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Hudební předměty jako CLIL.

Podněty teorie i praxe



Pojem CLIL

 Content and Language 
Integrated Learning

 Učení/vyučování spojující
obsah a (cizí) jazyk 

 Dnes jsou k dispozice 
desítky ekvivalentů 
termínu CLIL

 Hlavními výhodami CLIL 
jsou autentické
komunikační situace a 
nabytí cizojazyčné
odborné slovní zásoby

 Jednotná metodologie 
neexistuje

 Užití cizího jazyka ve výuce 
kolísá dle možností 
(bodově – liniově)

 V ČR je koncept CLIL
stále málo známý

 Je však už rozpracováván
a testován na různých 
typech škol



Odkaz J. A. Komenského
a CLIL (1)

 Ať každá práce ve vyučování přináší 
dvojí neb trojí užitek
(srov. KOMENSKÝ, „Velká didaktika“, 
1657, nově 1913, s. 288)

 Různá témata ve čtyřech jazycích 
současně - česky, latinsky, německy a 
maďarsky, nadto s obrázky
(srov. KOMENSKÝ, „Svět viditelný“, 
1685, nově 1985)

 Cizí jazyk je nutno se učit pro použití, 
nikoli ze všetečnosti
(srov. KOMENSKÝ, „Nejnovější metoda 
jazyků“, 1648, nově 1964, s. 223)

 Upozornění: český vzdělávací systém
v roce 2001 nebyl dostatečně 
vybaven kvalifikovanými učiteli ani pro 
jeden povinný cizí jazyk v ZŠ
(PRŮCHA, 2001, s. 26).
Otázka do diskuse:
je toto problém pro CLIL? 



Z projektů CLIL pro naše
všeobecně vzdělávací školy (výběr)

 VÚP Praha
(vedoucí autorského kolektivu Mgr. Gabriela Baladová):
výstupem dvě příručky CLIL pro 1. stupeň ZŠ
(2007, různé jazyky)

 NIDV
Vzdělávání učitelů v jazykových kurzech MEJA pro různé cílové skupiny: 
učitele na 1. stupni ZŠ i učitele ZUŠ (2005-2008, anglicky, německy)

 NIDV (hlavní partner), VÚP Praha + sdružení AMATE
(za VÚP didaktička cizích jazyků Mgr. Kamila Sladkovská):
Vzdělávání učitelů na 2. stupni základních škol a nižším stupni víceletých 
gymnázií (2010-2011), výstupem příručka (angličtina, němčina)

 Kolektiv pracovníků na Pedagogické fakultě MU v Brně
(manažerka PhDr. Jitka Kazelleová):
Testovací projekt pro pilotní školy – 2. stupně základních škol a nižší 
stupně víceletých gymnázií (2010-2011),
výstupem učebnice s DVD a digitální knihovna (angličtina)



Hudební předměty v našem školství
(zjednodušeno)

Pro CLIL
je vhodný
kterýkoli

z nich

Hudební
výchova:

od MŠ výše

Pěvecký
sbor:

od MŠ výše

Hra na
hudební nástroj

či
sólový zpěv:

ZUŠ,
konzervatoř,

střední ped. škola,
vysoká škola

Dirigování,
vedení sboru,

skladba:
ZUŠ,

konzervatoř,
střední ped. škola,

vysoká škola

Hudební nauka,
hudební teorie,

hudební estetika,
dějiny hudby aj.:

ZUŠ,
konzervatoř,

střední ped. škola,
vysoká škola



Italština v hudebních předmětech

 Italština je mezinárodní jazyk hudebníků (nikoli angličtina!)

 Běžné jsou italské termíny pro tempo (allegro, adagio), výraz 
(amoroso, con fuoco), způsob hry či zpěvu (legato, staccato)

 Například v 1. ročníku I. stupně ZUŠ se používají desítky italských 
termínů

 K přijímacím zkouškám na konzervatoř se jich vyžadují až stovky

 Učitelé hudebních předmětů v ČR nepotřebují mít vedle hudební 
kvalifikace další kvalifikaci jako učitelé italštiny

 Otázka do diskuse:
vytváří italština ve výše uvedené podobě
z hudebních předmětů CLIL? 



Pojem základní umělecké školy

ZUŠ jako škola není zařízením 
pro volný čas či školní družinou!

Studium žáků je sice dobrovolné, 
ale jsou zde:

 Přijímací a postupové zkoušky

 Veřejné přehrávky, výstavy, atd.

