
 
Můj názor na CLIL výuku je velmi pozitivního charakteru. Doposud jsem o téhle metodě 

neměla tušení. Přijde mi zajímavé, jak se cizí jazyk integruje do dalšího předmětu ve škole. 
Tenhle způsob výuky žákům dopomůže k tomu, aby se v angličtině zlepšovali, vytvořili si 
k ní kladný vztah a v budoucnu se nebáli v tomhle jazyce hovořit. CLIL je nenáročná pro 

žáky a líbí se mi, že nejsou žáci do ničeho nuceni. Pokud nevíš v anglickém jazyce, odpověz 
v českém. U žáků se tak nevytváří žádné zábrany a nestaví si kolem sebe hradby, které by 

jim do budoucna mohly uškodit. Anglický jazyk je tak neustále „na očích“ žáka, kdy jej 
poslouchá a čte nápisy kolem sebe. Do jisté míry bych metodu CLIL chtěla využívat ve 
škole také, jelikož jsem toho názoru, že se nejedná o nic špatného a opravdu těm žákům 

mohu pomoci s tím, aby v budoucnu neměli s angličtinou problém. Sama osobně si myslím, 
že kdyby se tohle na školách zavedlo již dříve, spousta z nás by k angličtině měla úplně jiný 

vztah. Já například k tomu jazyku moc nepřilnula a na školách do nás jen neustále cpali 
gramatiku a učení slovíček nazpaměť, což je prostě zbytečné. Když člověk slova neopakuje, 

rychle je zapomene. Není přeci důležité, aby člověk znal všechna pravidla gramatiky 
anglického jazyka, když posléze neumí ze sebe dostat ani slovo. I když k tomuhle jazyku 

nemám úplně dobrý vztah, rozhodně mi to nezabrání v tom, abych metodu CLIL aplikovala 
ve své praxi. Hodlám posouvat žáky vpřed a nechci, aby se angličtiny báli tak, jako jsem se 

jí doposud bála (nebo spíš vyhýbala) já.
 

Clil považuji za určitě dobrý způsob, jak angličtinu předávat již nejmenším žákům. V rámci 
výuky předmětu Integrovaná výuka anglického jazyka jsem byla nadšená a myslím si, že má 

svůj potencionál a místo v rámci výuky na českých školách. 
Jako obrovské pozitivum vnímám to, že žáci jsou s anglickým jazykem seznamování 

nenásilnou formou a v některých případech si to ani nemusí uvědomovat, že se anglicky 
zrovna učí. Taky si myslí, že se může tímto způsobem odbourat strach z mluvení, který 

můžeme mít někdy i my sami. V rámci takových hodin si myslím, že žáci se o jazyku naučí 
daleko více, než když je jazyk brán pouze formou klasické hodiny anglického jazyka. 

V rámci clilu může žák sledovat širší souvislosti a propojovat si je tak do větších celků. Po 
chvíli sám pochopí a odvodí si na co se ho v angličtině vlastně ptáme a po další chvíli bude 

žák schopný na naši otázku i odpovědět. Nenásilná forma se mi v tomto případě líbí, 
protože žáky nenutíme, aby hned na nás mluvili anglicky. Jdou na to sami svým vlastním 

tempem a podle svého vlastního uvážení. Rozhodně si myslím, že má clil smysl a mohl by 
být více ve školách uplatňován. 

 
Myslím si, že metodu CLIL je velmi vhodné zařazovat do ostatních hodin. Žáci totiž používají 

cizí jazyk v přirozeném prostředí a nenásilně si jej osvojují. Líbí se mi, že je CLIL veden 
zábavnou formou, například pomocí písniček nebo her, žáci jsou tak lépe motivováni. Velkou 

výhodu také vidím v tom, že CLIL jde použít v jakékoliv hodině a učitel nemusí perfektně 
ovládat cizí jazyk, stačí mu pouze základní slovíčka, která si navíc může před hodinou 

vyhledat a připravit. Další plus je to, že stačí v jedné vyučovací hodině věnovat metodě CLIL 
pouze pár minut. Příprava není tedy pro učitele až tak náročná. Dále oceňuji, že si žáci 
pomocí CLIL rozvíjí komunikativní dovednosti a nemají strach z toho, že něco řeknou 

špatně. Metodu CLIL jsem před tím vůbec neznala, ale zaujala mě natolik, že ji chci určitě 
v budoucnu využívat. 
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