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směřovat obsah učiva a činnosti ve výuce. Ke sta-
novení cílů může pomoci Bloomova taxonomie
cílů, která nabízí hierarchicky uspořádaný systém
kognitivních cílů výuky od málo náročných po
hodně náročné. Nejjednodušší cíle se týkají zapa-
matování si, dále následuje porozumění učivu,
aplikace, analýza, hodnocení a nejnáročnější je
tvorba. Podrobněji je práce s cíli dle Bloomovy
taxonomie popsána v následující sekci Jak zlep-
šovat bilingvní výuku.

Další problematickou oblastí může být výběr a
adaptace výukových materiálů. Někteří vyučující
využívají cizojazyčné materiály v originálním zně-
ní, jiní překládají materiály z mateřského jazyka
nebo hledají vhodné alternativy ve zjednoduše-
ných textech. Každá z těchto možností má svá
úskalí. Cizojazyčné materiály v originálním znění
mohou být pro žáky příliš náročné a to i v přípa-
dě, že se jedná o školní materiál pro žáky stejné-
ho věku. Překlady mohou přinést nechtěnou
změnu významu původního zdroje a možnost
chybných formulací. A zjednodušené texty mo-
hou při přílišném zjednodušení opomenout důle-
žitá fakta obsahu daného předmětu.

K řešení těchto situací napomáhá spolupráce
s kolegy. Může to být rodilý mluvčí, který zkon-
troluje jazykovou stránku nebo jiný kolega vy-
učující stejný předmět v cizím jazyce. V případě,

že budete zatím ve vaší škole jediný učitel vyuču-
jící v cizím jazyce, je možné najít partnera mezi bi-
lingvními učiteli z jiných škol. Můžete se s nimi se-
známit např. během různých metodických semi-
nářů nebo v rámci projektů. Prostřednictvím kon-
zultací materiálů, plánování, realizace a hodno-
cení v rámci bilingvní výuky s dalšími učiteli mů-
žete získat inspiraci. Navíc pocit, že na to nejste
sami, posiluje sebevědomí a motivuje vás praco-
vat lépe.

Kromě výzev týkajících se vyučujících a mate-
riálů zmiňují učitelé, začínající s bilingvní výukou,
také možné problémy žáků s používáním cizího
jazyka. Je zcela normální, že žáci nebudou zpo-
čátku komunikovat v cizím jazyce ve stejné míře,
jako by komunikovali v jazyce mateřském. Aktivi-
tu žáků musíme vhodně podporovat např. kon-
krétními otázkami podporujícími přemýšlení o
daném tématu v cizím jazyce. Celkově je kladení
otázek účinnou cestou k aktivizaci myšlenkových
pochodů žáků. Otázky můžeme napsat nebo pro-
mítnout na tabuli tak, aby je žáci viděli a snáze se
jim odpovídalo. Vhodné je také nabídnout žákům
příklady možných odpovědí a slovní zásobu, kte-
rá jim pomůže odpovědi zformulovat. Dále veď-
me žáky k vysvětlení odpovědí nebo okomento-
vání odpovědí spolužáků, což podporuje další ko-
munikaci. K tvorbě vět pomohou také tzv. řečové
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rámce, neboli části vět (obvykle začátky), které
zjednoduší tvorbu vět. Řečové rámce mohou být
uspořádány i do tabulky obsahující sloupečky
s výběrem možných podmětů, sloves a dalších
částí vět. Žáci pak pouze kombinují jednotlivá
slova a tvoří snadno věty v cizím jazyce. Zvláště u
mladších žáků a žáků nižší jazykové úrovně jsou
řečové rámce nápomocné.

Je obvyklé, že zpočátku kombinují žáci cizí a
mateřský jazyk a to i v rámci jedné věty. Právě ja-
zykové rámce mohou tomuto předejít. Nicméně
je přirozené, že žák přejde do češtiny, když neví,
jak pokračovat ve větě v cizím jazyce. Učitel by
měl podporovat každou aktivitu žáka, i když for-
mulace žákovy odpovědi není ideálně správná.
Po žákovi můžeme danou větu zopakovat ve
správné podobě v cizím jazyce. Sám učitel by se
ale měl přecházení mezi jazyky vyvarovat, aby byl
žákům dobrým příkladem.

Někteří vyučující se mylně domnívají, že žáci
nebudou cizí jazyk sami používat. Praxe ukazuje,
že tomu tak není. Jednak je postupem času žá-
kům přirozenější komunikovat o cizojazyčném
materiálu v cizím jazyce a zpravidla, když se jeden
žák snaží používat cizí jazyk a je od učitele po-
chválen, motivuje to dále nejen žáka samotného,
ale i jeho spolužáky. Samozřejmě nemůžeme
očekávat, že budou všichni žáci aktivně používat
cizí jazyk. Bilingvní výuka je ale přínosná i pro ty
žáky, kteří sami nebudou v cizím jazyce příliš mlu-
vit. Obklopením se cizím jazykem žáci, i když zpo-
čátku spíše pasivně, cizí jazyk vstřebávají. Nejdří-

