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I. ÚVOD 

Tato práce pojednává o jednom z inovativních programů výuky angličtiny na 1. stupni 

ZŠ nazývaném  EATS (English Across the Subjects). Jak již vyplývá z názvu, jedná se 

o integrovanou formu výuky cizího jazyka a nejazykových předmětů, konkrétně 

výtvarné, pracovní, hudební a dramatické výchovy, prvouky a částečně matematiky. 

Základním principem je týmová výuka vedená českým učitelem a rodilým mluvčím.  

Právě faktor rodilého mluvčího je dnes velmi aktuální, jelikož cílem evropské 

jazykové politiky, jak uvádí Rada Evropy a Evropská Komise je zvýšení úrovně 

komunikativních kompetencí žáků učících se cizímu jazyku. Česká republika uznává 

tento cíl a podřizuje mu plánování výuky cizích jazyků na všech stupních škol. 

Především jde však o změny v oblasti předškolního a základního vzdělávání, protože již 

v té době se u žáků vytváří pozitivní či negativní vztah k jazyku. Důležitým bodem bylo 

zavedení povinné výuky prvního cizího jazyka od 3. ročníku základních škol v roce 

2001 na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Dosud se 

odborníci neshodli, zda je raná výuka cizího jazyka efektivní, či nikoliv, avšak její 

pozitivní dopad na žáka je zřejmý. Nicméně jedná se o trend dnešního školství a tlak 

laické veřejnosti je natolik silný, že můžeme v budoucnu očekávat, že se věková hranice 

bude dále snižovat. Aktuální novinkou je upravené znění Rámcových vzdělávacích 

programů, které bude platné od 1. září 2013.  

Pozicí cizího jazyka ve vzdělávacím systému ČR se budu zabývat v první 

kapitole této práce. Mluvíme-li o výuce cizího jazyka, existuje mnoho přístupů, jak mu 

vyučovat. Během vývoje společnosti tyto přístupy zanikají, mění se a vytváří nové. 

Každý z nich je charakteristický pro určitou dobu a ne vždy se dá uplatnit v libovolných 

podmínkách. Dnešní globalizovaná společnost klade větší důraz na komunikaci všeho 

druhu, poněvadž mobilita občanů je značná a ti se tudíž setkávají s rozličnými kulturami 

a způsoby života. Je tedy nutné, aby byli schopni v jazyce hlavně komunikovat a 

porozumět podstatě sdělení.  

Důležité je propojení učení s realitou žáka. Proto jsem se ve druhé kapitole 

zaměřila na principy komunikativního přístupu z pohledu role učitele, role žáka, 

používaných učebních materiálů a postoje k práci s chybou. Poněvadž se práce orientuje 
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na žáky 1. stupně ZŠ, je nutné zabývat se problematikou rané výuky cizích jazyků, 

která, jak již bylo výše uvedeno, se i přes nedostatečné odborné závěry stala trendem 

současného vzdělávání. Mnozí rodiče se domnívají, že čím dřív se jejich dítě začne učit 

cizí jazyk, tím lépe. Možná se jedná o reakci na skutečnost, že jim samotným nebylo 

dopřáno těchto možností, a proto si od tohoto přístupu slibují kvalitnější způsob 

vzdělávání pro svého potomka. Domnívám se, že je mnoho faktorů, které musíme vzít 

v úvahu, jako jsou cíle výuky a individuální možnosti jednotlivců, chceme-li zjistit 

efektivitu tohoto přístupu. Tímto se zabývá mezinárodní výzkum ELLiE (Early 

Language Learning in Europe, česky Raná výuka jazyků v Evropě), který se snaží 

nalézt společné znaky rané výuky napříč evropskými státy.  

Důkazem toho, že raná výuka se netýká jen anglického jazyka, může být 

iniciativa Goethe Institutu zaměřená na vydání Norimberských doporučení k ranému 

osvojování cizího jazyka. MŠMT dalo podnět k publikaci Jazyková propedeutika, jež  

se stala vodítkem pro učitele, kteří v ní najdou návody a tipy na vedení výuky nového 

nepovinného předmětu se shodným názvem. Ten je považován za alternativu k rané 

výuce a je doporučeno zavádět ho již v předškolním věku či v prvním ročníku ZŠ. 

V dnešní době vyspělých komunikačních technologií je oceňována schopnost umět 

vyhledat patřičné informace a dát si je do správných souvislostí. Reálný život by se měl 

promítat do školního, a proto se stále více prosazuje integrace jednotlivých předmětů, 

čehož příkladem jsou průřezová témata zakomponovaná do znění Rámcových 

vzdělávacích programů.  

Jednou z možností realizace je metoda CLIL ( Content Language Integrated 

Learning), kterou se budu podrobně zabývat v páté kapitole. Idea pochází z Finska od 

Davida Marshe a v nynější době se snaží uplatnit v mnoha podobách i v ČR. Důležitým 

předpokladem správného osvojení cizího jazyka je co nejkvalitnější jazykový vzor, což 

v našem školství není realizováno v dostačující míře z důvodu nízkého procentuálního 

zastoupení odborně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků v pedagogických sborech 

českých škol. Proto si kurikulární dokumenty dávají za jeden z hlavních cílů další 

vzdělávání učitelů. Nabízí se tudíž zapojení rodilých mluvčích do procesu výuky, aby 

žáci měli co nejautentičtější kontakt s daným jazykem. V šesté kapitole tedy podrobně 
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rozeberu důležitou úlohu těchto lektorů v cizojazyčném vzdělávání. S tím souvisí 

otázka bilingvní výuky, která má svá jasně stanovená pravidla.  

Vše, co bylo již výše zmíněno, se určitým způsobem promítá i do empirické 

části mé práce. Zde nejdříve představím inovativní program EATS, prakticky 

realizovaný na ZŠ V Zahrádkách v Praze 3. Mým záměrem je pokusit se proniknout do 

jeho učebních strategií, navázat kontakt jak se žáky, tak s učiteli a z opakovaných 

návštěv této školy si utvořit ucelený obraz o využití tohoto programu na půdě státní 

školy. Cílem mého výzkumu by mělo být zjistit jeho efektivnost pomocí didaktického 

testování, jež bude hodnotit úroveň jazykových znalostí žáků třetích ročníků zapojených 

do tohoto programu a konfrontovat výsledky s kontrolní skupinou z jiné základní školy, 

kde výuka anglického jazyka probíhá standardním způsobem. Předpokládám, že 

vzhledem k zapojení rodilých mluvčích do výuky a navýšení hodinové dotace by mohli 

žáci v programu EATS dosahovat lepších výsledků než kontrolní skupina.    
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1. ZAKOTVENÍ VÝUKY CIZÍHO JAZYKA V KURIKULÁRNÍCH 

DOKUMENTECH 

 Jako první kapitolu uvádím souhrn kurikulárních dokumentů, jelikož je nutné 

vytvořit si představu, jakým způsobem je zakotvena výuka cizího jazyka v českém 

školství. Základním dokumentem určujícím cíle vzdělávání na národní úrovni je 

v České republice Bílá kniha (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice), 

která je definována jako „systémový projekt, formulující myšlenková východiska, obecné 

záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj vzdělávací soustavy 

ve střednědobém horizontu“.
1
 Tento dokument by se měl pravidelně zkoumat a 

přehodnocovat s ohledem na změny ve společnosti. Doporučení v něm obsažená, 

vztahující se k výuce cizích jazyků, jsou následující: 

 

 „postupně zavádět výuku dvou cizích jazyků na všech typech škol 

 zavést výuku prvního cizího jazyka od 3. ročníku základní školy a umožnit volbu 

druhého cizího jazyka na druhém stupni ZŠ pro všechny žáky 

 postupně zajistit návaznost výuky cizích jazyků na středních školách tak, aby 

absolvent střední školy s maturitou ovládal na různé úrovni dva cizí jazyky, 

absolvent střední školy bez maturity alespoň jeden cizí jazyk 

 realizovat řadu podpůrných opatření, jako jsou rozšíření přípravného i dalšího 

vzdělávání učitelů a úprava postavení učitelů cizích jazyků včetně zahraničních 

lektorů“
2
 

Na základě těchto doporučení je v pravidelných intervalech vytvářen Národní plán 

výuky cizích jazyků, který má za úkol „vytvořit odpovídající podmínky pro zvýšení 

jazykových znalostí a jazykových kompetencí obyvatelstva České republiky v cizích 

jazycích“.
3
 S Národním plánem souvisí tzv. Akční plán, který pro období 2005-2008 

určuje dostatečné množství kvalifikovaných učitelů jazyků, kteří budou mít možnost 

dále se vzdělávat; zavádění moderních metod výuky; použití komunikačních technologií 

                                                             
1 Bílá kniha, 2001, s. 7 [online], dostupné na <http://aplikace.msmt.cz/pdf/bilakniha.pdf>, staženo 

22.5.2013 
2 Tamtéž, s. 39 
3 Národní plán výuky cizích jazyků, 2005-2008[online], dostupné na 

<http://aplikace.msmt.cz/PDF/JT010NPvyukyCJnaNet.pdf(>, staženo 30.5.2013 

http://aplikace.msmt.cz/pdf/bilakniha.pdf
http://aplikace.msmt.cz/PDF/JT010NPvyukyCJnaNet.pdf(staženo
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a kvalitních výukových materiálů a v neposlední řadě mobilitu žáků i učitelů jako hlavní 

strategie zlepšování výuky cizích jazyků. Dle vytvořených a schválených Rámcových 

vzdělávacích programů budou všichni žáci vystaveni výuce anglického jazyka již 

během základního vzdělávání s tím, že bude zajištěna návaznost od mateřské školy až 

po střední školu.
4
 

Evropská komise a Rada Evropy, jejichž jazyková politika je východiskem pro Českou 

republiku, prosazují myšlenku, aby se jednotlivé země zaměřily na výuku angličtiny, ale 

zároveň neopomíjely jazyky svých sousedů. Evropským požadavkem je model 1+2 

neboli znalost mateřského jazyka a s ní i zajištění výuky dalších dvou jazyků.
5
  

Evropská komise ve svém sdělení z 18. září 2008 „Mnohojazyčnost – přínos pro Evropu 

i společný závazek“ reagovala na globalizující se společnost, rozsáhlé změny 

v používaných technologiích a zvýšenou mobilitu občanů a zároveň upozornila, že 

Evropa se mění v mezinárodní a mnohojazyčný subjekt. Členské státy EU mají 

podporovat a motivovat své občany v získávání jazykových znalostí a dovedností.
6
 

 

Výuka cizího jazyka v českých mateřských školách není povinná, avšak existuje 

varianta využití tzv. jazykové propedeutiky, která hravou formou seznamuje žáky 

s odlišnostmi jednotlivých jazyků a připravuje je na jejich výuku v pozdější etapě 

vzdělávání. Tato forma výuky bude více popsána v dalších kapitolách. Navázat je 

možné metodickým postupem „napříč předměty 1. stupně“ a to již v prvním ročníku ZŠ. 

Výuka jednoho cizího jazyka je povinná od třetího ročníku ZŠ, jak je zřejmé 

z Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání. Ke zlepšení jazykových 

znalostí by mělo přispět navýšení hodinové dotace cizího jazyka na prvním stejně tak i 

na druhém stupni ZŠ a zavádění integrované výuky, tzv. CLILu (Content Language 

Integrated Learning), jenž rozvíjí jazykové schopnosti ve spojení s obsahem 

nejazykového předmětu. Jazyk se zde stává prostředkem, nikoliv cílem. Rozšíření 

tohoto typu výuky záleží na počtu kvalifikovaných učitelů, kteří budou dosahovat 

požadované úrovně cizího jazyka. Podle zprávy České školní inspekce z let 2005-2008 

vyplývá, že „ve výuce angličtiny ve sledovaných základních školách byl ve školním roce 

                                                             
4 Tamtéž  
5 Vaňková, 2013, s. 40 
6 Andrášová, Janíková 2013, s. 43 



11 
 

2007/2008 zjištěn vysoký podíl nekvalifikovaných učitelů. Podíl učitelů s 

vysokoškolskou přípravou pro výuku angličtiny byl u vyučujících angličtiny ve 

sledovaných základních školách v roce 2007/2008 jen 23 %.“ 
7
 Podrobněji bude CLIL 

vysvětlen později. 

Co se týče evaluace jazykových znalostí, měla by být používána Evropská 

jazyková portfolia
8
, která jsou v České republice připravena pro všechny věkové 

kategorie žáků. Podmínkou jejich využívání je, aby učitelé věděli jak s nimi pracovat, 

čím jsou žákům přínosné. Evropské jazykové portfolio je sebehodnotícím nástrojem 

osobních jazykových znalostí a dovedností. Skládá se ze tří navzájem propojených 

částí: jazykového životopisu, jazykového pasu a osobní sbírky. V jazykovém životopisu 

se uvádí dosavadní zkušenosti s jednotlivými jazyky; jazykový pas odráží momentální 

dosažené úrovně daných jazyků v konkrétních oblastech – čtení, psaní, poslech, 

mluvení a nakonec osobní sbírka obsahuje všechny materiály, které byly 

vyprodukovány žákem a které si on sám vybral na zařazení. Portfolio zaznamenává 

individuální pokroky daného žáka bez srovnávání jeho výsledků s ostatními. Má za úkol 

přimět jeho uživatele hlouběji se zamyslet nad svým učením se cizím jazykům a 

zároveň pro učitele vytváří pomocníka při celkovém hodnocení jejich žáků. Svým 

majitelům poslouží při hledání zaměstnání, přechodu na jinou školu či při komunikaci 

se zahraničními institucemi. Jazykový pas, který obsahuje veškeré osobní informace, by 

se měl stát naším oficiálním evropským dokladem o tom, jak ovládáme cizí jazyky. Je 

vypracováno několik verzí podle věkové kategorie uživatele. Portfolio vychází z 6 

mezinárodně uznávaných úrovní (A1-C2) podle Společného evropského referenčního 

rámce pro jazyky, který vytvořila Rada Evropy. 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky „poskytuje obecný základ pro 

vypracovávání jazykových sylabů, směrnic pro vývoj kurikulí, zkoušek, učebnic atd. v 

celé Evropě a také definuje úrovně ovládání jazyka, které umožňují měřit pokrok 

studentů v každém stádiu učení se jazyku a v průběhu celého života studenta.“
9
 Byla 

                                                             
7 Tematická zpráva České školní inspekce Výuka cizích jazyků ve školách v letech 2005-2008, 2008, s. 

12[online] dostupné na  
8 Jejich internetové stránky jsou dostupné na  <http://elp.ecml.at/> 
9
 Společný evropský referenční rámec pro jazyky[online], dostupné na 

<http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky>  , staženo 
6.5.2013 

http://elp.ecml.at/
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky
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vytvořena stupnice šesti úrovní značených od A1-C2.(viz příloha č. 11), které podrobně 

popisují jednotlivé jazykové kompetence uživatelů. 

Od roku 2005 je anglický jazyk pojat jako klíčový nástroj globální komunikace, 

což se shoduje s názorem EU, že angličtina je nejrozšířenějším jazykem v Evropě, 

avšak EU upozorňuje na potřebu zachování jazykové rozmanitosti. Pro české žáky je 

angličtina většinou první volbou cizího jazyka, jelikož v počátcích je poměrně 

jednoduché její osvojování. Schopnost dorozumět se více než jedním cizím jazykem je 

v dnešní době více než nezbytná, jelikož znalost více jazyků otevírá možnosti k lepším 

pracovním příležitostem a k poznání více kultur a jejich způsobů života. Na počátku 

tohoto roku Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zareagovalo na tento trend 

začleněním povinné výuky druhého cizího jazyka do kurikulárních dokumentů. 

V Rámcovém vzdělávacím programu bude nyní vedle povinné výuky jednoho cizího 

jazyka od třetího ročníku ZŠ zařazena také povinná výuka druhého cizího jazyka 

nejpozději od osmého ročníku ZŠ. S tímto novým rozhodnutím vyvstává otázka, který 

cizí jazyk si vybrat. Podle PhDr.Gabriely Rykalové
10

 z Filozoficko-přírodovědecké 

fakulty v Opavě by se děti měly řídit při výběru druhého cizího jazyka svými zájmy, 

zamýšleným povoláním, geografickou polohou svého bydliště či tím, s jakým jazykem 

přichází často do styku. Geografická poloha nejen bydliště ale celého našeho státu je 

jedním z faktorů, na které upozorňovala Evropská komise i Rada Evropy, když 

zmiňovala, aby státy nezapomínaly na jazyky svých sousedů. Můžeme se setkat 

s obavami, že zavádění povinného druhého cizího jazyka již na základní škole přetěžuje 

žáky, avšak dle Andrášové „mnohé výzkumy prokazují, že učení se vícero cizím jazykům 

podporuje kognitivní vývoj dítěte a má pozitivní vliv i na rozvoj jeho kompetence 

v mateřském jazyce“
11

. Navíc požadovaná úroveň druhého cizího jazyka je na úrovni 

A1, která představuje pouze elementární znalosti v daném jazyce viz níže: 

„A1 - 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. 

                                                             
10Rykalová, 2013, s. 42 
11 Andrášová, Janíková, 2013, s. 44 
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Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je 

ochoten mu/jí pomoci.“
12

 

 

Žáci tedy nebudou mít na konci základního vzdělávání oba jazyky na stejné 

úrovni, nicméně alespoň si osvojí základy z druhého a další kontakt s oním jazykem 

v pozdější době bude pro ně jednodušší. 

