. 

Stanovené nejazykové cíle hodin vedených metodou CLIL byly kompletně splněny v třetí, 

páté, šesté a sedmé vyučovací hodině. Z důvodu nedostatku času v hodinách byla v první, 

druhé a čtvrté hodině naplněna pouze část vytyčených cílů. Do hodin jsem v první části 

experimentu zařazovala velké množství aktivit a určovala příliš obsáhlé nejazykové cíle. 

V průběhu experimentu jsem množství aktivit a cílů normalizovala a nejazykové cíle žáci 

začali plnit. 

Neodhadnutí času při přípravě i realizaci hodin bylo způsobeno mou krátkou pedagogickou 

praxí a krátkou zkušeností s metodou CLIL. Autoři věnující se metodě CLIL proto 

doporučují začít s implementací metody pomalu a postupně získávat zkušenosti (viz kap. 

5).  

Výsledky závěrečného testu ukázaly, že zařazení metody CLIL není překážkou v zisku 

požadovaných matematických znalostí. Při porovnání výsledků experimentální a kontrolní 

skupiny dosahovala experimentální skupina mírně lepších výsledků a úspěšně vyřešenými 

úlohami žáci také ukázali, že jejich znalosti a dovednosti splňují požadavky ŠVP (Na 

Beránku, 2014) v oblasti zkoumaných témat. Stanovená hypotéza 1 byla vyvrácena.  

HYPOTÉZA 2  

 Dlouhodobé zařazení metody CLIL do vyučování matematiky způsobuje pokles 

motivace žáků k předmětu matematika. 
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Žáci byly již před zařazením metody CLIL do vyučování matematiky motivováni k výuce 

anglického jazyka. Jejich motivem byla hlavně uplatnitelnost cizího jazyka v budoucnosti. 

Po zkušenosti s metodou CLIL žáci v dotazníku a rozhovoru kladně hodnotily její 

jazykový přínos při zařazení do výuky matematiky. Hodiny metody CLIL byly pro žáky 

zajímavé z důvodu zařazení her (hodina CLIL č. 4), skupinové práce (hodina CLIL č. 3) 

a témat z jejich života doplněných o informace ze zahraničí (hodina CLIL č. 2).  

Výsledky motivačních dotazníků ukázaly, že v experimentální skupině nedošlo zařazením 

metody CLIL k poklesu motivace žáků k předmětu matematika. Při porovnání odpovědí 

žáků v motivačním dotazníku zadaném před a po experimentální výuce je naopak patrné 

mírné navýšení motivace k předmětu. Hypotéza 2 byla těmito výsledky vyvrácena. 

HYPOTÉZA 3 

 Zařazení metody CLIL do vyučovacích hodin matematiky je překážkou pro aktivní 

zapojení žáků do skupinových a individuálních aktivit v těchto hodinách. 

Zařazení metody CLIL do vyučovacích hodin matematiky nebylo překážkou pro aktivní 

zapojení žáků do skupinových a individuálních aktivit v těchto hodinách. V hodinách první 

poloviny experimentu bylo povoleno používání českého jazyka a výuka byla doplněna 

o četný scaffolding jazyka. Obě tato opatření metoda CLIL dovoluje a podporuje. 

Tolerance mateřského jazyka i podpůrné prostředky scaffoldingu byly zvoleny tak, aby 

neovlivňovali plnění jazykového a obsahového cíle vyučovacích hodin.  

Při realizaci výuky se objevily okamžiky, ve kterých byla aktivita žáků nižší z důvodu 

zařazení úkolů vyšší jazykové obtížnosti s nevhodně zvoleným scaffoldingem. Ty však 

byly vyrovnány aktivitami nižší jazykové úrovně, ve kterých žáci zvládli komunikovat bez 

problému, jelikož pro ně bylo téma motivující a zajímavé. Počet problémových okamžiků 

se v průběhu implementace metody minimalizoval.  

Důvodem chybné volby prostředků scaffoldingu a jazykové obtížnosti cvičení mohla být 

má již zmíněná krátká pedagogická praxe doplněná o nedostatek praktických zkušeností 

s metodou CLIL.  
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6 Závěr 

Metoda CLIL je výuková metoda využívaná v nejazykovém předmětu. Při výuce metodou 

CLIL se v hodinách vyučuje prostřednictvím cizího jazyka a obsahový cíl je doplněn o cíl 

jazykový. Metodu definují autoři rozdílně a ani při implementaci do výuky neexistuje 

shoda v tom, co za CLIL považovat a co nikoliv. Rozdíly se objevují převážně v délce času 

věnovaném výuce prostřednictvím cizího jazyka. 