ve budou žáci schopni porozumět, ale nebudou
ještě schopni sami cizí jazyk používat. To je běžná
situace jakéhokoliv učení se cizímu jazyku. Proto
by učitel neměl na žáky chvátat. Měl by sám vytr-
vat v používání cizího jazyka a žákům pomáhat
v porozumění. Navíc bychom měli mít na paměti,
že při bilingvní výuce je cílem obsah nejazykové-
ho předmětu a cizí jazyk slouží ke zprostředková-
ní daného obsahu. Cizí jazyk by měl být vnímán
jako nástroj a cíl výuky by měl směřovat k učivu
nejazykového předmětu.
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Kromě efektivního plánování bilingvní výuky,
sebevzdělávání učitele, týmové práce bilingvních
učitelů a dalších výzev diskutovaných v předchozí
sekci, je vhodné vyhodnocovat bilingvní výuku a
následně stavět na tom, co se osvědčilo, a vylep-
šovat to, co nebylo tolik efektivní. Stejně jako
v jakékoliv jiné kvalitní výuce je i v bilingvní výuce
vhodné používat různé metody a strategie vý-
uky. Variabilita metod vede k zajímavé a motivu-
jící výuce, zacílené na každého jednotlivého žáka.
Každý žák je jiný a proto je přínosem metody a
strategie střídat tak, aby se každému žákovi do-
stalo podpory, kterou právě on upřednostňuje.

Příkladem strategie, která může výrazně po-
moci porozumění, je vizualizace. Vizuálním podá-
ním učiva jsou například výše zmiňované řečové
rámce, dále různé obrázky, fotografie, schémata,
myšlenkové mapy, apod. Na 1. stupni ZŠ je ob-
zvláště nápomocné poskytnout žákům dostateč-
nou vizuální oporu k porozumění slovní zásobě i
např. procesu určité činnosti. Vhodný obrázek
často pomůže lépe než dlouhé vysvětlování.
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Další efektivní strategie je tzv. manipulace.
Tento pojem představuje veškeré reálné před-
měty, na které si žáci mohou sáhnout a manipulo-
vat s nimi. Stejně jako obrázky pomohou reálné
předměty výrazně porozumění. Navíc už samot-
ný předmět, který si žáci mohou vzít do ruky, je
zajímavý pro účely popisu, bádání, aktivaci myš-
lení. Obrázky i předměty si mohou žáci i sami vy-
tvářet a dále ve výuce využívat. Zapojením žáků
do procesu tvorby zajistíme snahu porozumět.
Aby mohli žáci něco vytvářet, musí porozumět in-
strukcím, co mají dělat. Pokud v žácích podporu-
jeme jejich přirozenou zvídavost, budou sami
chtít vědět, co a jak dělat, což představuje přiro-
zené prostředí k porozumění cizímu jazyku v ji-
ném předmětu.

Podpora kooperace je v bilingvním vzdělávání
neméně důležitá. Spolupráce žáků pomáhá už při
porozumění zadání úkolu, dále pak v průběhu vy-
pracování úkolu a následné prezentaci. Učitel by
měl skupiny nebo dvojice obměňovat dle růz-
ných kritérií. Někdy nechat žáky vytvořit si dvoji-
ce či skupiny dle vlastních preferencí, jindy žáky
rozdělit podle znalostí a dovedností tak, aby byl
v každé skupině žák slabší i silnější, jindy dát do

skupin žáky silnější spolu a slabší spolu. V prvním
případě, při kombinaci zdatnějších žáků s méně
zdatnými, dochází snáze k pomoci zdatnějších
žáků méně zdatným. V druhém případě, kdy jsou
v každé skupině podobně schopní žáci, dochází
k vzájemné pomoci při posouvání se dále. Jindy
může být rozdělení do skupin na základě náhod-
ného losu obrázků nebo kartiček se slovy týkají-
cích se různých druhů potravin (skupiny: zeleni-
na, ovoce, masné výrobky, mléčné výrobky), zví-
řat (hmyz, ptáci, savci, ...), států (státy Evropy,
Asie, Afriky, ...). Opět je tedy důležité dbát na
variabilitu.

Další přínosnou metodou je spojení učení
a pohybu. Někdy se používá anglická zkratka TPR
(Total Physical Response), která spočívá v reakci
na instrukci pohybem. Pohyb je mnohdy ve výuce
jiných předmětů než tělesné výchovy opomíjen,
přitom řada žáků patří ke kinestetickým typům,
tedy těm, kterým pohyb nejlépe pomáhá při za-
pamatování si a celkově osvojování si učiva. Při
TPR se žáci pohybují po třídě, řeší různé úkoly,
přemisťují předměty nebo kartičky, běží k obráz-
ku představujícímu nějaké slovíčko nebo pohy-
bem předvádí činnost týkající se probíraného té-
matu.