Konkrétní jazykové dovednosti jsou specifikovány v Rámcovém vzdělávacím programu 

pro základní vzdělávání, konkrétně ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace 

– vzdělávací obory Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Zde jsou rozepsány očekávané výstupy 

pro jednotlivá období prvního i druhého stupně. Následuje přehled těch, kterých měl 

doteď žák dosáhnout na konci pátého ročníku ZŠ podle dosud platných RVP ZV z roku 

2010 (viz příloha č. 13) : 

„Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti 

Očekávané výstupy-1.období 

 

Žák 

 Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby 

 Rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje 

 Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova 

 Pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace 

dvou osob s dostatkem času pro porozumění 

 Používá abecední slovník učebnice“
13

 

 

Nicméně od září 2013 bude platit upravené znění RVP ZV, do kterého budou 

přidány jako příloha Standardy pro základní vzdělávání, které „jsou určeny na pomoc 

školské praxi a jejich smyslem je účinně napomáhat při dosahování cílů stanovených 

v RVP ZV.“14
 Změny také nastanou v oblasti očekávaných výstupů (viz příloha č. 14) 

 

                                                             
12 Společný evropský referenční rámec pro jazyky, 2001, s. 24 

 [online],dostupn < http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-
jazyky>, staženo 6.5.2013 
13 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání , 2010, s. 26[online], dostupné na 

<http://nuv.cz/file/133> 
14

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2013, s. 15[online], dostupné na < 
http://nuv.cz/ramcove-vzdelavaci-programy/upraveny-rvp-zv> 

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky
http://nuv.cz/file/133
http://nuv.cz/ramcove-vzdelavaci-programy/upraveny-rvp-zv
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Na základě RVP si každá škola vytváří vlastní Školní vzdělávací program, který co 

se týče výuky cizích jazyků, musí zohlednit očekávané výstupy a podle nich vytvořit 

plán výuky v jednotlivých ročnících. Způsobů, jak tohoto záměru dosáhnout je mnoho, 

jelikož existují rozličné přístupy k výuce cizích jazyků. V následující kapitole bude 

podrobně popsán jeden z nich, komunikativní přístup, který se svými rysy hodí do 

dnešní společnosti, kdy na komunikaci je založena veškerá spolupráce jednotlivých lidí, 

stejně tak i států. 

 

Z tematické zprávy České školní inspekce z let 2006-2009 vyplývá, že je potřeba 

zlepšit odbornou kvalifikovanost učitelů cizích jazyků, kteří mají omezené znalosti jak 

v poli didaktiky cizích jazyků, tak i v jazyce jako takovém. Dále upozorňuje, že 

Rámcové vzdělávací programy nejsou dostatečně propojeny se Společným evropským 

rámcem pro jazyky a ani ne čtvrtina zkoumaných škol využívá jeho možnosti. Zatím je 

výuka cizího jazyka zařazena do mateřských škol pouze jako zájmový kroužek. 

Bohužel, rodilí mluvčí se na školách vyskytují v mizivém množství, přestože jsou velmi 

dobrým motivačním prvkem pro výuku cizích jazyků. Účast v rozvojových programech 

není dosud propojena s vyšším ohodnocením, což demotivuje učitele. Stejně tak jsou 

problematické otázky nákladů na výjezdy učitelů cizích jazyků do zahraničí. Výše 

zmíněné jsou oblasti, ve kterých by mělo dojít k určitým změnám, aby byla naplňována 

jazyková politika na evropské úrovni.
15

 

 

Součástí závěru pravidelného šetření České školní inspekce realizovaného 

v tříletém cyklu, které zjišťuje a hodnotí úroveň výuky cizích jazyků v ČR je: 

„Formální a neformální jazykové vzdělávání zatím není ve vzdělávacím systému 

dostatečně provázáno na základě principů Společného evropského referenčního rámce 

pro jazyky a principů Evropského jazykového portfolia“
16

, kteréžto oba nástroje jsou 

vhodné pro hlubší poznávání individuálních jazykových znalostí a dovedností, 

s důrazem na sebehodnocení. 

 

                                                             
15 Tematická zpráva České školní inspekce – Souhrnné poznatky o podpoře a rozvoji výuky cizích jazyků 

v předškolním, základním a středním vzdělávání v období let 2006-2009, 2010, s. 16 
16 Tamtéž, s. 17 
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2. KOMUNIKATIVNÍ PŘÍSTUP 

Ve výuce cizích jazyků existuje celá řada postupů jako Direct Method, Total 

Physical Response, Grammar-Translation Method, Audio-Visual Method
17

  aj. Jedním 

z nich je komunikativní přístup, jehož hlavním cílem je umožnit studentům používání 

onoho cizího jazyka k účelu komunikace. Jedná se o rozvoj komunikačních kompetencí 

žáka, které jsou ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky (SERR) 

vnímány jako souhrn třech složek: lingvistické kompetence, sociolingvistické 

kompetence a pragmatické kompetence. 
18

 

Komunikativní přístup se začal prosazovat v sedmdesátých letech 20. století, kdy 

představoval velký převrat v jazykové výuce. Důraz je kladen na komunikaci jako 

takovou s tím, že gramatické struktury a slovní zásoba jsou méně důležité, avšak ke 

komunikaci potřebné. Platí tedy, že „učení se jazykovým formám je podřízené vývoji 

komunikativních dovedností“
19

 Jazyk už není vnímán nadále jako pouhý systém 

struktur, ale větší váhu mají funkce jazyka, které vykonává – např. vyprávění, popis, 

vyjádření názoru, popis cesty, odmítnutí, žádost atd. Zaměřuje se na všechny čtyři 

základní dovednosti od samého počátku výuky (čtení, psaní, poslech a mluvení), které 

rovnoměrně rozvíjí. Jedná se o používání jazyka jako takového za jasně daným účelem. 

Žáci se učí komunikovat pomocí skutečných promluv, kdy se jedná o komunikaci 

v reálných sociálních kontextech, kdy si lidé předávají určitou informaci a snaží se 

vzájemně si porozumět. 
20

 

Tento přístup je orientovaný více na funkce než na formy; na větná vyjádření než na 

jednotlivá slova; na mluvení než na gramatiku; na smysl sdělení než na jeho 

gramatickou správnost a na paradigmatické systémy než na jednotlivá pravidla jazyka. 

Funkce jazyka jsou právě to, co se promítá v reálném životě. Každé sdělení plní určitou 

funkci a té je potřeba přizpůsobit formu sdělení. Jeden z prvních, kdo se pokusil o 

                                                             

17
 Larsen-Freeman, 1986 

18 Společný evropský referenční rámec pro jazyky, 2001, s. 13[online] dostupné na 

<http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky> 
19 Repka, 2009, s. 57 
20 Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s.  

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky
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formulování principů komunikativního přístupu, byl Morrow
21

, který navrhl 

následujících pět principů: 

1.) „Věz, co děláš. 

2.) Celek je víc než suma částí. 

3.) Procesy jsou stejně důležité jako formy. 

4.) Pokud se chceš něco naučit, udělej to. 

5.) Chyby nejsou vždy chybou.“ 

První princip upozorňuje na to, že je důležité, aby žáci uměli nově nabyté vědomosti 

ihned použít, aby vždy věděli, proč konkrétní úkol vypracovávají, k čemu jim to bude. 

Děti jsou daleko více motivovány k práci, když vědí, že je jim k užitku. Na konci každé 

hodiny by žáci měli umět něco, co jim pomůže v komunikaci v běžném životě a co na 

začátku neovládali či neznali. 

Druhý princip nám říká, že je důležité učit se jazyk v širším kontextu, na vyšší 

úrovni, než jsou jednotlivá slova. Je nutné, aby se žáci učili vnímat spoje mezi 

jednotlivými komponenty běžně užívaného jazyka. 

Napodobení reálné situace je obsahem třetího principu, který vyzdvihuje proces nad 

formy. Proces komunikace je přenos informací mezi dvěma lidmi, přičemž je podstatné 

pochopit význam konkrétního sdělení. Podle Morrowa je během komunikace mezi 

aktéry tzv. informační mezera, kterou je nutné překlenout.  Informační mezera znamená, 

že jeden z účastníků komunikace ví nějakou informaci, která je neznámá druhému 

z nich. Učitelovým úkolem je navozovat takové situace, při kterých existuje informační 

mezera a motivovat žáky přehradit ji. Stejně jako ve skutečném životě, tak i při výuce 

cizího jazyka, by měl mít žák možnost výběru obsahu svého sdělení a také jeho formy. 

V neposlední řadě nesmí u správné komunikace chybět zpětná vazba, která objasní, zda 

bylo našemu sdělení rozuměno.
22

 

Čtvrtý princip nám sděluje, že chceme-li se něco naučit, musíme to procvičovat, 

věnovat se tomu. I když hodiny inspirované tímto přístupem nikdy nemohu být klidné a 

                                                             
21 Halušková, 2008, s. 28. 
22 Larsen-Freeman, ,1986, s. 136 
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tiché, učitel by měl dohlédnout na správnou organizaci práce a vést své žáky 

k odpovědnosti za jejich proces učení se. S tím souvisí odlišné pojetí role učitele, o 

kterém bude pojednáno později. 

Pátý princip se shoduje s myšlenkou Repky, že „učitel opravuje nejdříve ty 

lingvistické chyby, které by mohly způsobit selhání komunikace“.
23

 Chyby jsou vnímány 

jako přirozená součást vyučovacího procesu a vedou ke zdokonalování se v jazyce. Žáci 

mohou dělat lingvistické chyby, ale ty nebrání pochopení smyslu konverzace. Na rozdíl 

od dřívějších přístupů, kdy byl kladen důraz na gramatickou správnost a přesnost 

(accuracy), zde učitelé hodnotí také plynulost (fluency) projevu, která se stává téměř 

důležitější než přesnost. Konkrétně v angličtině je plynulost důležitá proto, že větné 

celky splývají a pokud je intonačně roztrháme, stává se sdělení nesrozumitelným.  

Accuracy se hodnotí bezodkladně v aktivitách, kdy se jedná o přesnost forem a 

správnost, zatímco záleží-li na plynulosti práce, mělo by být hodnocení méně 

impulzivní.
24

 Prosazuje se také nový přístup k práci s chybou, kdy je chyba podle Edge 

považována za přirozený krok na cestě k úspěšnému učení se jazyku. 
25

 Žáci jsou vedeni 

k tomu, aby neměli strach komunikovat, i když s chybami. Porozumění je důležitější 

než úroveň vyjadřování. Předchozí je spojeno s důrazem na proces a ne na výsledek, jak 

tomu bylo dříve. 

Žáci jsou také vedeni k opravě svých vlastních chyb spíše, než aby jim učitel řekl 

správné řešení. Je používána tzv. opožděná oprava (delayed correction), kdy učitel 

hodnotí projev až po dokončení, v jeho průběhu si píše pouze poznámky. Výhodou 

tohoto hodnocení je, že není přerušena aktivita, která byla zaměřena na plynulost, a 

mezitím jsou možné i různé druhy zpětné vazby. 

Dalším, kdo se zabýval principy komunikativního přístupu, byl Johnson, který 

k tomuto problému přistoupil více prakticky a sestavil následující soustavu pěti 

principů: 

                                                             
23 Repka, 2009, s. 64 
24 Brumfit, 1987, s. 187 
25 Edge, 1989, s. 14 
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1.) „princip transferu informace (The Information Transfer Principle) – přenos 

získané  

informace z jednoho textu do druhého 

2.) princip informační mezery (The Information Gap Principle) – vyžaduje od 

studentů  

vzájemné získávání a výměnu nových informací, kdy jeden student disponuje 

informací, kterou nemá ten druhý a naopak 

3.) princip křížovky (The Jigsaw Principle) – studenti disponují různými 

informacemi a  

dopracují se k té samé informaci 

4.) princip závislosti úloh (The Task Dependency Principle) – úspěšnost vyřešení 

úlohy č.2  je podmíněna úspěšností vyřešení úlohy č.1 

5.) princip korekce obsahu (The Correction for Content Principle) – tento princip 

nepopírá hodnotu korekce gramatických chyb, spíše poukazuje na potřebu 

hodnotit komunikační účinnost ve vztahu ke konkrétní úloze za účelem 

správného přenosu informace“ 
26

 

Obdobně jako Morrow považuje za důležitou složku komunikace informační mezeru a 

zpětnou vazbu nahrazuje korekcí obsahu, aby došlo ke správnému přenosu informace. 

Základní principy 

Základními principy tohoto přístupu, na kterých se shodují různí autoři ( Repka, 

Morrow, Johnson, Littlewood), jsou: 

1) Navozování autentických situací z reálného života, což je hlavním úkolem 

učitele jak uvádí Repka „učitel by měl vytvořit podmínky pro autentickou 

komunikaci a interakci v hodině cizího jazyka“
27

. Učitel by měl vést hodinu tak, 

aby vznikaly situace co nebližší autentické komunikaci. Toho lze dosáhnout 

používáním autentických úloh, reálných textů. Skutečně komunikativní aktivity, 

jak již bylo výše popsáno, musí mít tři znaky: informační mezeru, možnost 

                                                             
26 Halušková, 2008, s. 29-30. 
27  Repka, 2009, s. 64 
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výběru obsahu a zpětnou vazbu. Podle Repky autentická komunikace by měla 

být plynulá; komplexní; mezi aktéry by měla být informační mezera; měla by 

obsahovat osobní pocity a názory zúčastěných, využívat autentické prostředky a 

texty k interpretaci a v neposlední řadě využívat neverbální prostředky.
28

 

2) Řešení konkrétních problémových situací je důležitým faktorem, jelikož, jak 

zdůrazňuje Repka „komunikativní dovednosti jsou rozvíjeny a jazykové 

prostředky vyučovány ve vztahu k přesně daným situacím.“
29

 S ohledem na druh 

situace jsou použity odpovídající formy organizace práce. V tomto bodě je nutno 

zmínit typickou práci ve dvojicích či skupinovou práci, která pomáhá žákům 

osmělit se mluvit s vrstevníky a dává jim více prostoru než komunikace 

s učitelem.
30

  

3) Vyjadřování názorů, pocitů a zážitků v cizím jazyce motivuje studenty mluvit 

a učitel by měl vytvářet příležitosti, které jim k tomu dávají prostor. Cizí jazyk 

by měl být používán co nejvíce, přestože je možné, že žáci všemu neporozumí, 

nejen při komunikačních aktivitách, ale také v běžných situacích jako je 

zadávání domácího úkolu; vysvětlování činností či organizace práce. Tímto 

způsobem se žáci dozvídají, že cizí jazyk je prostředkem komunikace mezi lidmi 

a ne jen učebním cílem. Mateřský jazyk nemá žádnou specifickou roli, nemusí 

být používán vůbec. Propojování výuky cizího jazyka a reálného života 

podporuje motivaci žáků k učení; k rozvoji jejich sebedůvěry, co se týče 

cizojazyčných schopností a dovedností. Jedním z cílů komunikativního přístupu 

je vytvořit více motivované žáky připravené studovat cizí jazyk, protože vědí, že 

jej studují za nějakým účelem. Měli by tedy mít i dostatek prostoru vyjádřit své 

vlastní nápady a sdílet je se spolužáky. Toto pomáhá žákům dle Littlewooda 

„integrovat cizí jazyk s jejich vlastní osobností a tím se cítit emočně 

jistějšími.“
31

 

 

 

                                                             
28 Repka, 1997, s. 67. 
29 Repka, 2009, s. 68 

 
30 Whitney, 2003, s. 3 
31 Littlewood, 1991, s. 94 
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Role učitele 

Komunikativní přístup s sebou přináší velmi rozdílné pojetí role učitele, které se 

značně liší od toho tradičního, jenž bylo přijímáno do té doby. Učitel již není pouhá 

autorita, mající právo stanovit pravidla, rozhodovat o tom, jak se bude pracovat a žáci ji 

musí bezvýhradně poslouchat a přijímat všechna její rozhodnutí. Učitel přijímá více rolí 

a sice facilitátora všech aktivit, poradce, partnera, který žáky vede, ale zároveň jim 

nechává dostatečný prostor pro uvědomění si zodpovědnosti za své činy. V tradičním 

pojetí byl učitel jediný, kdo znal správný postup k řešení dané úlohy, kdy důležitý byl 

výsledek/závěr nikoliv postup, jenž je zdůrazňovaný právě v komunikativním přístupu. 

Žáci sami si mají najít způsob, jak dojít k řešení a oceňuje se jejich kreativita a invence. 

Dříve byl učitel zdrojem informací, které si měli žáci uchovat v dlouhodobé paměti, 

zatímco učitel zaměřený na žáka se nepřímo snaží, aby žáci objevili vlastní způsoby, 

což si lépe zapamatují a učení se tak stává efektivnějším. Učitel také zohledňuje 

individuální odlišnosti a různé potřeby žáků a výuku přizpůsobuje jejich možnostem, 

což se v minulosti nedělo a naopak byl kladen důraz pouze na kognitivní složku žákovy 

osobnosti. Nyní se učitel snaží rozvíjet potenciál každého jednotlivce dle jeho možností 

a tím také odbourává princip soutěživosti, dříve často uplatňovaný a jímž se žáci 

dostávali do stresových situací. Nicméně „učení komunikativním dovednostem je 

primárním zájmem učitele“
32

, chce-li učit pomocí tohoto přístupu. 

 

Materiály 

Učitelovým základním a často i jediným nástrojem bývala učebnice, jenž 

mnohdy nebyla dostačující a neposkytovala možnosti autentické komunikace, která je 

velmi potřebná. V tomto přístupu je používáno různých učebních materiálů, což 

umožňuje vytvořit pestrou výuku, a tím i lépe přijatelnou pro žáky. Základem jsou 

autentické materiály jako novinové výstřižky, jízdní řády, rozvrhy, předpovědi počasí či 

jídelní lístky. Je také možné, aby si žáci sami přinesli materiály, se kterými by mohli 

pracovat. Dříve bylo vymýšleno množství uměle vytvořených situací, které působily 

                                                             
32 Repka, 2009, s. 65 
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nepřirozeně, jen aby bylo možno procvičit danou jazykovou strukturu. 

V komunikativním přístupu je snaha propojit učení co nejvíce se skutečným životem 

žáků, aby byli následně schopni použít určitou vědomost v životě mimo školu. Učitelé 

se v žácích snaží rozvíjet všeobecné studijní návyky, v čemž jim napomáhají nově 

tvořené učebnice, které obsahují po každé sekci učiva sebehodnotící část, kde žáci mají 

kriticky ohodnotit, jaké pokroky udělali a následně vypracovat menší test. 