V praktické části diplomové práce se zaměřuji na metodu CLIL definovanou duálním 

charakterem cílů vyučovacích jednotek. Výuku metodou CLIL v práci chápu jako 

pravidelnou výuku, ve které se využívá cizího jazyka (anglický jazyk) alespoň v 25 % 

vyučování. Ve výzkumu zkoumám dopady dlouhodobého zařazení metody CLIL 

do předmětu matematika.  

Cíl experimentu byl splněn. Připravila, zrealizovala a zhodnotila jsem implementaci 

metody CLIL do hodin matematiky v 7. ročníku ZŠ. Implementace metody byla připravena 

a realizována tak, aby byla dlouhodobě využitelná a byla tak inspirací pro učitele začínající 

s metodou CLIL. 

Výzkumnou otázku zjišťující vhodnost dlouhodobého využití metody CLIL v hodinách 

matematiky jsem zodpověděla vyvrácením tří hypotéz. Ukázala jsem, že zařazení metody 

CLIL do dvouměsíční výuky nemělo negativní vliv na znalosti žáků ani na jejich motivaci 

k předmětu matematika. Dále jsem pomocí akčního výzkumu ukázala, že aktivita žáků ve 

zkoumaných hodinách nebyla zařazením metody utlumena. Splnění těchto tří podmínek 

považuji za hlavní charakteristiku úspěšné implementace metody do vyučování. O metodě 

CLIL můžu tedy na základě mého experimentu říci, že je vhodná pro dlouhodobé zařazení 

do běžné výuky matematiky. 

V průběhu experimentu jsem odučila 31 vyučovacích hodin matematiky. Součástí těchto 

hodin byly hodiny vedené metodou CLIL, kterých jsem odučila sedm. Díky délce 

experimentu a obsáhlosti probíraných témat bylo pro mě jako vyučující náročné 

zkoordinovat vyučovanou látku v běžných hodinách s tématy plánovanými do hodin CLIL. 

Přípravy hodin CLIL pro mě byly v začátcích velmi časové náročné. U přípravy jedné 

vyučovací hodiny jsem v první polovině výzkumu strávila pět až šest hodin. Čas potřebný 
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k přípravě hodiny se v průběhu experimentu krátil a přípravě poslední hodiny jsem 

věnovala tři hodiny. Z dlouhodobého hlediska by pro mě bylo časově nepřijatelné 

zařazovat metodu CLIL častěji než jedenkrát týdně.  

Hodiny, ve kterých byla využita metoda CLIL, byly procvičovacího charakteru. Volba 

zařazení metody do těchto procvičovacích hodin byla velmi přínosná, jelikož jejich 

obsahová náročnost tak mohla být méně náročná. Experiment ukázal, že popsaný způsob 

zařazení metoda do výuky matematiky neměl vliv na matematické znalosti experimentální 

skupiny vůči kontrolní skupině a možná pomohl mírně zvýšit krátkodobou motivaci žáků. 

Akční výzkum ukázal, že pro úspěšnou implementaci metody do výuky matematiky by 

měl vyučující v hodinách vedených metodou CLIL zajistit:  

- postupné získávání pedagogických zkušeností s metodou CLIL,  

- zařazení metody CLIL do hodin opakovacího a procvičovacího charakteru, 

- důkladnou přípravu vyučovacích hodin, 

- dostatečný scaffolding jazyka (převážně v začátcích),  

- zařazení zajímavých a žákům blízkých témat,  

- zařazení jednodušší aktivity v úvodu vyučovacích hodin,  

- zařazení diskuze v cizím jazyce jako motivační prvek. 

Tato diplomová práce obohatila výzkumy týkající se metody CLIL o výsledky dlouhodobé 

implementace metody ve školním prostředí předmětu matematiky na 2. stupni ZŠ. 

Výsledky ukázaly přínos metody v oblasti anglického jazyka i nejazykového předmětu 

matematika.  

Přes všechny zjištěné pozitivní aspekty metody je její plošné zařazení do českých škol 

spíše otázkou budoucnosti. Při hledání školy pro svůj výzkum jsem byla v kontaktu 

s vedením škol, učiteli i lektory metody CLIL (dohromady 15 osob) a na základě těchto 

rozhovorů určuji následující důvod k nezařazení metody na větší počet škol. Školám chybí 

systematická podpora metody formou strukturovaných a ověřených učebních materiálů, 

konzultace s odborníky, kteří se zařazením metody CLIL mají mnohaleté zkušenost 

a časová rezerva pro její implementaci a reflexi. 
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Na tento výzkum lze navázat postupným rozšířením výzkumného vzorku na jednotlivé 

ročníky, celý 2. stupeň a celé školy, rozšířením délky probíhajícího pozorování a změnou 

pozorovaných aspektů (práce vyučujícího, vztahy mezi žáky a vyučujícím). Akční výzkum 

je pro získání co největšího množství informací o výuce metodou CLIL přínosný.   
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