 Dříve učební osnovy a plány

 Nově RVP ZUV a ŠVP ZUŠ

 Kontrola ČŠI

Do této situace vstupuje CLIL



Základní údaje o projektu CLIL
na ZUŠ Tišnov (2000-2010)

 Projekt schválen Školským úřadem Brno-venkov v roce 2000

 Individuální předměty „hra na klavír jako CLIL“ a „hra na varhany jako CLIL“
(s komunikací v angličtině nebo v němčině),
kolektivní předmět „komorní hra jako CLIL“ (s komunikací v angličtině)

 Zachování parametrů standardního předmětu (učivo, počet a délka vyučovacích 
hodin, struktura vyučovací hodiny, výše školného)

 Účast v CLIL dobrovolná (žáka i učitele)



Cíle a pojetí CLIL

 Udržet nebo zvýšit dosavadní uměleckou úroveň žáka ve hře na hudební 
nástroj

 Komunikovat se žákem jednoduchým způsobem v cizím jazyce
 Rozšířit slovní zásobu a zlepšit dovednosti v cizím jazyce (žáka i učitele)

 Z hlediska žáka dvě fáze výuky CLIL: 1. receptivní, 2. produktivní
 Výhoda individuální výuky: možnost nasazení cizojazyčného lexikálního a 

gramatického minima/maxima dle individuálních potřeb žáka (i učitele)



Model pro výchozí
cizojazyčnou slovní zásobu v CLIL

… (NĚCO)

… (NĚJAK)

HRÁT



Odkaz J. A. Komenského
a CLIL (2)

 Každý má znát to, co dělá,
i v cizím jazyce, jako malíř 
malířství; neznalost provází 
hanba (KOMENSKÝ, 1964,
s. 224). Podobně u hudebníka

 Nechť se žáci učí praxí
(tamtéž, s. 212)

 Praxe nechť začíná od věcí 
nejmenších (tamtéž, s. 195)

 Na začátku probírat ne mnoho, 
ale důkladně
(tamtéž, s. 249 a 259)

 Pro dobré vyučování musí učitel 
projít vlastní praxí: vidět, slyšet, 
ohmatat, vykonat, zvládnout
(tamtéž, s. 350)



Slovníky v CLIL na ZUŠ

 Různý rozsah:

jedna strana A4 až stovky stran A4

 Trojjazyčné

(česko – anglicko – německé)

 Čtyřjazyčné

(česko – anglicko – německé – italské)

 V podobě

„gramatikalizovaného lexika“



Z práce na slovnících (1)

Nutno již v češtině vybrat jeden vhodný výraz z mnoha jako základ
a ten používat.

Příklad mnohosti uvažovatelných formulací:

 „Posuň ruku odtud tam.“

 „Udělej pohyb rukou doprava.“

 „Změň polohu ruky.“

 „Přenes ruku takto.“

 „Skoč rukou tímto způsobem.“

 „Ruka je žabka, udělej >hop<!“



Z práce na slovnících (2)

Nutno sdělovat žákovi již známé cizojazyčné výrazy. 

Například výraz „ten prst” nenahrazovat následovně:

 „ten palec” (takový výraz je sice přesnější, ale dosud pro žáka 
neznámý)

 „ten první prst” (prsty se sice značí číslicemi pro prstoklad,
ale zde je dosud pro žáka neznámá řadová číslovka)

Jako náhradu použít například:

 „ten prst jedna” (již známá základní číslovka)

 či vyjádřit se zatím raději česky



Pedagogický výzkum 
v projektu CLIL na ZUŠ Tišnov (2000-2007)

 Výzkumná otázka:
„Je integrace předmětu hra na klavír s komunikací v cizím jazyce (anglicky 
nebo německy) pro žáky v mé klavírní třídě na ZUŠ Tišnov vhodná?“

 Operacionalizace: 10 položek, 41 podpoložek

 Měření výzkumné otázky: pětistupňová Likertova škála

 11 výzkumných vzorků

 25 žáků různého věku (8-35 let) a různé pokročilosti hudební i cizojazyčné

 Metody: pozorování, dotazníky, experiment sui generis, případové studie

 Odpověď na výzkumnou otázku:
celkový průměr: 3,6 Likertovy škály= příklon ke SPÍŠE ANO

 Motivační maximum žáků: většinou kolem 300-500 lexikálních jednotek



Operacionalizace hlavní výzkumné otázky
z hlediska učitele (položky 1 až 5)