Jak uvádí Repka, který se shoduje s výše zmíněným Morrowem „učitel by měl 

vybírat a používat rozličné druhy promluv, aby rozvinul komunikativní dovednosti a 

naučil žáky jazykové prostředky“
33

, což znamená, že jazykové prostředky musí být 

vysvětlovány v určitém širším kontextu, na základě souvislého textu a ne jen na 

jednotlivých větách.  

Jednou z nejnovějších variant komunikativního přístupu je tzv. Task-Based 

Learning (česky úkolový přístup), který alternuje proces výuky cizího jazyka. Tradičně 

nejdříve učitel vykládá novou látku, následuje procvičování a až na závěr využití 

nabytých dovedností v komunikaci (PPP-Presentation, Practice, Production), zatímco v 

Task-Based Learning učitel zadá úkol, který žáci vypracovávají ve skupině s pomocí 

různých doplňkových materiálů, jako jsou slovníky apod. a učitele mohou poprosit o 

radu, je-li potřeba. Poté jednotlivé skupiny výsledky prezentují a učitel se na základě 

prezentací rozhodne, jaká jazyková oblast by měla být procvičována. Žáci si sami 

během práce stanovují své vlastní dílčí cíle; volí adekvátní postupy práce a jazykové 

prostředky a zjišťují potřebné informace. Učitel je sice v pozadí, ale musí mít schopnost 

zorganizovat efektivně práci žáků; reagovat flexibilně na jejich podněty. Tento 

„úkolový přístup“ (toto české označení se zatím příliš neužívá) je podobný 

projektovému vyučování, a lze jej aplikovat v rámci CLILu nebo mezipředmětových 

vztahů, které podrobněji popisujeme v následující kapitole. 

 

  

                                                             
33Halušková, 2008, s. 35. 
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3. RANÁ VÝUKA CIZÍHO JAZYKA 

Stále si odborníci i laická veřejnost kladou otázku, kdy je správný věk pro 

zahájení jazykové výuky. Zatímco odborníci nejsou jednotní a stále zjišťují, jestli je tato 

výuka u mladších žáků efektivní, mnohé evropské země podléhají tlaku veřejnosti a 

zavádějí výuku cizích jazyků ve stále nižším věku. Na jednom se však obvykle všichni 

shodnou - raný kontakt s cizím jazykem zbavuje děti ostychu a nežádoucích zábran 

v komunikaci a napomáhá dobrému osvojování. Zde by bylo vhodné uvést rozdíl mezi 

učením se a osvojováním, který popisuje Krashen
34

 : učení se je vědomý proces 

poznávání jazyka, kdy známe pravidla a jsme schopni o nich mluvit; osvojování je 

podvědomý proces podobný způsobu, jakým malé děti rozvíjejí své schopnosti 

v mateřském jazyce. Pozdní začátek výuky cizího jazyka má tu výhodu, že dítě už umí 

číst, psát, má lepší paměť a déle se dokáže soustředit, což se promítá do výběru činností, 

které je schopné zvládnout. Zatímco mladší děti se učí formou hry, v podstatě co 

nejpodobněji jako si osvojují mateřský jazyk. Podle dětské psycholožky a pedagožky 

Kateřiny Lipinské je dobré počkat s dalším jazykem na dobu, kdy už bude mít dítě 

řádně osvojen mateřský jazyk. Předškolní období je dle jejího názoru ideální pro 

seznamování se s dalším jazykem.
35

 

Podle výsledků výzkumu probíhajícího v roce 1998 v Belgii, Francii, Německu, 

Anglii a Itálii, se zjistilo, že „raný začátek nezajišťuje automaticky výrazné pozitivní 

výsledky, že přínos není závislý na době zahájení, ale na kvalitě učení a na času, který je 

mu věnován“
36

 Stejně tak Genelotová
37

 dospěla k závěru, že děti, které se začaly učit 

angličtinu v pozdějším věku lehce během jednoho roku dohnaly svými znalostmi ty, 

které se učily tomuto jazyku již několik let. 

 

 

 

                                                             
34 Krashen, 1987, s. 10 
35 Lipinská, 2007, s. 16 
36 Fenclová, 2004, s. 41 
37 Fenclová, 2004, s. 41 
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3 a) Projekt ELLiE 

Výsledky, pokroky v osvojování cizího jazyka a přispívajícími faktory se 

zabýval mezinárodní výzkum ELLiE
38

 (Early Language Learning in Europe, česky 

Raná výuka jazyků v Evropě) probíhající v sedmi evropských státech. Česká republika 

se nezúčastnila, avšak závěry z tohoto tříletého projektu pro ni mohou být velkou 

inspirací. Cílem evropské jazykové politiky je zlepšit komunikativní kompetence a 

jednotlivé země se o to snaží snižováním hranice zahájení povinné výuky cizího jazyka. 

ELLiE měl za úkol popsat způsoby této výuky u mladších žáků (7-8 let) napříč státy 

Evropy. Záměrem bylo získat z výsledků seznam společných znaků a faktorů, jenž 

pozitivně ovlivňují efektivní rozvoj cizího jazyka. Participujícími zeměmi byly Anglie, 

Itálie, Holandsko, Polsko, Španělsko, Švédsko a Chorvatsko, lišící se navzájem 

geografickou polohou, ekonomickou situací, kulturou i jazykem. Jelikož se jedná o 

rozsáhlou studii v dlouhém časovém horizontu, mohou být výsledky uznány jako 

všeobecně platné. Zjistilo se, že „žáci vstupují do výuky jazyků s radostí (70%), avšak 

výuka žáky nemotivuje do té míry, aby změnili svůj počáteční neutrální či negativní 

postoj k ní.“
39

 To může být způsobeno zadáváním příliš těžkých či naopak moc lehkých 

úkolů, které žáky dostatečně nemotivují k dalšímu učení se. 

Čím déle se jazyk učili, tím lépe chápali, jaké aktivity jsou jim k užitku. Žáci 

potřebují po každém úkolu získávat zpětnou vazbu o jeho přínosu pro ně samotné. 

Veškeré učivo cizího jazyka by mělo být prezentováno různými možnými způsoby tak, 

aby děti zaujalo a motivovalo k brzkému užití při komunikaci. Děti potřebují vidět, že 

se učí něco, co mohou okamžitě použít. 

Mladší žáci důvěřují svým učitelům, jejich styl výuky považují za správný. 

Učitelé mají tedy velkou zodpovědnost dále se vzdělávat, aby mohli dětem předávat to 

nejlepší. Žáci preferují organizovanou výuku, při níž se mohou v klidu soustředit na 

svou práci, případně práci ve skupinách. Ukázalo se, že pozitivně motivovaní žáci 

dosahují lepších výsledků v poslechu i ústním projevu. Učitelé musí brát v úvahu 

individuální možnosti žáků a citlivě reagovat na aktuální situaci, aby měli žáci pocit 

                                                             
38 Jejich stránky dostupné na http://www.ellieresearch.eu 
39 Vojtková, 2012, s. 21 

http://www.ellieresearch.eu/
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postupného zlepšování. Hodiny cizího jazyka mají vést děti ke schopnostem kriticky 

myslet, srovnávat, argumentovat, hodnotit a při tom se zdokonalovat v jazyce. Žáci 

potřebují cítit podporu a učitelé by si měli všímat každého jejich drobného úspěchu 

v osvojování si jazyka. Důležitý je kontakt s cizím jazykem mimo školní prostředí, 

k čemuž by měly sloužit nové komunikační technologie a zapojení rodičů používajících 

cizí jazyk ke komunikaci do chodu školy (besedy, projekty o jiných kulturách).   

Nejdůležitějším článkem se stali podle výzkumu učitelé, kteří by měli mít 

adekvátní kvalifikaci a být ochotni se dále vzdělávat. Existuje široká škála evropských 

programů, jako jsou Comenius
40

 či e-twinnning
41

, které umožňují učitelům vzdělávat se 

i v zahraničí a zároveň přispívají k přirozenému užívání cizího jazyka. 
42

 

Historický přehled 

Historický vývoj názorů na ranou výuku cizích jazyků byl pestrý. Zaměříme-li 

svou pozornost pouze na 20. století, zjistíme, že na počátku se v různých koutech světa 

snažili začlenit výuku cizích jazyků do primárního vzdělávání, avšak s neúspěchem. 

Mezi obhájce patřil Theodore Andersson z USA, který v roce 1953 vydal studii The 

Teaching of Foreign Languages in the Elementary School (Výuka cizích jazyků 

v primární škole). Odborníci se snažili objasnit mechanismy učení se a osvojování 

jazyků v raném věku a tím podložit svůj názor. Objevila se hypotéza „kritického 

období“, kde její autor Lennenberg tvrdí, že existuje určité období (mezi druhým rokem 

věku a pubertou), kdy je mozek lépe uzpůsoben osvojit si cizí jazyk.
43

 S dalším 

konceptem přišel ve 20. století Noam Chomsky, který nazval teorií „univerzální 

gramatiky“, kdy podle něj je „každému jedinci vrozen univerzální mechanismus pro 

řízení jazyka, jenž umožňuje dokonalé osvojení jazyka na základě jazykového vstupu, 

který by sám o sobě osvojení jazyka nezpůsobil“
44

 Výzkumů na toto téma byla celá 

                                                             
40 Comenius je součástí programu celoživotního učení, jehož cílem je rozvíjet porozumění mezi mladými 

lidmi z   různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich 

osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech. 
41 E-twinning je aktivita iniciovaná Evropskou komisí a ministerstvy školství evropských zemí, která 

podporuje mezinárodní spolupráci škol na dálku prostřednictvím informačních a komunikačních 

technologií (ICT). 

   
42 Vojtková, 2012, s. 20-25 
43 Klein, 1990, s. 9 
44 Najvar, 2010, s. 21 
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řada, přičemž výsledky některých podpořily ( Hyltenstam, Flege) koncept rané výuky 

cizích jazyků, jiné tuto myšlenku vyvracely (Ekstrand). Na počátku nového tisíciletí se 

v této oblasti výzkumu pokračovalo, jenže se „věnovala větší pozornost rozdílům mezi 

věkovými skupinami, jednotlivým aspektům jazyka, různým cílům cizojazyčné výuky, 

metodám apod.“
45

  

V roce 2010 byl proveden výzkum na území ČR, který chtěl odpovědět na 

otázku: „ Umí ti žáci 8. ročníku základní školy, kteří se učí angličtinu od raného věku, 

lépe anglicky než žáci, kteří se učí od 4. ročníku?“ Výsledky nám říkají, že zda žák 

prošel či neprošel ranou výukou anglického jazyka, není příliš určující pro jeho 

výsledek v testu z anglického jazyka v osmé třídě základní školy. Nicméně „žáci, kteří 

ranou výukou prošli, vykazují vyšší sebevědomí.“
46

 

Situace v České republice 

V České republice byla do r. 1989 vyučována na 1. stupni základní školy ruština. 

Po revoluci byl v roce 1990 zaveden první cizí jazyk od 5. ročníku ZŠ a druhý cizí 

jazyk jako volitelný předmět až v 7. a 8. ročníku. V roce 1995 byla základní škola opět 

prodloužena o devátý ročník a byl vytvořen Standard základního vzdělávání, což byl 

dokument stanovující cíle, učivo pro základní školu, ale především zvlášť pro první 

stupeň. Od roku 1996 je povinná výuka cizího jazyka posunuta již na 4. ročník ZŠ dle 

nově platného programu Základní škola. Vedle něj však existují ještě dva programy, 

z nichž jeden pod názvem Obecná škola upozorňuje na fakt, že v některých státech 

severní Evropy je kladen důraz na výuku cizího jazyka již od 3. ročníku. Druhý 

označený jako Národní škola sice souhlasně zapojuje povinnou výuku cizího jazyka až 

od 4. ročníku, avšak do svých osnov zařazují kratší aktivity spojené s cizím jazykem, 

jako jsou písničky či reálie cizích zemí. 

Důležitým mezníkem ve výuce cizích jazyků byl rok 2001, kdy byla vydána Bílá 

kniha, která jak bylo zmíněno v úvodní kapitole, obsahovala doporučení k zahájení 

povinné výuky prvního cizího jazyka již od 3. ročníku ZŠ a zavést volbu dalšího cizího 

jazyka na druhém stupni ZŠ. Dalším významným předělem bylo schválení nových 

                                                             
45 Tamtéž, s. 35 
46 Tamtéž, s. 109 
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kurikulárních dokumentů na národní úrovni pod názvem Rámcové vzdělávací programy 

pro základní vzdělávání (RVP ZV), čímž se zrušila platnost předchozích třech 

programů. Těmto jsou podřízeny Školní vzdělávací programy, které si vytváří každá 

škola sobě na míru, přičemž zakotvení výuky cizích jazyků odkazující na Společný 

evropský referenční rámec pro jazyky byla rozebrána taktéž v úvodní kapitole. Novým 

opatřením je zavedení povinné výuky druhého cizího jazyka od 8. ročníku ZŠ 

s platností od září 2013, které bylo popsáno již dříve. 

Pomineme-li skutečnost, zda je vhodné a efektivní zavádět ranou výuku cizích 

jazyků, k jejímu správnému uplatnění byla vytvořena příručka Norimberská doporučení 

k ranému osvojování cizího jazyka
47

, jelikož společenský trend na evropské úrovni 

tíhne k dalšímu snižování věkové hranice zahájení této výuky. Tato doporučení by se 

měla stát určitými pravidly pro všechny, kdo se zabývají výukou dětí ve věku od 4-10 

let. Nyní uvedeme pro ilustraci některá z nich. Byla určena úroveň jazykových znalostí 

učitelů na stupeň B2 až C1 podle SERR, aby děti měly dobrý vzor. Ze strany rodičů by 

mělo docházet k dostatečné informovanosti, zájmu o výuku jejich dětí a spolupráci se 

školou. Jak zdůrazňují autoři z Goethe Institutu „Raný začátek osvojování cizího jazyka 

by se měl na jedné straně soustředit na rozvoj jazykových kompetencí, ale na druhé 

straně by měl také podporovat všeobecné, mezikulturní a učebně strategické 

schopnosti.“
48

 V oblasti hodnocení se doporučuje zavést určitý typ Evropského 

jazykového portfolia už v mateřské škole a dále s ním pokračovat.  

  

 

 

 

  

                                                             
47 Norimberská doporučení k ranému osvojování cizího jazyka, 

http://www.goethe.de/ins/cz/pro/fremdsprachenlernen/NuernbergerEmpfehlungen_cz.pdf (staženo 
20.5.2013)  
48

 Widlok, Petravič, Org a Romcea, 2010, s. 24, Dostupné na 
http://www.goethe.de/ins/cz/pro/fremdsprachenlernen/NuernbergerEmpfehlungen_cz.pdf 

http://www.goethe.de/ins/cz/pro/fremdsprachenlernen/NuernbergerEmpfehlungen_cz.pdf%20(staženo
http://www.goethe.de/ins/cz/pro/fremdsprachenlernen/NuernbergerEmpfehlungen_cz.pdf
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4. JAZYKOVÁ PROPEDEUTIKA 

Jazyková propedeutika je alternativou k rané výuce cizích jazyků. Je považována 

za jeden z nových volitelných předmětů, který by se mohl stát součástí ŠVP. Již 

v Národním plánu výuky cizích jazyků pro období 2005 – 2008 byly mimo jiné body : 

a) Zařadit propedeutiku výuky cizích jazyků do Rámcového vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání, b) Do studijního programu přípravy budoucích učitelů 

mateřských škol zařadit výuku předmětu „jazyková propedeutika“. c) Proškolit 

vyučující v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků k jazykové 

propedeutice a výuce „napříč předměty 1. stupně“.
49

 

Jazyková propedeutika by měla připravit žáky na život v evropské multilingvální 

společnosti a taktéž na možné celoživotní učení se cizím jazykům. Základem je zbavit 

děti ostychu z cizího jazyka; motivovat je pro učení se cizím jazykům; dát jim možnost 

výběru konkrétního cizího jazyka, čímž se také rozvíjí vztah k mateřskému jazyku a dítě 

si lépe uvědomuje svou vlastní hodnotu. 

Cílem jazykové propedeutiky je:  

a)  „rozvíjet u nejmladších žáků pozitivní postoje k jazykové rozmanitosti a tak 

je vychovávat k životu v jazykově a kulturně různorodé evropské společnosti, 

b) rozvíjet tzv. metalingvistickou kompetenci, tj. dovednosti a znalosti, kterých 

žáci efektivně využijí při následujícím učení se zvolenému cizímu 

jazyku/zvoleným cizím jazykům“.
50

 

Jedná se v podstatě o takové seznamování se s cizími jazyky hravou formou, kdy 

jsou používány takové aktivity, které pomáhají dětem objevovat pestrost jazyků kolem 

nich a snaží se je „odpoutat od sebestředného nahlížení na jazyky a kultury“ 
51

 Děti jsou 

nenápadně řízeny učitelem, avšak ony samy přichází na to, jak který jazyk funguje. Dítě 

již v předškolním věku se „učí vnímat a pozorovat odlišnosti různých jazyků včetně 

                                                             
49 Akční plán výuky cizích jazyků pro období 2005 – 2008, s. 5 Dostupné na 

http://aplikace.msmt.cz/PDF/JT010NPvyukyCJnaNet.pdf 
50 Jazyková propedeutika pro učitele 1. stupně ZŠ Dostupné na http://propedeutika.vuppraha.cz/ 
51 Tamtéž 

http://aplikace.msmt.cz/PDF/JT010NPvyukyCJnaNet.pdf
http://propedeutika.vuppraha.cz/
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jazyka mateřského, samozřejmě v rámci hry.“
52

 Obohatí se o první jazykové 

kompetence a učí se přijímat odlišnosti, čímž je podporována myšlenka multikulturní 

výchovy. Na žádost MŠMT byla před několika lety vytvořena metodická příručka pro 

školy s názvem Jazyková propedeutika zabývající se právě tímto předmětem. Žáci 

v rámci propedeutiky společně s učitelem objevují neznámé rozdíly v jazycích a kultuře, 

které však nejsou nevýhodou.
53

 Jsou zde zařazeny rady, tipy různé časové náročnosti na 

výuku v jednotlivých ročnících, včetně metodických listů a odkazů na internetové 

stránky, které nabízejí širokou škálu dalších doplňkových materiálů. Členění podle 

vyučovacích předmětů není možné, jelikož aktivity jsou postaveny na 

mezipředmětových vztazích a integrují jednotlivé předměty a lze je využít pro 

individuální práci stejně dobře jako pro skupinovou či práci ve dvojici. Příručka byla 

vytvořena na základě výsledků mezinárodních výzkumů, především „Brána jazyků“ 

(Janua linguarum)
54

, který koordinovalo Evropské středisko pro cizí jazyky při Radě 

Evropy a z materiálů evropského projektu „EvLang“
55

. Nabízené aktivity nemusí být 

používány pouze v rámci nepovinného předmětu jazyková propedeutika, nýbrž se dají 

uplatnit také v hodinách s průřezovými tématy, jako jsou Multikulturní výchova, 

Osobnostní a sociální výchova či Výchova v evropských a globálních souvislostech. 