Nejen pro CLIL a bilingvní výuku, ale pro jakou-
koliv výuku stojí za to vyzkoušet také metody kri-
tického myšlení. Jedná se o výukové metody,
které podněcují přemýšlení. Aktivace myšlenko-
vých pochodů v rámci kritického myšlení vychází
z třífázového modelu učení, tzv. E – U – R modelu.
E = evokace neboli uvedení tématu a motivace
tématem se zabývat, U = uvědomění si získáva-
ných znalostí a dovedností a R = reflexe jako
např. prezentace výsledků ostatním, shrnutí klí-
čových informací, sdílení výsledků a vyvození zá-
věrů. Důraz je kladen především na aktivitu žáka,
stavění na předchozích znalostech a dovednos-
tech a učení se v souvislostech.

Cyklický styl výuky, kdy vycházíme z jednoduš-
šího a postupujeme k náročnějšímu učivu, reflek-
tuje cíle spojené s kognitivní náročností dle škály
Bloomovy taxonomie cílů. Uvedeme si příklady
konkrétních formulací cílů a z nich vycházejících
aktivit patřících do jednotlivých kategorií Bloo-
movy taxonomie. První ze šesti kategorií zapa-
matování odpovídají cíle: zopakovat, vyjmeno-
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vat, definovat, spojit, vybrat. Kategorii porozu-
mění učivu charakterizují cíle: popsat, vysvětlit,
shrnout, dát příklad. Příkladem kategorie aplika-
ce jsou cíle: demonstrovat, učit, dramatizovat,
použít. Cíle spojené s analýzou jsou: odlišit, otes-
tovat, charakterizovat, objevit. S hodnocením se
pojí cíle: posoudit, debatovat, vybrat, odhadnout
a v případě kognitivně nejnáročnější kategorie,
kategorie tvorby, udávají cíle slovesa: navrhnout,
formulovat, zobecnit, zorganizovat. Bloomova
taxonomie formuluje cíle pomocí tzv. aktivních
sloves, což jsou slovesa popisující činnosti. Při ta-
kovéto přesné formulaci cílů pomocí aktivních
sloves se nám následně snáze plánují výukové ak-
tivity vedoucí k naplnění cílů a zároveň se pak na-
plnění cílů snadněji kontroluje.

K tomu, aby mohly být naplněny cíle, které si
bilingvní učitel stanoví, pomohou nejen výše zmí-
něné výukové metody a strategie a variabilita ak-
tivit zacílených na vizuální, auditivní a kinestetic-
ké učební styly žáků, ale také podpora učení, tzv.
scaffolding.

Anglický výraz Scaffolding (čteme „skafol-
ding“) znamená v doslovném překladu lešení.
V rámci výuky se lešením myslí různé druhy pod-
pory, která pomáhá žákům osvojit si dané znalos-
ti a dovednosti. Scaffolding by měl prolínat ja-
koukoliv výuku, a protože pomáhá žákům snáze
porozumět učivu, je v bilingvní výuce ještě důle-
žitější. Příkladem scaffoldingu jsou již zmíněné
řečové rámce, obrázky, slovníček, kartičky se slo-
víčky, tabulky, plakáty vyvěšené ve třídě, grafic-
ké organizátory, příklady ukázkových řešení, mi-
mika, gesta, apod. Kreativní učitel využívá růz-
ných druhů podpory dle konkrétní třídy, předmě-
tu a tématu. S postupem času už není „lešení“
potřeba, je tedy postupně používáno méně a žáci
jsou tak vedeni k samostatnosti.

$
� ������"� �"�"�%��� �/���


 �/��� ')*)(

Oblast hodnocení je většinou oblastí proble-
matickou nejen v bilingvním vzdělávání. Nicméně
hodnocení patří do procesu učení. Bilingvní škola
by měla mít způsob hodnocení zakotven v klasifi-
kačním řádu a dle toho se řídit. Protože cíle bi-
lingvního vzdělávání jsou cíle týkající se obsahu
nejazykového předmětu, nikoliv cizího jazyka,

hodnocení by se mělo týkat také pouze obsaho-
vé části výuky. V praxi se konkrétní způsob hod-
nocení u různých škol liší, ale stejně jako popis
celého procesu realizace bilingvní výuky, který je
schvalován orgány MŠMT, je tomu tak i v případě
hodnocení.

'� �
�� �"�"�%��� ��"���+


 ')*) ��"���+ 	 ��
-�(

Učitelé vyučující bilingvně si uvědomují nároč-
nost bilingvní výuky pro všechny zúčastněné.
Jsou si vědomi toho, že je potřeba trpělivosti, va-
riability učebních metod a strategií, pravidelné
opakování učiva a stavění na již získaných znalos-
tech a dovednostech. Zároveň uvádí, že výsledky
bilingvní výuky jsou v několikaletém časovém ho-
rizontu pozitivní, žáci jsou motivováni používat
cizí jazyk a většina žáků nevidí cizí jazyk v nejazy-
kovém předmětu vůbec jako překážku. Je proto
potřeba vytrvat v pravidelnosti realizace bilingv-
ních hodin. Hledání efektivních cest bilingvního
vzdělávání je výzva, která má smysl. K tomu, aby
se vám dobře bilingvně učilo, napomůže i tato
brožura.
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