1. zvládnutí učební látky ve hře na klavír jako CLIL žákem 
(výsledek 4,8)

2. správnost proporcí složek vyučování v CLIL
(výsledek 3,6)

3. termínované využití slovníků CLIL žákem
(výsledek 4,8)

4. zvládnutí kvantity učební látky
ze slovníků CLIL žákem (výsledek 3,7)

5. kvalita cizojazyčné komunikace žáka v CLIL
(výsledek 3,5)



Operacionalizace hlavní výzkumné otázky
z hlediska žáka (položky 6 až 10)

6. všeobecná potřeba žáka komunikovat cizojazyčně
(výsledek 3,1)

7. souhlas žáka se způsobem jeho cizojazyčné komunikace v CLIL
(výsledek 3,8)

8. motivace žáka pro hru na klavír jako CLIL
(výsledek 3,9)

9. únosnost CLIL pro žáka
(výsledek 3,8)

10. výdrž žáka v CLIL
(výsledek 1,9)



Hlavní rizika
hry na nástroj jako CLIL na ZUŠ

 V náročných obdobích žáka (různé zkoušky apod.) má před 
ZUŠ vždy přednost všeobecně vzdělávací škola jako „škola 
pro život“

 Při přechodu na vyšší typ všeobecně vzdělávací školy je 
odchod žáka ze ZUŠ dnes velmi pravděpodobný

 Povinná hudební učební látka může žáka odradit třebas i 
přes jeho zájem o cizí jazyk v CLIL

 Celkové shrnutí:
ve srovnání se žákem všeobecně vzdělávací školy se žák 
ZUŠ vyznačuje větší prezenční labilitou („nevýdrží“)



K míře cizojazyčné kvalifikace 
učitele CLIL

Je
ideálem

úroveň C2
dle

SERRPJ?

„Pokyn ministra
školství…“

(2008)
jmenovitě

pro učitele ZUŠ
požaduje
úroveň

nejméně
C1

Realističtější
pohledy:

STONE (2001);
BEACCO a BYRAM

(2003);
SYGMUND (2005);

BALADOVÁ a
SLADKOVSKÁ

(2009)

Nověji vyjádření
za MŠMT ČR

(2010):
„Pokyn ministra

školství …“
neplatí

pro metodu
CLIL!

MŠMT ČR
podporuje prak-
tické používání
cizího jazyka

učitelem
bez taxativního

vymezení úrovně
(2007)

SERRPJ:
možnost

zaměřit se
na jednu

klíčovou položku
(např. lexikum)

a od ní
vše odvíjet



Základní údaje o projektu CLIL
na JAMU (2004-2007)

 Metodické centrum Hudební fakulty JAMU
v Brně je zařízením pro další vzdělávání 
učitelů hlavně ze ZUŠ

 Zde jazykové kurzy nazvané „Angličtina
u klavíru“ a „Němčina u klavíru“ (= CLIL)

 Podstata kurzů: modelové situace u klavíru

 Frekventanti kurzů: hlavně učitelé českých
a zčásti slovenských ZUŠ různého věku
(asi 20–60 let)

 Odlišné předchozí cizojazyčné vzdělání 
frekventantů:
samouci, studenti různých škol, maturanti
i držitelé státní zkoušky z cizího jazyka

 Požadavky frekventantů: vztah k praxi, 
méně gramatiky, stručnost (srov. SERRPJ)

 Motivační maximum frekventantů: většinou 
kolem 1000-1500 jednotek ve vybraném 
cizím jazyce („threshold level“)

 Pokus zohlednit požadavky frekventantů
i jejich žáků ve skriptu (VAŠÍČEK, 2008)



Učitel ZUŠ = učitel CLIL
(obecný model)

Využívání
potenciálu
sebezdo-

konalování

Předchozí
cizojazyčné

vzdělání učitele
nutno uchránit
před „korozí
kvalifikace“

CLIL
jako

vzdělávání
při práci

(„learning
by doing“)

CLIL
jako

součást
ŠVP

konkrétní školy,
konkrétní třídy

Využívání
příruček CLIL
pro všeobecně

vzdělávací
školy (viz výše),
od autora pro

ZUŠ apod.

Další
institucionální
vzdělávání,

samostudium
s internetem

apod.