Stejně efektivně se mohou využít i při projektech nebo multikulturních akcích.  

 

 

 

 

 

                                                             
52 Cihelková, 2012, Dostupné na http://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/cizi-jazyky-se-uci-mluvit-

neumeji/ 

 
53 Úvod do dalšího cizího jazyka Dostupné na http://clanky.rvp.cz/clanek/o/g/2497/UVOD-DO-

DALSIHO-CIZIHO-JAZYKA.html/ 
54Mezinárodní projekt, jehož cílem je zdokonalování profesního profilu pedagogické veřejnosti 

a rozšíření její komunikační operativnosti v Evropském kontextu. 
55 Evropský projekt,  který  měl za úkol vyprodukovat didaktické nástroje pro 1. stupeň základního 
vzdělávání a trénovat učitele, aby je uměli používat. 

http://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/cizi-jazyky-se-uci-mluvit-neumeji/
http://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/cizi-jazyky-se-uci-mluvit-neumeji/
http://clanky.rvp.cz/clanek/o/g/2497/UVOD-DO-DALSIHO-CIZIHO-JAZYKA.html/
http://clanky.rvp.cz/clanek/o/g/2497/UVOD-DO-DALSIHO-CIZIHO-JAZYKA.html/
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5. CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

CLIL (Content and Language Integrated Learning, česky obsahově a jazykově 

integrované učení) je jedním z inovativních přístupů k výuce angličtiny. V dnešním 

globalizovaném světě je důležité, aby žáci byli schopni propojit jednotlivé obory a 

vnímat tak svět kolem sebe komplexněji, než tomu bylo dříve. Současně platná kurikula 

tomuto záměru napomáhají tím, že umožňují integraci různých předmětů. CLIL funguje 

na stejném principu, a sice jedná se o integraci nejazykového předmětu s cizím 

jazykem, v našich podmínkách nejčastěji anglickým jazykem. V podstatě se v ČR 

rozděluje na tři základní obdoby, jak uvádí MŠMT
56

: 

„1/ použitelný na 1. stupni základní školy 

 Vzdělávací obsah cizího jazyka je zaměřen na slovní zásobu tematicky spojenou 

s nejazykovým předmětem. Osvojování učiva a formulování úkolů nejazykového 

předmětu je vedeno v češtině. Pokyny na hodině jsou střídavě v českém a cizím 

jazyce. 

2/ použitelný pro druhé období 1. stupně, druhý stupeň ZŠ, případně na SŠ 

 Osvojování učiva a formulování úkolů nejazykového předmětu je vedeno v 

českém jazyce, informace hledají žáci v cizojazyčném textu, odpovědi žáci 

formulují česky. Pokyny na hodině jsou v cizím jazyce. Gramatické jevy, slovní 

obraty, jazykové styly a textové útvary cizího jazyka učitel vysvětluje česky. 

3/ použitelný pro vyšší ročníky druhého stupně ZŠ nebo na SŠ 

 Osvojování učiva a formulování úkolů nejazykového předmětu je vedeno v cizím 

jazyce, žáci odpovídají v českém i v cizím jazyce, materiály mohou vyhledávat v 

obou jazycích. Gramatické jevy cizího jazyka vysvětluje učitel česky i v cizím 

jazyce, se slovními obraty, jazykovými styly a textovými útvary seznamuje žáky v 

cizím jazyce, případně objasní v mateřštině.“ 

                                                             
56 Content and Language Integrated Learning v ČR 56dostupné na  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/content-and-language-integrated-learning-v-cr 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/content-and-language-integrated-learning-v-cr
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Výše popsané podoby jsou definovány tak, jak by ideálně měly vypadat, avšak 

záleží na každém učiteli, kolektivu žáků a podmínkách konkrétní školy, jak je budou 

realizovat. Každá z nich vyžaduje jiný přístup k organizaci výuky, odlišné strategie, 

různé učební pomůcky. 

 

 

Historie 

CLIL je jedním z možných typů dvojjazyčného (bilingvního) vyučování, které 

existuje mnohem déle, což dokazuje dřívější výuka odborných předmětů v latině nebo 

používání latinské terminologie v přírodovědných předmětech, užívané dodnes. 

Vznik jazykově integrované výuky je v 70. letech 20. století, kdy také 

komunikativní metody byly na svém počátku. Vyskytovalo se více obdobných termínů 

jako LAC - Language Across Curriculum, TBLL - Task-Based Language Learning, CBI 

- Content-Based Instructions, CBT - Content-Based Teaching pro tento způsob. 

Označení CLIL pocházející od Davida Marshe bylo poprvé použito teprve roku 1996 na 

finské univerzitě v Jyväskyle a v rámci Evropského programu pro vzdělávání 

v Nizozemí. Marsh uznává CLIL jako „zastřešující termín“
57

, který zahrnuje různé 

přístupy k jazykově integrované výuce.  

Do Coyleová integrovanou výuku definuje obecně jako  „přístup ke vzdělávání, ve 

kterém jsou použity různorodé metodologie rozvíjející jazyk, kdy má výuka dva cíle – 

pozornost je věnována jak obsahu, tak jazyku“
58

 CLIL není samostatnou metodou, 

nýbrž se hovoří o souboru postupů, technik a strategií výuky, při které dochází 

k integraci nejazykového předmětu a cizího jazyka.  

 

                                                             
57 Mehisto, Marsh, Frigols, 2008 , s. 12 
58 Šmídová, dostupné na http://clanky.rvp.cz/clanek/c/o/9249/INTEGROVANA-VYUKA-CIZIHO-JAZYKA-A-
OBSAHU---JAK-ZACIT.html/ 

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/o/9249/INTEGROVANA-VYUKA-CIZIHO-JAZYKA-A-OBSAHU---JAK-ZACIT.html/
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/o/9249/INTEGROVANA-VYUKA-CIZIHO-JAZYKA-A-OBSAHU---JAK-ZACIT.html/
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Cíle CLILu 

CLIL je specifický tím, že má dva typy cílů, a to v oblasti nejazykového předmětu a 

v oblasti cizího jazyka. Jedná se o zdokonalování cizího jazyka a rozšiřování vědomostí 

v nejazykovém předmětu. Jinými slovy, cizí jazyk se rozvíjí prostřednictvím obsahu 

nejazykového předmětu a zároveň se nejazykový obsah zdokonaluje pomocí cizího 

jazyka. Mateřský jazyk není z vyučovacího procesu vyloučen, naopak je brán jako 

přirozená součást. V žádném případě se nejedná o nahrazení hodin výuky cizího jazyka, 

jelikož nejsou nezbytné vstupní jazykové znalosti žáků.  Již z dokumentu Content and 

Language Integrated Learning (CLIL) at School in Europe vydaném Eurydicí vyplývá, 

„že jde o výuku obsahu prostřednictvím cizího jazyka a zároveň s cizím jazykem, nikoli o 

výuku v cizím jazyce. Jazyk se stává spíše nástrojem než cílem“.
59

 Nejazykový předmět 

není vyučovaný v cizím jazyce, ale pomocí cizího jazyka. V Bílé knize, která byla 

přijata Evropskou komisí roku 1995, je kladen důraz na plurilingvální vzdělávání s 

cílem zavést výuku dvou cizích jazyků na všech typech škol a výuka obsahu 

prostřednictvím cizího jazyka by mohla být způsobem jak tohoto cíle dosáhnout
60

. Dále 

je CLIL chápán jako vzdělávací inovativní přístup podporující jazykovou rozmanitost a 

motivující k učení jako celku s využitím mezipředmětových vztahů. Může být 

realizován mnoha různými způsoby; iniciuje používání nových postupů a technik, které 

mohou být využity kdekoli jinde
61

.  

Principy CLIL 

Dle Do Coyleové by výuka prostřednictvím CLILu  měla obsahovat čtyři 

základní prvky, které nazývá 4Cs (čtyři C): Content (obsah), Communication 

(komunikace), Culture (kultura), Cognition (poznávání). Tyto složky blíže určují obsah 

nejazykového předmětu s využitím autentické komunikace za přítomnosti rozdílných 

kulturních aspektů a ještě by měly rozvíjet vyšší stupně myšlenkových operací podle 

Bloomovy taxonomie.
62

 Kromě již výše zmíněných dvou typů cílů, je snaha rozvíjet 

                                                             
59 Eurydice, 2006, dostupné na http://ec.europa.eu/languages/documents/studies/clil-at-school-in-
europe_en.pdf 
60 Bílá kniha, 2001, s. 38 
61 Pavesi, Betocchi, Hofmannová, Kazianka, 2001, s. 77-78 
62 Hanušová, Vojtková, 2011, s. 11-12 

http://ec.europa.eu/languages/documents/studies/clil-at-school-in-europe_en.pdf
http://ec.europa.eu/languages/documents/studies/clil-at-school-in-europe_en.pdf
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také ještě třetí oblast - obecné učební strategie a dovednosti. Jelikož je CLIL 

komunikativní metodou, je zaměřen na žáka a předpokládá, že žák bude aktivní složkou 

vyučovacího procesu; bude se zapojovat do hodiny a nebude jen pasivně přihlížejícím a 

přijímajícím podávané informace. CLIL není vztažen pouze k jedné specifické 

metodologii, nýbrž se jedná o soubor technik, strategií, metod a organizačních forem 

výuky. Nicméně na základě zkušeností s touto výukou v různých evropských zemích 

byly nalezeny určité společné znaky, které vedou k úspěšné výuce touto cestou. Důraz 

je kladen na aktivní metody, kooperativní činnosti a také na rozvíjení všech typů 

komunikace.  

Mateřský jazyk je vnímán jako přirozená součást výuky, avšak k překladu 

dochází až tehdy, selžou-li jiné způsoby objasňování významu jako zjednodušování, 

kreslení, využití pantomimy, přeformulování.  

Důležitější je plynulost projevu a pochopení významu spíše než přesnost a formy 

jazyka, jelikož CLIL spadá do komunikativního přístupu, jehož charakteristika byla 

popsána v předchozí kapitole. S tím souvisí i práce s chybou, kdy tato je přijímána jako 

přirozená součást výuky. Opravovány jsou jen stěžejní chyby, které by narušily 

pochopení významu. Snaha je, aby se žáci nebáli mluvit, i když jejich projev bude 

s chybami.  

S aktivní úlohou žáka je spojena deduktivní forma výuky, kdy žáci si lépe 

uchovají v paměti obsah, který si sami odvodili a zároveň se tímto způsobem rozvíjejí 

obecné učební dovednosti a klíčové kompetence, které jsou v nynější době základem 

školních vzdělávacích programů.  

CLIL také zohledňuje odlišné styly učení žáků tím, že jim nabízí širokou škálu 

organizačních forem a metod výuky. Již Howard Gardner přišel se svou teorií 

mnohonásobné inteligence, kdy podle něj existuje osm druhů, které zkráceně 

pojmenoval: jazyková (Word smart), logicko-matematická (number smart), prostorová 
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(picture smart), tělesně-pohybová (body smart), hudební (music smart), interpersonální 

(people smart), intrapersonální (self smart) a přírodní (nature smart).
63

  

Problematickou oblastí je hodnocení, jelikož CLILové aktivity jsou na jednu 

stranu snadno realizovatelné, na druhou stranu ale těžko hodnotitelné. Bylo by potřeba, 

aby se v ŠVP stanovily konkrétní výstupy, které by bylo možno hodnotit. 

 

Realizace CLIL v praxi 

Zatím bylo uvedeno, jaké jsou cíle a principy CLILu. Také byl stručně nastíněn 

vývoj tohoto přístupu. Dále se budeme zabývat využitím výše zmíněného v praxi. 

S CLILem se musí začínat pozvolna a postupně. Je možné jej použít v jakémkoliv 

předmětu a strategie v něm používané jsou přínosné i pro běžnou výuku. Mezi 

nejjednodušší formy patří jazykové sprchy (language showers), které mohou být 

realizovány následujícími činnostmi: 

 vizuální podpora ve třídě (plakáty, slovníky, knihy, encyklopedie) 

 rutinní aktivity (pozdravení, rozloučení) 

 téma hodiny stanovené na začátku hodiny a shrnutí probrané látky na konci 

hodiny v cizím jazyce 

 občasné využití cizojazyčných studijních materiálů ve výuce předmětů 

(zahraniční tisk, originál dopisu v cizím jazyce, mapy, jízdní řády) 

 zadávání úkolů v cizím jazyce (pokyny spojené s průběhem vyučovací hodiny) 

 zařazení obsahu do jazykové výuky (reálie cizích zemí) 

Vyšším stupněm využívání CLILu, který již vyžaduje jazykovou úroveň učitele vyšší 

než B2  jsou například: 

 zařazení jednotlivých modulů v cizím jazyce do výuky vybraného předmětu 

 projektové aktivity 

                                                             
63

 Mechlová Malach,Dostupné na 
http://artemis.osu.cz:8080/artemis/uploaded/162_eL_a_styly_uceni.pdf 

http://artemis.osu.cz:8080/artemis/uploaded/162_eL_a_styly_uceni.pdf
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 výuka jednoho nebo více předmětů metodou CLIL 

Klíčovým faktorem je spolupráce celého týmu, který je tvořen učiteli cizího jazyka a 

učiteli nejazykových předmětů, kteří se musí dále vzdělávat různými formami, včetně 

pobytu v zahraničí, kde učí s využitím CLILu. Je nutné postupovat pomalu a obezřetně, 

nesnažit se dělat velké posuny, spíše pozvolna začít zavádět tento přístup do výuky a 

poskytovat si navzájem zpětnou vazbu. Každá hodina by měla být pečlivě naplánována, 

včetně výstupů, které lze snadno zkontrolovat a zhodnotit. Jelikož se jedná o značnou 

změnu výuky, je potřeba, aby rodiče byli dostatečně informováni a posléze souhlasili se 

zavedením tohoto druhu výuky. 

Velmi důležitá je vstřícnost školy, která může značně pomoci učitelům při zavádění 

CLILu. Škola by měla umožnit spolupráci výše zmíněných učitelů, např. úpravou 

rozvrhu a úvazků. Příprava je velmi časově i finančně náročná a učitelé sami by ji 

nezvládli.  

Pokud se škola rozhodne zapojit do výuky metodu CLIL, je nutné splnit několik 

podmínek: 

1. „zavést výuku metodou CLIL a uvést tuto skutečnost v ŠVP, což je plně v 

kompetenci ředitele; 

2. naplnit očekávané výstupy jak v cizím jazyce, tak v nejazykovém předmětu; 

3. zachovat minimální časové dotace cizího jazyka a nejazykového předmětu podle 

RVP; 

4. nepřekročit týdenní maximální časové dotace vymezené v RVP pro jednotlivé 

ročníky; 

5. uznat kvalifikovanost učitele/ů pro výuku metodou CLIL, což je plně v kompetenci 

ředitele; v případě nedostatku kvalifikovaných učitelů může metodou CLIL 

vyučovat pouze jeden učitel, a to ve všech ročnících v rámci dělené výuky ve 

spolupráci s učiteli nejazykových předmětů“
64

  

                                                             
64

 Content and Language Integrated Learning v ČR dostupné na 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/content-and-language-integrated-learning-v-cr 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/content-and-language-integrated-learning-v-cr
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5a) Situace v České republice 

V České republice se stal CLIL součástí kurikula v rámci Akčního programu 2004 – 

2006 Podpora jazykového vzdělávání a lingvistické rozmanitosti.
65

 Výzkumný ústav 

pedagogický vypracoval na žádost MŠMT metodickou příručku Cizí jazyky napříč 

předměty 1. stupně
66

, jejímž cílem bylo rozšíření CLILu na českých školách. Příručka je 

určena pro jazykové i oborové učitele, kteří v ní naleznou rady, tipy a návody na 

aktivity vhodné k vyučování touto metodou. Autoři seřadili činnosti podle časové 

náročnosti od nejkratší po nejrozsáhlejší. Tato kniha není učebnicí, jedná se o 

doplňkové materiály, z nichž si každý učitel vybere dle svého uvážení vhodný úkol pro 

svou konkrétní skupinu žáků. Jedná se pouze o doporučení, jak by mohla výuka 

probíhat individuálně či ve skupinách s využitím nejrozličnějších pomůcek a reálií. Jsou 

zde předloženy konkrétní pracovní listy, které je možno použít v jednotlivých 

vyučovacích hodinách. Jak prohlašují její autoři: 

"Tato příručka chce přispět k systematické tvorbě materiálů pro tuto výukovou strategii, 

která odpovídá nárokům moderního cizojazyčného vyučování. Hlavním účelem výuky 

cizího jazyka v tomto případě je komunikace. Hodina jednoho vyučovaného předmětu 

umožní nenásilné osvojování cizího jazyka“
67

 

Na závěr uvádím seznam 10 podmínek, ke kterým dospěla španělská autorka 

Navésová, a které jsou, dle jejího názoru, nutné pro efektivní fungování výuky metodou 

CLIL na kterémkoli typu školy, avšak v českých podmínkách jsou zatím spíše ideálem: 

1.) „respekt a podpora mateřského jazyka a kultury žáka 

2.) kompetentní bilingvní učitelé, tj. učitelé s výbornou znalostí vyučovacího jazyka 

a zároveň se znalostí mateřského jazyka žáků 

3.) všeobecně přístupné (nikoli výběrové) volitelné předměty 

4.) dlouhodobě stabilní programy a učitelé 

5.) rodičovská podpora programů 

                                                             
65

Podpora jazykového vzdělávání a jazykové rozmanitosti dostupné na 
http://ec.europa.eu/languages/eu-language-policy/action-plan-for-languages_cs.htm 
66

 Baladová a kol., 2007,dostupné na http://cizijazyk.vuppraha.cz/ 
67 Tamtéž. 

http://ec.europa.eu/languages/eu-language-policy/action-plan-for-languages_cs.htm
http://cizijazyk.vuppraha.cz/
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6.) spolupráce a vedení vzdělávacích institucí a školských úřadů, vedoucích 

pracovníků a učitelů 

7.) učitelé s dvojí kvalifikací (tj. nejazykový předmět i jazyk) 

8.) vysoká očekávání od výuky a vysoké standardy 

9.) dostupnost kvalitních učebních materiálů 

správně uplatněná metoda CLILu“
68

 

Postupným zaváděním CLILu do českých škol se budeme snad pomalu přibližovat 

k výše zmíněným bodům a tím zlepšovat úroveň jazykového vzdělávání v ČR. 

