
Abstrakt  

 

Přestože se CLIL, termín označující integraci výuky jazyka a klasických obsahových předmětů, 

objevil již v roce 1994 a Evropská unie ho považovala za potenciální a efektivní přístup k výuce 

cizích jazyků, nezdá se, že by se tato metoda v širokém měřítku v českém školství efektivně 

využívala, ani byla dostatečně v povědomí široké veřejnosti. Tento přístup ovšem nabízí 

skvělou příležitost k tomu, aby byla v jazykových hodinách vytvořena autentičtější atmosféra 

a současně došlo ke spojení výuky jazyka a hlavních předmětů. Při práci s metodou CLIL 

musíme brát v úvahu několik faktorů, například její cíle, základní principy, metodiku, diskurz 

či použitelné materiály, v neposlední řadě také postupy a kritéria pro vytváření materiálů pro 

jazykovou výuku (také s ohledem na daný obsahový předmět). Záměrem této práce je rozšířit 

povědomí o metodě CLIL a zároveň částečně přispět ke snížení nedostatku materiálu 

využitelného v takových hodinách. Proto se v práci zvažují všechna výše zmíněná kritéria, která 

budou analyzována v logické a efektivní posloupnosti s cílem vytvořit pracovní listy pro hodiny 

zaměřené na CLIL metodu, které budou následně v kontextu tematické orientace této práce 

rozebrány. Diplomová práce bude rozdělena na tři části a její cíl představuje propojení metody 

CLIL a analýzy a vytváření materiálů pro jazykovou výuku. Práce se omezí na konkrétní 

kombinaci CLILu, výuku dějepisu v anglickém jazyce. První část práce si klade za cíl zmapovat 

záměry CLILu v evropském kontextu (zejména snahy a cíle definované Evropskou komisí) a 

jeho současný stav v českém školství. Práce rovněž zvažuje zásady a principy samotného 

přístupu, které jsou neméně důležité. Druhá část se bude věnovat rozborům dostupných 

materiálů určených pro hodinu CLILu a materiálů pro výuku jazyků obecně. Závěrečná a 

praktická část propojuje obě předchozí teoretické části a na základně principů vytváření 

materiálů pro jazykovou výuku i v souladu s principy CLIL se autorka pokusí vytvořit pracovní 

listy využitelné v rámci hodin vedených zmíněnou metodou a následně je podle těchto 

zmíněných hledisek analyzovat. 

 