Další postup v CLIL
z pohledu autora

 Dokončit vícejazyčné slovníky CLIL v modulárním pojetí
od A1 (resp. A1-) až po C2 (resp. C2+) dle SERRPJ
pro hru na klavír (zatím asi 45.000 lexikálních jednotek v každém jazyce)

Ideál: v CLIL na kterémkoli stupni školy (od MŠ po VŠ) kdokoli může kdykoli začít kdekoli – tedy 
například již na úrovni A-, a odtud jakkoli dospět kamkoli – tedy až k úrovním C (VAŠÍČEK, 2005, 
s. 334)

 Použít celé slovní (slovně-druhové) rodiny vícejazyčně

 Zahrnout do největšího slovníku Bloomovu taxonomii vzdělávacích cílů s postupem v pěti krocích 
(srov. VAŠÍČEK, Factworld, 2010)

 Vše ověřit ve výuce. Koncept CLIL je v tomto případě „individuální v individuálním“ = edukační 
luxus. Snad předpoklad inovativní školy (srov. PRŮCHA, 2009, s. 840), budou-li nadšení i kolegové

 Ve výuce přidávat i další (nové) jazyky tak, jak s nimi budou přicházet další (noví) žáci

 To znamená doplňovat slovníky o tyto jazyky a tyto jazyky se případně učit i se žáky = celoživotní 
vzdělávání  :-)

 Vypracovat vzorové obsahy nejvíce hraných skladeb vícejazyčně

 Určit garanta pro případnou (spolu)klasifikaci výsledků CLIL při závěrečných zkouškách a případné 
udělení bilingvální (plurilingvální) doložky žákovi, který splnil požadované cizojazyčné úkoly v 
hudebním předmětu jako CLIL



Odkaz J. A. Komenského
a CLIL (3)

 Úkol sestavit snadno pochopitelné 
souhrny (KOMENSKÝ, 1964, s. 211)
= slovní rodiny uvedené výše

 Komenského stupně poznání:
 1. stupeň popisný na základě 

zkušenosti (co, jak)
 2. stupeň poznávací na základě

úvahy (proč)
 3. stupeň objevný na základě 

pochopení věci a prohlédnutí důsledků 
- nové poznatky (tamtéž, s. 203-204)
(= „Comenius´taxonomy“?)

 Úkol sestavit vícejazyčné soubory 
umění, věd a tak dále, evropské 
jazyky řadit souběžně (tamtéž, s. 369 
a 374)

 Úkol vyrovnat se s jazykovými 
nepravidelností (tamtéž, s. 273)



Jazyk není pravidelný jako matematika
(příklad 1)

Zkušenost českého rodilého mluvčího:

 Sloveso: milovat
 Podstatné jméno: ta láska (= morfologicky jiné slovo!)

Pokusy jiného rodilého mluvčího žijícího nějakou dobu v ČR:

 Podstatné jméno: ta láska
 Sloveso: * láskat

 Časování slovesa * láskat :
* já láskáš, * ty láskáš, * on/ona/ono láskáš, atd.

 Podstatné jméno odvozené 1: * ten láskáš
 Podstatné jméno odvozené 2: * ta láskáša



Jazyk není pravidelný jako matematika
(příklad 2)

Zkušenost českého rodilého mluvčího:
 Sloveso: skočit
 Podstatné jméno: ten skok (= změna souhlásky!)

Pokusy jiného rodilého mluvčího žijícího nějakou dobu v ČR:

 Sloveso: skočit
 Podstatné jméno odvozené 1: * ten skoč
 Podstatné jméno odvozené 2: * ten skočan
 Podstatné jméno odvozené 3: * ta skočanka
 Podstatné jméno odvozené 4: * to skočání



Závěrečné motto

„Jazykem Evropy je překlad.“

(UMBERTO ECO)
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Literatura autora ke CLIL

 Články v časopisech: Auskunftsgeber, Begegnungen (SR), Cizí 
jazyky, Komenský, Newsletter – zpravodaj MSSUA, Pedagogika, 
Učitelské noviny a jiné (vždy vybrané číslo nebo vybraná čísla)

 Doktorská práce o CLIL (viz výše) – celkem 2 verze

 FACTWORLD (Czech Republic) – website: celkem 3 články

 Metodický portál RVP – website: celkem 3 články

 Sborníky z mezinárodních konferencí IDT (2001, 2005):
celkem 2 anotace

 Sborníky z národních a mezinárodních konferencí ČAPV 2001-
2008: celkem 8 článků

 Skriptum pro předmět hra na klavír jako CLIL (viz výše)
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