 

  

  

                                                             
68 Hanušová, Vojtková, 2011, s. 13 
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6. RODILÝ MLUVČÍ 

Ať už se jedná o jakýkoli typ školy, rodilí mluvčí jsou v nich tím článkem, který 

z oné školy vytváří přirozenou cestou školu dvojjazyčnou nebo alespoň školu, kde jsou 

některé předměty či jejich části vyučovány v cizím jazyce. Přítomnost rodilých 

mluvčích je v dnešní době trendem českého školství. V převážné většině případů se 

jedná o anglicky mluvící osoby. Již roku 1966 Dickson a Cumming
69

 zmiňují, že 

nejpopulárnějším jazykem studovaným na světě je angličtina. Mnoho studentů a nejen 

jich vidí anglický jazyk jako prostředek k dorozumění se se zbytkem světa. Jak uvádí 

Graddol „anglický jazyk je prostředkem pro mezinárodní komunikaci a formuje základ 

pro konstrukci kulturních identit“
70

. Vliv angličtiny byl a dosud je značný, například 

v oblasti vydavatelské Graddol zjistil, že více než 60 zemí na světě vydává knihy 

v anglickém jazyce.
71

 

Před několika lety nebylo ještě mnoho zkušeností s rodilými mluvčími, a když 

už přece jen byly, tak se jednalo o zážitky s nekvalifikovanými lektory přicházejícími 

v 90. letech a tehdy šlo spíše o negativní dojmy. Nestačí totiž fakt, že má škola rodilého 

mluvčího ve svém pedagogickém sboru, avšak dotyčný musí mít určitou kvalifikaci pro 

tuto edukační činnost. Každý takový lektor by na sobě měl pracovat, sebevzdělávat se, 

rozšiřovat svoje schopnosti a dovednosti a ne jen spoléhat na svůj původ z anglicky 

mluvící země. Původ samotný totiž nezaručuje, že z něj bude kompetentní učitel jazyka. 

Jelikož zkušenosti s výukou vedenou rodilými mluvčími byly na počátku nového 

tisíciletí mizivé, snažily se školy zjistit, jak nejlépe využít tohoto nově nabytého 

potenciálu - přítomnost rodilého mluvčího na škole, který mohl být využit pomocí 

grantu. Například roku 2008
72

 proběhl menší výzkum z iniciativy ZŠ a MŠ Bílá v Praze 

6, kdy na své a dvou partnerských školách zjišťovali nejvhodnější způsob zapojení 

rodilých mluvčích do výuky. Výzkum probíhal na druhém stupni, kde hodinová dotace 

na anglický jazyk byla 4 hodiny týdně. Prvním typem byl rodilý mluvčí coby asistent 

českého učitele na ZŠ Táborská. Druhou skupinou byla ZŠ Angelovova, kde testovali 
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střídavou výuku, kdy jednu hodinu učil rodilý mluvčí sám a druhou hodinu ve 

spolupráci s českým asistentem. Na ZŠ a MŠ Bílá se prověřovala kombinovaná výuka, 

tzn. polovina hodin byla odučena rodilým mluvčím a druhá polovina českým asistentem 

s tím, že oba používali stejnou učebnici a lekce si dělili. Na začátku projektu byli žáci 6. 

a 7. ročníků otestováni a to samé proběhlo po dvou letech. Závěry zněly tak, že 

nejefektivnější způsob byla kombinovaná výuka s tím, že rodilý mluvčí se zaměřil na 

komunikaci, čtení a rozšiřování slovní zásoby, zatímco český učitel se soustředil na 

psaní a gramatiku. U pokročilejších žáků učil mluvčí 3 hodiny týdně, u slabších žáků 

naopak 3 hodiny týdně zastával český učitel. 

Rodilí mluvčí hrají stále důležitou roli ve výuce cizích jazyků, a to hned z několika 

důvodů: 

1.) Oproti nerodilým mluvčím mají za sebou obvykle více než 20 let, kdy si 

osvojovali onen jazyk, než jej začali sami učit. Navíc k jeho osvojování došlo 

během kritického období. 

2.) Jsou schopni použít gramatické pravidlo správně, aniž by dokázali vysvětlit 

důvod své volby.  

           Chomsky zjistil, že rodilý mluvčí pozná špatně vytvořené gramatické výrazy ve 

svém  

            mateřském jazyce, i když nemusí být schopen vysvětlit, proč tomu tak je. 

Vysvětlení   

           nalézá ve faktu, že si osvojovali svůj mateřský jazyk bez vlivu jiného jazyka. 

3.) Jsou to zástupci svých zemí a kultur a mohou mít pozitivní vliv na zemi, kde 

učí.
73

 

Obecně rodilý mluvčí přináší do hodin: 

 Autenticitu, možnost mluvit a pobývat v blízkosti reálného člověka mluvícího 

jinou řečí než žáci. 

                                                             
73 Raine, 2011 Dostupné na: http://www.jobs.ac.uk/blogs/tefl-journey/2011/08/22/the-role-of-native-
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 Vytváří pro žáky možnost prvního kontaktu s člověkem, který mluví cizím 

jazykem. 

 Seznámení s jinými zvyky, tradicemi, svátky, které děti mohou porovnávat s jim 

známými. Tímto způsobem se učí respektu cizích kultur a odlišných způsobů 

života, čímž získávají i jiný pohled na svou zemi a její kulturu. 

 Žáci jsou nuceni mluvit, nic jiného jim nezbývá. Vidí, že jim bude k užitku učit 

se konkrétní cizí jazyk, jelikož poté budou lépe schopni mluvit s rodilým 

mluvčím. 

 Žáci slyší správný přízvuk, intonaci a rytmus dané řeči. 

 Hodiny s rodilým mluvčím jsou specifické také způsobem výuky, jelikož se 

jedná o mateřský jazyk daného lektora. 

„V současnosti se v českých školách učí anglicky přes 90 procent českých dětí, což je 

stejný počet jako v ostatních státech EU. Zdaleka ne všechny se ale cizím jazykem 

domluví“
74

 Častým problémem českých žáků, jak jsem měla možnost zjistit ze své 

dosavadní pedagogické praxe bývá to, že ovládají sice bravurně gramatiku, ale nejsou 

schopni nic smysluplného a souvislého sami říct a nerozumí, pokud na ně někdo 

promluví. Neschopnost porozumět mluvené cizí řeči může souviset s tím, že měli 

v raném věku špatný jazykový vzor. Především děti v předškolních letech ovládají 

umění imitace a dokážou snadno rozlišit, co slyší, takže se lehce v těchto brzkých fázích 

osvojování si cizího jazyka utvrdí v nějaké zásadní chybě ve výslovnosti či intonaci, 

mají-li nevhodný vzor a velmi těžce se tyto chyby později odstraňují. Právě rodilí 

mluvčí jim mohou poskytnout ten správný příklad používání cizího jazyka. Podle dětské 

psycholožky Sedláčkové je efektivní kontaktovat děti s rodilým mluvčím již první rok 

výuky jazyka.
75

 

Společností, která do České republiky přivedla ve větší míře rodilé mluvčí je 

Wattsenglish
76

, která se zaměřuje na výuku angličtiny dětí předškolního a školního 

věku. U nás jejich metodiku začala jako první používat v roce 2005 Liberecká jazyková 

školka. Princip Wattsenglish je stejný jako způsob, jak se malé děti učí svou mateřštinu. 
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Jak uvádí ředitel společnosti M. Kadlec „základ metody spočívá ve vytvoření 

autentického prostředí, které formuje rodilý mluvčí. Na jejím vývoji spolupracovali 

pedagogové, psychologové a lingvisté a stěžejním je přirozené osvojování si cizí řeči, 

která se stává prostředkem komunikace a společné hry.“
77

 Zakladatel společnosti Steve 

Watts se domnívá, že neexistuje jediná univerzálně úspěšná metoda výuky cizího 

jazyka. Nicméně podle něj „klíčovým řešením, jak si řeč co nejrychleji osvojit, je 

„vystavit se“ cizímu jazyku a snažit se dostat do situací, ve kterých rodná řeč 

nepomůže. Zvládnutí jazyka je poté velmi rychlé.“
78

 Dvojnásobná výherkyně titulu 

nejoblíbenější rodilý mluvčí České republiky, Američanka Jessica Gibbs, uvádí, že „čím 

jsou děti mladší, tím jednodušeji a přirozeněji angličtinu přijímají“
79

. Ideální je podle ní 

kombinace rodilého mluvčího, jenž vytváří přirozené bilingvní prostředí a českého 

učitele, který zajišťuje bezpečné zázemí v případě nejistot.  

Úkolem rodilých mluvčí je zbavit děti ostychu z používání cizího jazyka, naučit 

je porozumění autentickému jazyku, spontánním reakcím a ústního projevu v cizí řeči. 

Rodilí mluvčí nejsou jen motivací pro žáky, ale také pro učitele samotné. Nelze říct, že 

bez výuky s rodilým mluvčím nebude dítě v budoucnu schopné mluvit anglicky, ale 

zajisté mu tato zkušenost později usnadní komunikaci v cizím jazyce. Lektoři navíc 

přistupují k výuce cizího jazyka jinak než český učitel, jelikož se jedná o jejich 

mateřský jazyk. Také více používají neverbální komunikaci jako je mimika, gestikulace, 

protože je mezi nimi a žáky jazyková bariéra. Též velmi užitečné a motivující jsou 

obrázky, pohybové hry, říkanky, pohádky, které dají vyniknout všem dětem. Výhodou 

je tzv. nepřímé učení způsobené propojením učení a reality, jenž je mnohdy 

efektivnější.
80

 

Z Tematické zprávy České školní inspekce z let 2006-2009 vyplývá, že nejvíce rodilých 

mluvčích se nacházelo v Praze, ale i tak bylo jejich množství zanedbatelné
81
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Jednou z možných příčin by mohlo být neuspokojivé finanční ohodnocení jejich práce, 

kdy jazykové školy zapojené do mezinárodních sítí jsou schopné nabídnout jim daleko 

lukrativnější výdělek než státní základní školy. „Hodina s lektorem je na prvním stupni 

určitý nadstandard ve službách, a proto je potřeba za něj zaplatit“
82

, říká K. 

Kudláčková ze ZŠ Mohylová v Praze. 

6a) Bilingvní výuka 

S existencí rodilých mluvčích je úzce spojena bilingvní výuka, kdy sám lektor 

vytváří přirozené dvojjazyčné prostředí, které je typické pro bilingvní rodiny. Někteří 

rodiče mají obavy vystavit své dítě bilingvní výuce, aby u něj nedošlo k nějakým 

poruchám ve vývoji. Na to nám však odpovídají Kielhöfer a Jonekeit „dvojjazyčnost 

sama o sobě nevede k poruchám, i když se mohou dočasně objevit problémy“ 
83

. 

Příkladem bilingvní výuky, která je definována v Pedagogickém slovníku velmi obecně 

jako „výuka zaměřená na to, aby si žáci vytvořili komunikační kompetenci v jiném 

jazyce, než je jejich mateřský“,
84

je integrovaný způsob inovativního konceptu CLIL, o 

němž jsme mluvili již v předchozí kapitole. V bilingvním prostředí školy může ale 

docházet i k různým druhům nedorozumění, jelikož jazyková úroveň žáků, rodičů a 

českých učitelů je odlišná od lektorů. Týká se to například nepochopení instrukce ze 

strany žáka; neporozumění rodilého mluvčího výchovnému problému popisovaného 

rodičem či nepřesnou komunikací mezi členy pedagogického sboru.
85

 Díky této 

jazykové nerovnováze se často lektor stává závislým na pomoci českého učitele, 

kterému však tímto způsobem přibývá větší objem práce. Při realizaci bilingvní výuky 

je potřeba zachovat určité principy jako je zamezení vytváření tzv. smíšeného jazyka, 

což znamená míchání obou osvojovaných jazyků; pozitivně žáky motivovat u 

obsahového předmětu; poskytnout dostatečnou podporu. Je nutné mít na paměti, že 

některé oblasti cizího jazyka se obtížně osvojují a že hraje důležitou roli sociální 

prostředí, ve kterém k osvojování dochází, jelikož je nové a neznámé. Dále musíme brát 

v úvahu věk žáka a fakt, že žák má již určité znalosti z předchozího (třeba mateřského) 

jazyka a ty se snaží uplatnit, což není vždy vhodné. Cílem bilingvní výuky je rozvíjení 
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odborných, jazykových, interkulturních a multikulturních kompetencí za předpokladu 

vytvoření vlastních kurikulárních dokumentů, nových didaktických materiálů, 

metodických postupů a v neposlední řadě kvalifikovaných učitelů jak na poli 

obsahového předmětu, tak v jazyce samotném.
86

, čemuž odpovídá postavení rodilých 

mluvčích. 
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II. EMPIRICKÁ ČÁST 

7. PROGRAM EATS 

Dále představíme program inovace jazykového vzdělávání na našem území, 

který bude předmětem mého výzkumu v diplomové práci. Následující informace jsou 

získány přímo od vedoucí programu EATS, od jedné z českých asistentek programu, 

z internetových stránek, ze článku v Moderním vyučování (vyšel v únoru letošního 

roku) či z mého vlastního pozorování.  

Program s názvem EATS (English Across The Subjects) je pětiletý nadstavbový 

soukromý program, který se vyznačuje specifickým způsobem výuky anglického 

jazyka. Program funguje od roku 2004 v 1. - 5. ročnících na ZŠ V Zahrádkách v Praze 

3. Jak je uvedeno na jejich internetových stránkách, vznikl jako reakce na skutečnost, že 

v dnešním globalizovaném světě je angličtina pro nynější generaci dětí nezbytnou 

součástí a jeho cílem je učit děti efektivním způsobem od první do páté třídy
87

 

EATS je součástí projektu LEAP CZ. Název LEAP znamená Lifelong English 

Achievement Project a jeho posláním je „pozitivním a motivujícím způsobem zasvětit 

české žáky do studia anglického jazyka v mateřské škole a na prvním stupni základní 

školy, a postupně získávat a zvyšovat sebedůvěru žáků studiem v prostředí plném 

pochopení, podpory a inspirace“
88

 LEAP je partnerskou organizací British Council 

(Britská Rada) a ve spolupráci s ní pořádá pro žáky zapojené v projektu zkoušky 

Cambridge Young Learners English tests. Participující školy se mohou touto cestou stát 

členy Asociace cambridgeských škol v ČR. LEAP je společným úsilím EFL (English as 

a Foreign Language) odborníků, certifikovaných vyučujících anglického jazyka, 

oddaných českých asistentů a pracovníků.
89

 LEAP, jehož ředitelkou je paní Deanna 

Barešová, spolupracuje s mateřskými a základními školami, které chtějí žákům a jejich 

rodičům nabídnout netradiční, inovativní přístup k výuce anglického jazyka s rodilými 

mluvčími. LEAP zastřešuje tři druhy programů: ELF, EATS a EAS. 
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1.) ELF (English Learning and Fun, česky Zábavná výuka angličtiny) 

 - týká se předškolních dětí v mateřských školách 

 - probíhá dvě hodiny za týden 

 - jedná se o zábavné seznamování se s anglickým jazykem; klade důraz na 

pasivní    

             znalost; využívá hry, dramatizaci, hudbu, pohybové hry a každodenní úkony 

 - praktikuje se ve dvou mateřských školách (MŠ Na Vrcholu od roku 2009; MŠ  

              Buková od roku 2010)  

2.) EATS (English Across the Subjects, česky Angličtina napříč předměty) 

 - jedná se o přechod od pasivních znalostí ke znalostem aktivním; prohlubování   

             znalostí anglického jazyka; zapojování principů CLIL (Content Language 

Integrated  

              Learning)- především integrace nejazykových předmětů do hodiny angličtiny 

 - probíhá čtyři hodiny v týdnu 

 - obsahuje práci s učebnicemi i interaktivní činnosti jako jsou hry, soutěže, čtení 

s                             

                porozuměním 

- praktikuje se na dvou základních školách (ZŠ V Zahrádkách na Praze 3 od 

roku 2004; ZŠ Hanspaulka na Praze 6 od roku 2006) 

- doplňuje české kurikulum a ŠVP na jednotlivých školách 

3.) EAS (English Applied in Subjects, česky Angličtina aplikovaná v předmětech) 

 - zatím se nachází ve fázi plánování 

 - měla by se týkat 6 .- 9. ročníků ZŠ 
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 - mělo by se jednat o přesah anglického jazyka do ostatních předmětů; 

posilování  

              klíčových kompetencí žáků a rozvoj jejich dovedností
90

 

Cíle programu EATS 

Jeho cílem je pomoci vybudovat základ pro novou generaci českých dětí tak, aby 

pro ně komunikace v angličtině byla přirozenější. Důraz je kladen na poslech a mluvení. 

Důležité je, aby se děti nebály mluvit i s chybami a rozuměly anglické řeči. Zároveň se 

učitelé snaží, aby žákům co nejvíce usnadnili pozdější pochopení psané formy 

anglického jazyka, které je čeká na druhém stupni základní školy. 

 

 

 

Vyučující 

Vyučující vybírá vedoucí programu osobně a teprve po velmi důkladném 

procesu. Jelikož se jedná o týmovou výuku, je nutné vybrat rodilého mluvčího i Čecha. 

Většina mluvčích pochází ze Spojených států amerických nebo z Velké Británie. 

Nutností je mít TEFL (Teaching English as a Foreign Language ) nebo podobnou 

zkoušku a zkušenosti s prací s dětmi, vysokoškolské vzdělání je podmínkou. Musí to 

být člověk, který žije v ČR už delší dobu a je si jistý, že zde chce zůstat, aby s ním 

mohli v programu počítat delší dobu. Důraz je kladen také na to, aby rodilý mluvčí byl 

z blízkého okolí a tudíž znalý tamějších poměrů.  

Přijímací řízení probíhá ve třech etapách, a sice nejdříve uchazeče čeká pohovor 

s vedoucí, kdy ona se zajímá o důvody, které je vedou k vykonávání této práce. V další 

fázi adept pouze pozoruje výuku u různých učitelů, aby zjistil, zda mu tento způsob 

skutečně bude vyhovovat a měl představu o tom, co ho čeká. Jsou-li odezvy z obou 
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stran kladné, přistupuje se ke zkušební výuce ve třídě, kterou by měl v budoucnu učit. 

Posléze probíhají rozbory odučených hodin s ostatními učiteli a vedoucí, a pokud jsou 

všichni spokojeni, včetně dětí, je uchazeč přijat. 

  Jiným způsobem jsou vybírány asistentky, kteří jsou převážně z řad maminek 

na mateřské dovolené nebo studentek/studentů vysokých škol. Adepty na asistenty čeká 

pohovor s vedoucí programu na různá témata s tím, že důležitým faktorem je pro ni 

motivace těchto lidí. Stejně jako u rodilých mluvčích, je asistentovi třída přidělena dle 

momentální potřeby, avšak na rozdíl od učitele výuku v dané třídě nepozoruje ani si ji 

předem nezkouší. Pouze mohou říct, jakou věkovou kategorii by preferovali. 

Podmínkou přijetí je výborná znalost angličtiny (často mají procestovány nějaké 

anglicky mluvící země) a opět zkušenost s prací s dětmi. Dále musí být také schopni 

vést třídu a týmově pracovat, protože jsou si rovni s rodilými mluvčími a v případě 

nepřítomnosti mluvčího, mají za úkol dokázat vést celou hodinu. Měli by na děti 

působit sebejistě v používání anglického jazyka, jelikož jsou pro ně určitými vzory. 

Asistenti zasahují do vedení hodiny v případě, že se nedaří komunikace mezi mluvčím a 

žáky, avšak mateřský jazyk používají co nejméně. Nicméně je patrno, že u nejmenších 

dětí je zastoupení mateřského jazyka ve výuce vyšší, než je tomu u pokročilých v 5. 

ročníku. Rozdíly v úrovni žáků jsou zřejmé i v rámci stejného ročníku, záleží na složení 

dětí konkrétní skupiny. Během vyučování asistenti spíše pomáhají slabším či 

nepozorným žákům a jsou připraveni pomoci mluvčímu, např. ve výkladu nové látky, 

je-li třeba. Obecně zde platí, že každý učitel má vlastní způsob vyučování, a tedy i 

přístup k asistentovi, kdy si sám určí, do jaké míry mu může zasahovat do průběhu 

hodin. Někteří rodilí mluvčí sami chtějí konzultovat se svými asistenty přípravy 

jednotlivých vyučovacích bloků, jiní se domlouvají pouze na dlouhodobějších 

aktivitách. Zodpovědnost je především na učiteli, avšak pomocníci mohou přijít 

s určitými návrhy a ty jsou následně rozebrány a vyhodnoceny. 

Na konci léta se vybraní jedinci sejdou na několikadenním přípravném kurzu, 

kde se stmelují týmy a na jednotlivých seminářích pronikají do myšlenek tohoto 

programu a zároveň si v týmu plánují, jak bude vypadat jejich práce s žáky. Během roku 

mají možnost zúčastnit se různorodých workshopů a školení, kde si prohlubují své 

vlastní schopnosti a znalosti. Mluvčí i asistenti průběžně konzultují výuku s vedoucí 
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programu a dvakrát ročně jsou od ní hodnoceni. Vedoucí velmi záleží na tom, aby 

odváděli kvalitní práci, což však neznamená, že je neustále kontroluje, pokud k tomu 

není důvod. Sice je vypracováván plán práce na týdny, ale záleží na jednotlivých 

učitelích, jak si danou látku rozloží do vyučovacích bloků. Vedoucí je nijak nesvazuje, 

jedinou podmínkou je, aby po pololetí byly v polovině učebnice a s koncem školního 

roku učebnici dokončily. Učitelé tvoří velký tým, kde se navzájem podporují a 

spolupracují. Týmová výuka má tu výhodu, že navzájem mluvčí a asistent mají možnost 

získat konstruktivní zpětnou vazbu o uplynulé hodině a obecně o svých kvalitách či 

nedostatcích. Celý pedagogický kolektiv EATS spolupracuje na rozsáhlejších 

programech, schází se a konzultuje problematické situace či se seznamuje s novinkami. 

 

 

 

Žáci 

Podmínkou přijetí nového žáka do programu je předchozí přijetí do základní 

školy Jarov. Přednost mají děti, které byly přijaté do EATS již minulý rok, avšak byl 

jim doporučen odklad; ty, které navštěvovaly program ELF v mateřské škole;  

sourozenci dětí, které již jsou v programu zapojeny. Posléze platí pořadí, ve kterém 

rodiče zkontaktovali vedoucí. Z důvodu místa je pouze polovina přijatých žáků na ZŠ V 

Zahrádkách přijata do programu, i když zájem je rok od roku větší.  

Existuje však určité přijímací řízení, které představí žáka. Zaprvé rodiče musí 

včas zkontaktovat vedoucí programu a napsat esej, která má za úkol poskytnout 

informace o dítěti, aby učitelé mohli od samého začátku vycházet z individuálních 

charakteristik onoho dítěte. Rodiče i děti jsou vyzváni pozorovat výuku, aby získali 

představu, jakým způsobem je program realizován. Následuje krátký neformální 

pohovor každého dítěte s vedoucí, kdy začátečníci mají za úkol ukazovat v jednoduché 

anglicky psané knize základní barvy, zvířata, tvary dle jejích pokynů. Pokročilejším 

uchazečům je předčítána nějaká knížka s příběhy (storybook) a pak mají předvídat 

pokračování děje či zvážit chování hlavního hrdiny. Při tomto pohovoru je dítě 



48 
 

s vedoucí samo, jen vzácně vyžaduje přítomnost rodičů. Přijatí žáci jsou posléze 

rozděleni do skupin se zhruba stejnou úrovní znalosti anglického jazyka, což zaručuje 

větší soudržnost oné skupiny. Jedná se o 8-10 členné skupiny, které mohou být 

maximálně čtyři. 

 Je kladen velký důraz na spolupráci školy a rodičů, a tak vždy před začátkem 

školního roku je pořádáno setkání rodičů, dětí a jejich budoucích učitelů se záměrem 

seznámit se blíže ještě před nástupem do programu. V červnu probíhá ještě navíc 

povinný seminář pro rodiče budoucích žáků, aby pochopili, jaká bude jejich role, a 

věděli, jakým způsobem mohou svým dětem býti prospěšní. S rodiči je posléze sepsána 

dohoda (School-Family Compact), ve které je uvedeno, k čemu se zavazují jednotliví 

účastníci programu; jsou zde popsána a vysvětlena pravidla, která musí všichni 

respektovat a také jsou zde uvedena očekávání všech zúčastěných. „V této dohodě se 

vyučující zavazuje, že zajistí vysoce kvalitní učební plán a výuku, bude se snažit 

motivovat žáky k učení, bude mít vysoká očekávání a bude pomáhat každému žákovi 

rozvíjet lásku k učení, bude pravidelně komunikovat s rodinami o pokrocích žáka, a 

vytvoří příjemné, bezpečné a starostlivé prostředí pro výuku. Žáci se zavazují, že budou 

dodržovat třídní pravidla a postupy, budou se chovat slušně a budou se snažit pracovat 

ze všech sil. Rodiče se v této dohodě zavazují, že poskytnou svému dítěti klidné místo a 

čas na vypracovávání domácích úkolů, podpoří své dítě a pomohou mu s učením tím, že 

se budou aktivně zajímat o to, co se dítě ve škole učí, v případě potřeby budou 

komunikovat s vyučujícím nebo ředitelkou programu. Kde to bude možné, zapojí se do 

aktivit Organizace rodičů při EATS programu a budou se účastnit seminářů pro 

rodiče.“
91

 Smlouva je následně podepsána, rodiči, dětmi i zástupci z řad učitelů. 

 

Učebnice 

V rámci programu EATS jsou používány dva druhy učebnic, které korespondují 

s úrovní znalostí anglického jazyka daných žáků. Vedoucí se snaží učebnice obměňovat 

během let, aby žáci měli k dispozici ty nejnovější, nejaktuálnější, nejvíce současné co se 

týče tematického obsahu i techniky zpracování. Důležitým faktorem při výběru je 
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přítomnost široké palety doplňkových materiálů, z nichž si později mohou jednotliví 

učitelé vybrat to, co sami uznají za vhodné.  Taktéž podstatným znakem používaných 

učebnic jsou mezipředmětové vazby, které jsou jedním z pilířů současných  ŠVP.  

V momentální době je pro začátečníky a mírně pokročilé určena řada Primary Colours 

od nakladatelství MacMillan
92

 a pro více pokročilé žáky je řada učebnic English World 

od stejného nakladatelství. Mezi více pokročilé se řadí děti, které navštěvovaly anglické 

mateřské školy, případně mají jednoho rodiče hovořícího anglickým jazykem. Tyto 

učebnice zároveň obsahují část učiva, které je potřeba mít zvládnuté ke složení zkoušek 

Cambridge Young Learners  English (YLE)
93

 Ve třetím ročníku jsou připraveni na 

nejnižší úroveň Starters, ve čtvrtém ročníku na střední úroveň Movers a v pátém 

ročníku by měly být schopni složit nejtěžší úroveň Flyers.  Zkoušky jsou koncipovány 

tak, aby děti bavily a zároveň otestovaly všechny čtyři jazykové dovednosti - čtení, 

psaní, poslech a mluvení.  

Obecně platí, že v 1. ročníku nejsou používány testy, pouze jsou na závěr lekce 

vloženy sekce I can…, kde děti provádí sebehodnocení. Účelem je, aby se naučily 

sebekriticky hodnotit své znalosti a zaznamenávat pokroky. Důvodem, proč nejsou v 1. 

ročníku využívány testy je ochrana dětí před zbytečným stresem, jelikož v té době 

s jazykem teprve začínají. Možné neúspěchy v podobě testů by je mohly demotivovat, 

což je přesný opak záměru programu EATS. Od 2. ročníku se píší větší testy po 

dokončení každé lekce, k čemuž dochází zhruba každých pět týdnů v případě Primary 

Colours a každých 6 týdnů v případě English World, jelikož lekce jsou velmi obsáhlé. 

V průběhu hodin se píší menší testy, které procvičují vždy určitý zlomek probírané 

látky. Zvláštností je, že rodiče i děti jsou o testu informováni nejméně týden předem. 

Výsledky jsou hodnoceny procenty.  Další zajímavostí je, že po každé hodině rodiče 

mohou na internetových stránkách programu nalézt popis toho, co bylo probráno a také 

zadání domácího úkolu. Tento systém umožňuje rodičům mít přehled o probírané látce, 

a tak mají možnost efektivně dětem pomáhat. Navíc když mají nemocné děti, hned vědí, 

co bylo vyučováno a mohou se s dětmi řídit těmito informacemi a pracovat na přípravě 

                                                             
92Jejich internetové stránky dostupné na  http://www.macmillan.cz/index-zs3.htm#.UXVuBLXwlJI 
93 Jejich internetové stránky dostupné na http://www.britishcouncil.org/cz/czechrepublic-exams-yle.htm 

http://www.macmillan.cz/index-zs3.htm#.UXVuBLXwlJI
http://www.britishcouncil.org/cz/czechrepublic-exams-yle.htm
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doma.  Další učební pomůcky jako jsou hry, flashcards, kreslící potřeby, papíry apod. 

jsou společné pro všechny skupiny s tím, že si je vyučující půjčují dle potřeby.  

 

Metodika a organizace výuky 

Nejprve je třeba uvést, že program EATS nemá v žádném případě nahrazovat 

hodiny výuky anglického jazyka, nýbrž je jakousi nadstavbou nad „běžnými“ hodinami 

angličtiny a stanovuje si jiné cíle než „běžná“ angličtina. Navzájem se tyto dvě složky 

potřebují a je důležité, aby fungovala spolupráce mezi nimi. Zatímco hodiny „běžné“ 

angličtiny jsou zaměřeny především na výuku slovní zásoby a gramatiky, EATS klade 

důraz na rozvoj poslechových dovedností, porozumění a ústního projevu. Obojí je 

důležité, prvně zmíněné pro další výuku angličtiny na druhém stupni a při přijímacích 

zkouškách na gymnázia zcela nepostradatelné. Sami učitelé EATS uvádějí, že si váží 

práce vyučujících „běžné“ angličtiny, protože oni dávají dětem to, co rodilí mluvčí 

nemohou, např. jim lépe mohou vysvětlit nějaký gramatický jev či přeložit srozumitelně 

neznámé slovíčko. Navíc s dětmi cvičí psaní slovní zásoby (spelling) a připravují je na 

výuku, která je s největší pravděpodobností čeká na druhém stupni základní školy.  

Základním principem je týmová výuka, kterou uskutečňuje jeden rodilý mluvčí a 

jeden český asistent, přičemž oba mluví na děti anglicky. Teprve ve chvílích, kdy děti 

nerozumí angličtině a použití českého jazyka urychlí průběh hodiny, mají oba vyučující 

možnost češtinu použít. EATS se přiklání k názoru, že občasným používáním 

mateřského jazyka lze předejít demotivaci a negativnímu přístupu dětí k cizímu jazyku. 

Nespornou výhodou přítomnosti dvou vyučujících najednou je, že si mohou rozdělit 

povinnosti tak, že asistent dohlíží na větší detaily, jako je zápis do sešitu, zatímco učitel 

se může plně soustředit na výklad a procvičování. Asistenti jsou vycvičeni, aby poznali, 

kdy je dobré mateřštinu použít a jakým způsobem. Zvláště u začátečníků je vyšší výskyt 

češtiny, což přispívá k bezpečnému klimatu ve třídě, kdy děti mají jistotu, že je ve třídě 

někdo, kdo rozumí případně jejich rodnému jazyku a na koho se mohou v případě nouze 

obrátit. Děti jsou vedeny k tomu, aby se snažily co nejvíce používat angličtinu, včetně 

svých dotazů pokládaných českému asistentovi. Ten pokud možno co nejčastěji 

odpovídá rovněž v anglickém jazyce. Nicméně, uspíší-li odpověď v českém jazyce 
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průběh hodiny či je-li vysvětlování v angličtině komplikované, použije mateřský jazyk. 

Žáci jsou vedeni k tomu, aby se neostýchali zeptat učitele či asistenta, když něčemu 

nerozumí. Dotaz je přijímán kladně ne jako selhání. Zároveň český asistent lépe vidí do 

chápání českých dětí a dokáže odhalit místa, která budou pro žáky obtížná s ohledem na 

rysy jejich mateřského jazyka spíše než by byl schopný rodilý mluvčí. Děti se učí 

angličtinu podobně, jako si malé děti osvojují mateřský jazyk, což je způsobeno 

přítomností rodilého mluvčího. Zpočátku jsou pasivnější, avšak obvykle po několika 

měsících jsou schopny reagovat na jednoduché pokyny v angličtině a odpovídat na 

jednoduché otázky.  

Při tvorbě programu vycházeli jeho tvůrci z teorie Howarda Gardnera o 

mnohonásobné inteligenci, který definuje inteligenci jako „schopnost řešit problémy a 

vytvořit produkty, které mají kulturní hodnotu“
94

, a proto dochází v EATS ke 

kombinacím různorodých typů přístupů a z nich vyplývajících aktivit, při kterých je 

nutno použít jednu z osmi Gardnerem zmiňovaných inteligencí. Jsou využívány 

principy, jako jsou hraní rolí, názorné předvádění, neverbální komunikace a techniky 

s ní spojené, využívání různých multimediálních zdrojů jako interaktivní tabule, 

dramatizace, čtení s porozuměním.  

Výuka probíhá dvakrát týdně v 90 minutových blocích, kdy do ranější 

dvouhodinovky je zapojena práce s učebnicemi, tzn. více tradiční výuka jako 

obohacování slovní zásoby, učení se novým frázím či spojením, procvičování čtení 

s porozuměním a do pozdějšího bloku jsou zařazeny interaktivní činnosti typu hraní 

divadel, scének, kratších dialogů, různých her na podporu chápání jazyka a tvorba 

projektů, čímž si děti upevňují dosavadní znalosti a rozvíjejí své jazykové dovednosti. 

Podporována je práce ve dvojicích a skupinová práce. Chyby nejsou vnímány 

negativně, ale považují se za přirozený důsledek procesu učení a děti jsou podporovány, 

aby se nebály mluvit. Žáci jsou upozorněni na to, kde udělali chybu a je jim podáno 

zdůvodnění, avšak chyba není nijak zásadně vyzdvižena, a tak se děti nebojí příště opět 

zeptat. Opravují se zejména chyby v porozumění či ústním projevu, což vyplývá z cílů 

tohoto programu, zatímco na chyby ve spellingu není kladen velký důraz. Zpravidla, 
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jedná-li se o již probrané učivo, je nejdříve dán prostor pro opravu sebe sama či opravu 

od spolužáků. Teprve ve chvíli, kdy nevědí, nastupuje rodilý mluvčí se správnou 

odpovědí či český asistent s odpovědí v mateřském jazyce. 

Faktor rodilého mluvčího navíc přispívá k rozvíjení multikulturní výchovy, kdy 

dotyčný vnáší do výuky celou svou osobnost a s ní i svoji odlišnou kulturu, zvyky a 

tradice a děti se tak učí respektu k odlišným kulturám, tradicím, a obecně způsobu 

života. Nesporným přínosem rodilého mluvčího je pro žáky možnost slyšet správný 

přízvuk a intonaci, které český učitel nikdy dokonale nevystihne. Žáci jsou pak lépe 

schopni porozumět kterémukoli ústnímu projevu v anglickém jazyce a díky střídání 

rodilých mluvčích z různých anglicky mluvících zemí slyší nejrůznější dialekty 

angličtiny a učí se tak vnímat rozličné přízvuky, se kterými se v budoucím životě 

mohou setkat. Děti se učí nápodobou, proto je naslouchání správnému přízvuku velmi 

důležité.  

Při vzniku programu se vycházelo z principů metody CLIL, a sice integrováním 

výuky anglického jazyka a matematiky, hudební výchovy, výtvarné výchovy. 

Konkrétně na ZŠ V Zahrádkách začínali myšlenkou vyučovat předměty v angličtině. 

V prvním roce se jednalo o výtvarnou výchovu, v druhém roce o dramatickou výchovu. 

Závěry nebyly příliš potěšující. Ukázalo se, že vyučovat tyto předměty v cizím jazyce je 

dosti obtížné a anglický jazyk se tímto způsobem příliš neprocvičoval. Navíc se CLIL 

neosvědčil coby metoda používaná rodilými mluvčími, jelikož zde chyběl faktor 

člověka znalého českých poměrů. CLIL byl obecně od svých počátků určen pro výuku 

vedenou učitelem znajícím mateřskou řeč žáků a ani není součástí konkrétního TEFL 

(Teaching as a Foreign Language) programu, které se naopak zaměřují na výuku cizího 

jazyka rodilými mluvčími. Nakonec se upustilo od CLILu jako takového a byl vytvořen 

program kombinující mnoho různých přístupů, který již může být realizován pod 

vedením rodilých mluvčích.  
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Hodnocení 

Žáci jsou slovně hodnoceni v průběhu jednotlivých vyučovacích hodin. Na 

hodnocení se podílí především učitel, avšak v problematických případech zasahuje i 

asistent, s nímž učitel hodnocení prokonzultuje. V pololetí (přelom ledna a února), po 

dokončení poloviny učebnice, dostávají taktéž slovní hodnocení tentokráte rozsáhlejšího 

charakteru. Posíláno je rodičům žáka e-mailem. Pro určitou kontrolu je vypracován 

Pacing Calendar (plán práce), ve kterém je rozepsána vyučovací látka pro každou 

skupinu EATS po jednotlivých hodinách. Tohoto harmonogramu není povinné se pevně 

držet, avšak plus minus jedna hodina by měl odpovídat. Pro učitele funguje jako určité 

vodítko, jestli jsou s výukou zhruba tam, kde by měli být, aby stihli vše probrat do 

konce pololetí, případně školního roku. 

Hodnocení je rozděleno do několika oblastí: poslech ( Listening 

Comprehension), mluvený projev (Speaking), čtení (Reading), psaní/gramatika 

(Writing/Grammar), pochopení učební látky obsažené v konkrétních sekcích 

(Comprehension of Material Taught during Particular Sections), schopnost učit se 

(Learning Skills), sociální dovednosti (Social Skills), tvořivost a představivost ( 

Creativity and Imagination) a v neposlední řadě je zde místo i pro doplňující komentáře, 

připomínky a poznámky k chování. Z hodnotícího archu (viz příloha č.12) je vidět, že 

tvůrcům tohoto programu nejde jen o zdokonalování v oblasti cizího jazyka, konkrétně 

angličtiny, ale také o rozvoj schopností učit se, sociálních vztahů a podpory tvořivosti a 

originality. Každá z nich je rozčleněna do podoblastí, které se snaží zachytit co 

nejkomplexněji žákovy výkony a také upozornit na nedostatky. Nehodnotí se procenty, 

jak je tomu u všech testů, avšak jsou použity tři druhy znamének, a sice √− znamenající 

potřebuje přidat ( needs improvement), √ značící dobrou práci ( good) a pro vynikající 

výsledky je používáno znaménko √+. 

Kromě jednotlivých dovedností obsahuje hodnocení také procentuální úspěšnost 

v testech.  Na konci roku obdrží další takové hodnocení v době, kdy dokončí celou 

učebnici (koncem června) a rodičům, je doručeno v tištěné podobě. Navíc žáci dostávají 

certifikát za úspěšně dokončený ročník. Tato pravidla platí od 1. ročníku až do 5. 
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ročníku. Nastane-li nějaký problém, rodiče si mohou domluvit individuální schůzku 

s dotyčným učitelem či vedoucí programu. Toto platí oboustranně. 

 

 

Doplňkové činnosti 

Hvězdičkové tržiště (Star Store) 

Motivace dětí je podporována různými doplňkovými aktivitami jako například 

sbírání hvězdiček, za které si jednou za měsíc mohou na „ hvězdičkovém tržišti“ koupit 

nějakou maličkost. Dvě hvězdičky získávají každý den, pokud pilně pracují a respektují 

všechna domluvená pravidla. Navíc mohou obdržet další hvězdičku za extra dobrou 

práci nebo je-li vyhlášen nějaký speciální úkol. 

 

 

Student měsíce (Student of the Month) 

Dalším momentem, proč by se měly děti snažit v hodinách je volba studenta 

měsíce, která se koná pravidelně. Kdokoliv se jím může stát, pokud vzorně plní úkoly, 

zapojuje se aktivně během hodin, nosí zadané domácí úkoly a neruší při hodinách. 

Takovýto žák posléze dostane certifikát, že se stal studentem měsíce, na kterém je 

vysvětleno, proč byl vybrán právě on/ona a to v anglickém i českém jazyce. Teoreticky 

by se během školního roku mohli vystřídat všichni žáci, což byl původní záměr, avšak 

ocenění nemůže být uděleno jen tak bezdůvodně. Na druhou stranu, zapomene-li dítě 

vypracovat domácí úkol či nerespektuje-li pokyny učitele, hvězdičku ztrácí.  

 

 

Anglický klub (English Club) 

Někteří rodiče chtěli ještě více angličtiny pro své děti, a tak vznikl Anglický 

klub coby náhrada klasické družiny po vyučování. Otevřen je pro kterékoli dítě (za 

poplatek) a veden je pouze rodilými mluvčími. Kluby jsou vytvořeny tak, aby rozvíjely 

fantazii a kreativitu dětí a zároveň zábavným způsobem procvičovaly a zdokonalovaly 

jejich angličtinu. Existují různé typy - sportovní (English Sports Club), magazínový 
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(English Magazine Club) a dramatický (English-in-Action Club), frekvence je dvakrát 

týdně. Děti se dostanou ještě do užšího styku s rodilým mluvčím, než je tomu 

v hodinách a zároveň se nejedná o běžnou výuku v rámci programu EATS, nýbrž o 

zábavně vedené odpoledne s kamarády s využitím anglického jazyka. Děti tak nejsou 

pod tlakem, že musí něco říct a mimoděk se vlastně zdokonalují v jazyce.  

 

 

Charitativní projekt (Charitative Project) 

Již od školního roku 2010/2011 se také EATS stal podporovatelem několika 

organizací, s tím, že každý ročník má svou. Jedná se o Domov Sue Ryder (péče o 

seniory), Kaňka o.s. (péče o postižené děti a jejich vzdělávání), Helppes o.s. (výcvik psů 

pro postižené lidi), Dialog (adopce dětí z Afriky) a Kolping (azylový dům pro matky 

s dětmi). Deanna Barešová vysvětluje: „Při výběru jsme vzali na vědomí věk dětí, aby 

jim partnerství s vybranou organizací přineslo co nejvíce výchovných a pozitivních 

zkušeností. Celý projekt probíhá jako cyklus s několika fázemi, kterými děti vždy 

projdou. Naším cílem je nadále spolupracovat s pěti stejnými charitativními 

organizacemi, aby děti v každém novém ročníku poznaly další z nich.“
95

 Přínosem této 

spolupráce není ani tak zlepšení jazykové vybavenosti dětí, ale snaha, aby si žáci 

uvědomili, že jsou určití lidé, kteří potřebují jejich pomoc a pochopení. Touto cestou se 

taky učí, že jsou zodpovědní nejen sami za sebe, ale také za druhé; začleňují se do 

společnosti jako takové, vcítí se do osudu lidí, kterým se v životě nevedlo, a poznávají, 

jakým způsobem lze takovým lidem pomoci.
96

 Tímto projektem EATS dokazuje, že 

jeho cílem není pouze rozvoj jazykových znalostí a dovedností účastníků, avšak také 

rozvoj osobností žáků jako takových. Jedná se o naplnění klíčových kompetencí dle 

současně platných ŠVP, konkrétně kompetence komunikativní, občanské a sociální.  

 

Knihovna (Library) 

V neposlední řadě zbývá zmínit anglickou knihovnu, která je rozdělena dle 

obtížnosti textu na několik oddělení a děti si sami vybírají knížku, o které následně musí 

                                                             
95 Vodičková, M., 2013, s. 34 

 
96  Tamtéž, s. 34 
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napsat čtenářský záznam (Book Report). Mají poznamenat jméno autora; název knihy; 

zda se jim knížka líbila či ne a odůvodnit své tvrzení. Dále mají uvést, o čem knížka 

pojednává; jakým momentem knížka začíná a jaký má konec. Čtenářský záznam musí 

zpracovat v určeném čase a přinést ke kontrole.  

 

Důvody úspěchu programu 

Důvody, jimiž organizátoři/zakladatelé programu vysvětlují jeho úspěšnost, jsou 

následující: Děti získávají pozitivní první raný zážitek s anglickým jazykem. Učení se 

angličtině se pro ně stává zábavou. Mohou mít pocit bezpečí, že se nemusí bát 

promluvit i s chybami. Navíc žáci jsou v hodinách velmi aktivní, nejsou jen pasivně 

přihlížející. Dalším faktorem je skutečnost, že slyší skutečnou řeč od rodilého mluvčího 

a rozhovory s ním (zpočátku jen uposlechnutí povelů) pomáhají vytvářet sebedůvěru 

v používání cizího jazyka. V neposlední řadě, tento program má snahu připravit děti na 

složení zkoušek YLE a to ve všech úrovních. 
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8.  METODOLOGIE 

Výzkumná hypotéza zněla:  Žáci třetího ročníku zapojení do nadstavbového 

výukového programu EATS (English Across the Subjects) dosahují lepších výsledků 

v anglickém jazyce než žáci třetího ročníku z běžné třídy. 

EATS jsme představili výše. Běžnou třídou rozumíme skupinu do 15 žáků, kterou 

vyučuje český učitel anglický jazyk tři hodiny v týdnu po 45 minutách. Za lepší 

výsledky budeme považovat vyšší bodový zisk z písemných testů a zdatnější výkon u 

individuálního pohovoru. 

Pokusná třída ze ZŠ V Zahrádkách měla 7 žáků, kteří jsou zapojeni již od 

prvního ročníku v programu EATS, což znamená, že mají 4 vyučovací hodiny týdně 

vedené tímto způsobem a k tomu ještě povinnou výuku angličtiny od první třídy třikrát 

týdně s českým vyučujícím. Navíc tito žáci absolvovali alespoň jeden rok výuky 

programu ELF (English Learning and Fun) již na jedné z mateřských škol, kde tento 

předškolní projekt probíhá. Kontrolní třídu tvořilo 14 žáků ze ZŠ Na Okraji, kteří mají 

anglický jazyk v rozsahu třech vyučovacích hodin týdně od první třídy s českým 

vyučujícím a většina z nich začala s výukou anglického jazyka právě až s nástupem do 

školy.  

 

V první fázi byl uskutečněn vstupní test vytvořený na základě YLE Cambridge 

Exams
97

 , který měl za úkol určit počáteční úroveň znalostí jednotlivých žáků, vůči 

které se bude v navazujícím šetření stanovovat přidaná hodnota následného vzdělávání. 

Tyto zkoušky jsem si vybrala jako vzor svého pretestu kvůli tomu, že určují 

mezinárodní standardy ve vyučování angličtiny v základních školách a jsou jednotné po 

celém světě. Zaujaly mě, jelikož zkoumají hravou formou úroveň jednotlivých 

jazykových kompetencí a také mohou být pro děti motivací k dalšímu kontaktu s 

angličtinou. Test se skládal ze třech částí, a sice Writing and Reading (psaní a čtení); 

                                                             
97 YLE Cambridge Exams jsou mezinárodně uznávané zkoušky pro děti ve věku 7-12let, které mají tři 

úrovně obtížnosti-starters začátečník, movers odpovídající stupni A1 podle SERR a flyers odpovídající 

A2 . Zkoušky jsou vymyšlené tak, aby děti bavily a motivovaly je k dalšímu učení se anglického jazyka. 

Z každé ze tří částí testu - poslechu, psaní a čtení, mluvení - je možné získat maximálně 5 terčů (bodů), 
dohromady tedy 15. Výsledek zřetelně ukazuje, jaké dítě dělá pokroky ve výuce jazyka. 
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Listening (poslech) a Speaking (ústní projev).  Oblastem Listening a Writing and 

Reading byla vyhrazena jedna vyučovací hodina, tzn. 45 minut, zatímco na Speaking 

měl každý žák asi 7 minut. Test byl zjednodušenou variantou základní úrovně těchto 

zkoušek - Starters, která neodpovídá ani nejnižšímu stupni A1 podle SERR (Společný 

evropský referenční rámec pro jazyky). Test byl zadáván v anglickém jazyce, avšak 

v případě kontrolní skupiny za přítomnosti jejich učitelky, která instrukce překládala do 

českého jazyka a opakovaně zasahovala do průběhu testu. Bez její pomoci by testování 

vůbec nebylo možné, nicméně jsem si vědoma, že se tímto zásahem porušila absolutní 

metodologická korektnost – částečně odlišné podmínky každé skupiny. 

 Ve Speaking byl každý žák individuálně dotazován na základní informace o 

sobě samém, své rodině, zájmech a následně měl za úkol popsat dva obrázky, od 

kterých se odvíjela další část rozhovoru. V ústním projevu byla hodnocena především 

plynulost a porozumění danému úkolu. Oddíl Listening sestával ze čtyř úloh, které měly 

prověřit schopnosti porozumění dialogu vedenému v anglickém jazyce a na jeho 

základě posléze správně zodpovědět dané úkoly. V části Writing and Reading byla 

v rámci čtyř úloh zkoumána znalost slovní zásoby včetně spellingu a také porozumění 

jednoduchým popisům obrázků či otázkám. 

Po 6 měsících byl proveden druhý test opět vytvořený na základě YLE 

Cambridge Exams , který měl ukázat, zda došlo u žáků obou skupin k určitému posunu 

ve znalostech a především, zda stále platí hypotéza, že žáci v programu EATS dosahují 

lepších výsledků než kontrolní skupina. Struktura testu byla stejná jako u vstupního, 

avšak jednalo se o zjednodušenou variantu střední úrovně - Movers, která již odpovídá 

stupni A1 podle SERR. Tentokrát byly instrukce zadány v obou skupinách v anglickém 

jazyce bez přítomnosti vyučujících. 

 Ve Speaking měli žáci popsat rozdíly na dvou obrázcích a druhým úkolem bylo 

Odd-one-out (vyřaď nehodící se) a říct důvod jejich volby. Stejně jako u prvního testu i 

zde byl kladen důraz na porozumění a plynulost projevu. V oddílu Listening byly opět 

čtyři úlohy založené na porozumění dialogu vedenému v anglickém jazyce. Na jeho 

základě měli žáci bezchybně vypracovat dané úkoly, avšak obtížnost byla vyšší než 

v předešlém testu. Writing and Reading se opět zaměřil na slovní zásobu;  porozumění 



59 
 

popisům obrázku; pochopení jednoduchých frází a v neposlední řadě na porozumění 

krátkému souvislému textu podloženého obrázky. 

V mezidobí se jevilo přínosným opakované pozorování výuky tohoto programu 

za standardního chodu školy, což přispělo k pochopení principů, jež jsou zde používány, 

a umožnilo nahlédnout do hodin, ve kterých byli přítomni jak rodilý mluvčí, tak jeho 

asistent.  

 

9. VÝZKUM EFEKTIVITY PROGRAMU EATS 

Test 1 

Vstupní test byl zadán dříve skupině EATS. Začalo se částí Listening (doba 

trvání cca 17 min, viz příloha č. 2 a 3), přičemž obecné instrukce k celému testu byly 

řečeny v anglickém jazyce. Zadání jednotlivých úkolů včetně vzoru bylo přečteno 

jedním z žáků v angličtině a nebylo potřeba nic vysvětlovat v češtině. Pracovalo se 

najednou a nahrávka byla puštěna znovu jen kvůli kontrole. Zatímco stejnou část u 

kontrolní skupiny bylo nutno zadat v českém jazyce z důvodů již výše vysvětlených a 

názorně předvést vzorové řešení, čímž bylo použito odlišného metodologického 

postupu. Nicméně i poté bylo položeno mnoho dotazů z řad žáků, na které odpovídala 

česky jejich vyučující, a mnohdy také žáci doslova prosili o pomoc. Nahrávka musela 

být zastavována a opakovaně pouštěna na žádost žáků. Častou obtíží u této skupiny bylo 

neporozumění zadání určitého úkolu.   

Po odevzdání této části, dostal každý žák sekci Writing and Reading (viz příloha 

č. 1), na které již pracoval samostatně dle vlastního tempa a v libovolném pořadí úkolů. 

Kontrolní skupina potřebovala na tuto činnost cca 25 min, zatímco skupina EATS byla 

hotova za cca 10 min. Skupina EATS pracovala samostatně, avšak kontrolní skupina 

vznášela dotazy či připomínky. 

Speaking (viz příloha č. 4 a 5) proběhlo po dokončení písemných částí. Zatímco 

žáci z EATS porozuměli daným otázkám při rozhovoru a byli schopni na ně reagovat, 

většina dětí z kontrolní skupiny nepochopila, co mají dělat nebo nevěděla, jak svou 
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myšlenku převést do angličtiny. Výjimkou byl chlapec, který žil 5 let v USA, kde 

navštěvoval anglickou školu a ještě jeden, který se učil anglicky již v mateřské škole. 

Oběma skupinám se dařilo popisování prvního obrázku (barvy na papouškovi), avšak 

druhý obrázek (děti lyžující za slunečného počasí) byl již obtížnější a jen několik žáků 

jej dokázalo popsat komplexněji a ne jen vyjmenovávat části oblečení dětí či barvy na 

obrázku. Na závěr byl žák dotázán, které cvičení v písemné části mu dělalo největší 

potíže. 

Oba testy měly části Writing and Reading a Listening hodnoceny body, přičemž 

byl určen maximální možný počet ( což bylo 5 eventuelně 6 bodů) dosažitelný za 

každou úlohu. Následně se odečítal jeden bod za každou chybně zodpovězenou nebo 

nevypracovanou otázku. Na závěr se bodový zisk všech žáků z jednotlivých úloh sečetl 

a vydělil jejich počtem za účelem získaní průměrných hodnot. Ty pak byly zaneseny do 

grafů. 

Test 2 

Druhý a závěrečný test byl opět zadán dříve skupině EATS s tím, že se začalo 

tentokrát sekcí Writing and Reading (viz příloha č. 6), protože nastaly určité technické 

komplikace s nahrávkou poslechového materiálu. Žáci měli na vypracování cca 20 min, 

aby se poté ještě stačil udělat společně zadávaný poslech. Z důvodu nedostatku času 

někteří žáci nestihli vyplnit poslední cvičení, což se promítlo do celkových výsledků. 

Test byl zadán opět celý v angličtině, postupovalo se stejně jako u předešlého, totiž, že 

jeden z žáků přečetl zadání včetně vzoru. Ani v tomto případě nebylo třeba nic 

vysvětlovat v češtině, žáci pochopili zadání. Bylo znát, že jim test působí poněkud větší 

obtíže než vstupní, což je pochopitelné s ohledem na fakt, že se jednalo o těžší variantu. 

Kontrolní skupině bylo znovu nutné instrukce podat v českém jazyce a i poté vznesli 

žáci mnoho dotazů. Zase se projevilo neporozumění zadání úloh. Na tuto část měli jen 

cca 15 min, jelikož začínali poslechem, u kterého se neplánovaně zdrželi.  

Listening (viz příloha č. 7 a 8) probíhal stejně jako u vstupního testu. Žákům 

skupiny EATS byla nahrávka představena dvakrát, aby si mohli zkontrolovat své 

zápisy. Na poslech měli vyhrazených cca 16 min, nicméně se všechno stihlo. Zadáním 

rozuměli, v podstatě neměli žádné dotazy. Zatímco kontrolní skupině byl tento oddíl 
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zadán v českém jazyce, i přesto nepochopili instrukce a opakovaně se dotazovali. I 

tentokrát bylo nutné nahrávku zastavovat a vše pouštět znovu, aby pobrali informace 

z dialogů a byli schopni odpovědět na dané otázky, čímž se poslech protáhl na 

neplánovaných cca 27 min.  

Speaking (viz příloha č. 9 a 10) opět probíhal formou individuálního pohovoru 

s každým žákem po dobu cca 7 minut. Žáci z EATS rozuměli oběma úkolům, zatímco u 

kontrolní skupiny pochopili oba úkoly jen tři žáci, alespoň jeden z nich (většinou 

nalézání a popisování rozdílů) pět žáků, ostatní odpovídali zcela nepatřičně. Poslední 

fází byl dotaz ohledně obtíží v písemné části testu.  

Dále budeme pomocí grafů rozebírat výsledky jednotlivých částí testu 

v počáteční a závěrečné fázi u obou tříd. Jedná se o průměrné hodnoty a vzhledem 

k malému vzorku může být statistická chyba velká. 

 

Graf č. 1 – Writing and Reading Test 1 

Graf č. 1 popisuje Writing and Reading ve vstupním testu. Jak je patrné skupina EATS dosáhla 

lepších výsledků ve všech čtyřech úlohách. Nejlépe hodnocená je úloha 1, která však byla 

omylem špatně vytvořena a tím se zkresluje do jisté míry její výpovědní hodnota. Největší 

rozdíl ve výsledcích se nalézá u úlohy 4, která byla zaměřena na porozumění jednoduchým 

otázkám a jejich následné zodpovězení na základě obrázku. Problémem kontrolní skupiny bylo 
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nepochopení otázek. V podstatě vyrovnané, co se týče znalostí, byly skupiny u úlohy 3, ve které 

byla testována slovní zásoba z různých tematických oblastí a spelling těchto slov. 

 

Graf č. 2 – Writing and Reading Test 2 

Předchozí graf č. 2 zobrazuje výsledky stejné oblasti Writing and Reading, avšak při druhém 

testování. Opět je zřejmé, že kromě úlohy 1 byla skupina EATS o dost úspěšnější. V úloze 1 

měli žáci podle definice poznat konkrétní slovíčko s tím, že měli nápovědu v podobě obrázků. 

Důvodem úspěšnosti kontrolní skupiny v této úloze na rozdíl od ostatních by mohl být fakt, že 

při běžné výuce angličtiny je kladen důraz na slovní zásobu a její psanou formu, která je často 

procvičována. Zatímco na úlohách 2 a 3, které se zaměřily na jednoduché fráze a popis obrázku, 

je vidět, že EATS dosáhl vysokých hodnot. Propad skupiny EATS v úloze 4 byl zčásti jistě 

zapříčiněn nedostatkem času, který měli žáci na její vypracování. Oni sami považovali za 

nejtěžší právě tuto úlohu. Zatímco kontrolní skupina neuspěla v úloze 4, protože žáci 

nerozuměli souvislému textu a tedy nevěděli, která slova mají do mezer doplnit. Rozdíl ve 

výsledcích obou skupin byl větší u závěrečného testu, což ukazuje na to, že EATS zvládl 

závěrečný test lépe než kontrolní skupina. 
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Graf č. 3 – Listening Test 1 

Graf č. 3 popisuje Listening při vstupním testu, ze kterého je patrné, že EATS skupina znovu 

dosáhla výrazně lepších výsledků než kontrolní skupina. Dokonce v úlohách 2 (znalost 

předložek místa a barev) a 4 (znalost způsobového slovesa Can/Can t́ byly výkony jejích členů 

téměř stoprocentní, což neplatí u kontrolní skupiny. Nejslabší úlohou v případě EATS byla 3 

(rozhovor, při kterém měli odpovídat na otázky), což se shodovalo s výroky samotných žáků.  

Úloha 1 (umísťování objektů dle instrukcí do obrázku) byla o dost lépe vypracována skupinou 

EATS možná i proto, že její žáci jsou zvyklí poslouchat instrukce od rodilých mluvčích. 

 

Graf č. 4 – Listening Test 2 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

úloha 1 úloha 2 úloha 3 úloha 4 

EATS 

Sever 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

úloha 1 úloha 2 úloha 3 úloha 4 

EATS 

Sever 



64 
 

Listening u závěrečného testu zobrazuje graf č. 4, přičemž EATS byl ve všech čtyřech úlohách 

úspěšnější než kontrolní skupina. Úlohy 1(rozpoznání osob na obrázku dle popisu) a 4 

(přiřazování dnů k činnostem) byly nejsilnější složkou poslechu u EATS. Zajímavostí je, že žáci 

z kontrolní skupiny ještě doteď neprobírali názvy jednotlivých dní, i přesto dosáhli 50% 

úspěchu. Nicméně rozdíl mezi oběma skupinami byl značný. Úlohu 2 (zapisování informací 

získaných z rozhovoru) a 3 (výběr z odpovědí na jednoduché otázky) vypracovali žáci EATS na 

přibližně stejné úrovni. Výsledky kontrolní skupiny se pohybovaly u všech úloh kolem 50%, 

zatímco EATS nejméně 75%. 

Speaking 

Nyní následují mé postřehy z individuálního pohovoru: 

 žáci EATS byli sebevědomější v jazyce, kontrolní třída se obávala promluvit 

 žáci EATS začali hned po vznesení dotazu reagovat v anglickém jazyce, žáci z 

kontrolní třídy buď mlčeli nebo zahájili projev v českém jazyce  

 žáci EATS se dokázali zeptat, když něčemu nerozuměli ( učitelé je vedou k tomu, aby 

se co nejvíce ptali a tím se dobrali porozumění), kontrolní třída převážně mlčela, když si 

nevěděla rady  

 žáci EATS mluvili plynuleji než kontrolní třída a někteří z nich byli schopni používat 

složitější slovní spojení 

 

Celkově lze říct, že žáci ze skupiny EATS dosáhli lepších výsledků, jelikož jsou pravidelně 

třikrát týdně vystaveni naslouchání autentického anglického jazyka. Jsou zvyklí vnímat od 

začátků výuky instrukce v angličtině, vznášet nejrůznější dotazy v tom samém jazyku a taktéž 

jsou vedeni k tomu, aby co nejvíce promlouvali. Na druhou stranu kontrolní skupina velmi 

dobře obstála v situacích, kdy se jednalo o písemnou formu slovní zásoby, na kterou je kladen 

v běžné výuce anglického jazyka důraz. Běžnou výukou mám na mysli výuku realizovanou na 

státních základních školách pod vedením českého učitele, často nekvalifikovaného. Co se týče 

ústního projevu, z individuálního pohovoru s každým žákem bylo více než zřejmé, že žáci 

EATS jsou zvyklí naslouchat přirozené mluvě v anglickém jazyce. Jsou schopni adekvátně 

reagovat a nebojí se něco říct. V kontrolní skupině byly asi tři výjimky, u nichž to vypadalo 

stejně, ale většina žáků nerozuměla pokynům; nedokázala souvisle mluvit v anglickém jazyce a 

taky bylo znát obavy z mluveného projevu jako takového. 
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 Níže jsou v grafech znázorněny posuny ve výsledcích, opět uváděných v průměrných 

hodnotách, obou tříd mezi počátečním a finálním testováním. 

 

Graf č. 5 – Rozdíl mezi Testem 1 a Testem 2 v části Writing and Reading 

Podíváme-li se na oblast Writing and Reading, kontrolní skupina dětí se propadla ve všech 

čtyřech úlohách, což by mohlo značit, že druhý test byl pro ně příliš náročný a že žáci ještě 

nedosahují potřebných znalostí. Navíc i třída EATS se v úloze č. 1 a č. 4 zhoršila se svými 

výsledky, zřejmě byl druhý test v této oblasti koncipován na vyšší úroveň, než na jaké se žáci 

v té době nacházeli. Nesmíme také zapomenout na fakt, že žáci EATS měli na Writing and 

Reading méně času při druhém testu (z důvodu nenadálých technických problémů), a  proto 

nestíhali vypracovat poslední úlohu, kterou u následného pohovoru označili za nejobtížnější. 

Zatímco kontrolní třída měla času dostatek, avšak u nich byl problém v neporozumění danému 

souvislému textu.  
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Graf č. 6 – Rozdíl mezi Testem 1 a Testem 2 v části Listening 

Zajímavé je, že v sekci Listening na rozdíl od předchozí části Writing and Reading došlo během 

druhého testu u obou tříd ve třech úlohách k progresi. Mohlo by to značit, že testovaný oddíl byl 

vytvořen na nižší úrovni než Writing and Reading nebo že daný typ úkolů lépe vyhovoval svou 

povahou všem žákům. Propad nastal u kontrolní třídy v úloze č. 4, která se týkala učiva jenž 

ještě tito žáci neprobírali. Nicméně v ní dosáhli, jak již bylo výše zmíněno, 50% průměrného 

bodového zisku. To odkazuje na fakt, že se děti možná mimo školu zabývají anglickým 

jazykem a získávají tak poznatky dříve než se je učí ve škole. Zlepšení třídy EATS ve třech 

úlohách a lehký propad u úlohy č. 2 naznačuje, že žáci jsou přivyklí poslechu anglického jazyka 

a nemají téměř problém s porozuměním i na vyšší úrovni, než na které by se podle osnov měli 

oficiálně nacházet. 
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III.  ZÁVĚR 

Výzkumná hypotéza, že žáci třetího ročníku ZŠ zapojení do nadstavbového programu 

EATS dosahují lepších výsledků, než žáci z běžné třídy, se mi potvrdila. Ve výsledcích 

obou testů dosáhli vyššího bodového zisku až na drobné výjimky. Značný rozdíl jsem 

zaznamenala v ústním projevu žáků, kdy účastníci EATS rozuměli bez větších obtíží 

instrukcím zadávaným v angličtině, pochopili, co je jejich úkolem, a smysluplně 

reagovali. Někteří odpovídali celou větou, nikoliv jen krátkými slovními spojeními, jak 

tomu bylo u kontrolní skupiny.  

 Zajímavé je zjištění, že v úlohách týkajících se slovní zásoby, odpovědí na 

jednoduché otázky a popisu obrázku skupina EATS o mnoho nepředčila skupinu 

kontrolní. Možným vysvětlením by mohlo být, že kontrolní skupina je více zvyklá na 

tyto typy cvičení.  

 Za důležité považuji zmínit odlišnost metodologického postupu, který jsem 

použila při testování obou skupin. U kontrolní třídy jsem byla nucena předložit žákům 

instrukce v českém jazyce, poněvadž jinak by testování tímto způsobem nebylo 

realizovatelné. Je možné, že třída EATS byla do jisté míry zvýhodněna, protože při 

výuce používá učebnice s anglickými instrukcemi, jež jsou podobné těm z výše 

zmíněných testů, a tedy žáci jsou na ně již přivyklí.  

 Na druhou stranu zde určitě významnou roli hraje přítomnost rodilého 

mluvčího v hodinách, díky čemuž jsou žáci EATS pravidelně vystavováni kontaktu 

s přirozeně znějícím anglickým jazykem. Potvrdilo se mi, že nutnost žáků komunikovat 

s lektorem v angličtině je pozitivně motivuje k tomu, aby se zbavili obav z používání 

cizího jazyka, což se považuje za jeden z hlavních cílů přítomnosti rodilých mluvčích 

v pedagogických sborech jednotlivých škol. Na žácích bylo znát větší jazykové 

sebevědomí, které je podporováno oceňováním nejlepšího žáka měsíce, jak již bylo 

výše popsáno. Výhodou je zajisté malý počet dětí ve třídě, kdy se jim může učitel 

individuálně každou hodinu věnovat. Navíc přítomnost českého asistenta umožňuje 

rozdělit si práci a navzájem se s lektorem kontrolovat a doplňovat.  
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 Za velmi přínosné, co se týče motivace dětí, považuji kombinaci práce 

s učebnicí a interaktivních činností. Při nich se žáci EATS zdokonalují v jazykových 

schopnostech v rámci her, písniček, dílen, projektů, což jsou pro ně zajímavé a zábavné 

aktivity a zároveň tak dochází k integrované výuce angličtiny a některé z výchov. 

Programu se sice v minulosti neosvědčilo zavádění CLILu v kombinaci s rodilými 

mluvčími, avšak určité postupy si z něj uchovali a používají je. V neposlední řadě je 

nutné vyzdvihnout, že žáci EATS třídy jsou zhruba na stejné úrovni anglického jazyka, 

a tak práce s nimi jako skupinou je o mnoho snazší než tomu bývá u heterogenní 

skupiny na základní škole, co se jazykových znalostí týče.  

 Poněkud překvapující byly závěry, které vzešly ze srovnání výsledků 

vstupního a závěrečného testu u každé třídy zvlášť. Vyplývá z nich, že u obou tříd došlo 

k regresi v části Writing and Reading, zatímco u Listening naopak došlo k určité 

progresi. Můj předpoklad byl, že dojde ke zlepšení v obou částech alespoň u třídy 

EATS. Vysvětlení se nabízí v tom, že druhý test byl obtížnější právě v oblasti psaní a 

čtení, na druhou stranu poslech nedosáhl stejné náročnosti. Na programu EATS se mi 

velmi zamlouval přátelský a vstřícný vztah mezi jednotlivými členy týmu v čele s jejich 

vedoucí. Jsou schopni smysluplně spolupracovat, radit si a pomáhat, což se často nevidí.  

 Celý program EATS na mě působil pozitivně, motivujícím dojmem. Velmi 

bych chtěla ocenit přístup k chybě, která není zbytečně vyzdvihována, ale to 

neznamená, že by ji učitel neopravil. Tímto způsobem nejsou žáci tolik stresováni, že 

udělali něco špatně. 

 Určitě bych doporučila tento program nebo alespoň jeho složky dalším 

základním školám, avšak je mi jasné, že realizace není jednoduchou záležitostí. Bylo by 

potřeba určité množství rodilých mluvčích, dostatek prostoru pro výuku, vhodné učební 

materiály, což všechno je spojeno s otázkou financování tohoto záměru. Nicméně si 

myslím, že i představení programu EATS v mé práci by mohlo přispět alespoň 

k zamyšlení se nad používanými metodami a přinést trochu inspirace. 
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