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Abstract: 

In the current globalized world, more and more emphasis is placed on a great 
command of foreign languages also in Slovakia. With the accession of the Slovak 
Republic to the EU our state also committed itself to fulfilling the European linguistic 
policy of mastering at least two foreign languages, other than the mother tongue. These 
changes also contributed to significant changes in language education in Slovakia and 
led to the establishment of new bilingual schools. However, with the increased demand 
for bilingual education, the need for professionally and language-qualified teachers has 
been growing, and most schools feel a significant shortage. Since science subjects are 
still strongly represented in most bilingual grammar schools, we were interested in the 
attitude of Teacher Training Programme students at the Faculty of Natural Sciences, 
Comenius University in Bratislava to languages and their interest in teaching science 
through foreign languages in their future career. Based on the research results, it was 
also our intention to come up with relevant suggestions how to improve the pre-gradual 
training of prospective teachers. In order to fulfil our goals a questionnaire and semantic 
differential were used as main research methods. 
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Úvod 

V súčasnej globalizovanej dobe sa aj na Slovensku čoraz viac kladie dôraz na 
ovládanie cudzích jazykov. Vstupom SR do EÚ, ktorý priniesol voľný pohyb osôb, 
zaujímavé pracovné i študijné možnosti, sa aj náš štát zaviazal plniť európsku jazykovú 
politiku ovládania aspoň dvoch cudzích jazykov okrem jazyka materinského na 
národnej úrovni. Tieto zmeny prispeli k významným posunom aj v jazykovom 
vzdelávaní na Slovensku a viedli k zriaďovaniu nových bilingválnych škôl, resp. 
programov. Podľa štatistiky Centra vedecko-technických informácií Slovenskej 
republiky (CVTI SR) k septembru 2017 bolo registrovaných 69 bilingválnych gymnázií 
s minimálne jednou bilingválnou triedou čo predstavuje až 28,6% všetkých gymnázií, 
15 stredných odborných škôl (3,4%) a 6 základných škôl (0,3%). Za posledných desať 
rokov CVTI SR zaznamenal až 100% nárast počtu bilingválnych gymnázií – v šk. roku 
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2007/2008 to bolo 36 gymnázií (14,2% všetkých gymnázií) zatiaľ čo k septembru 2017 
bolo registrovaných až 69 bilingválnych gymnázií (28,6% všetkých gymnázií) (CVTI SR, 
2018). 

Avšak so zvýšeným dopytom po bilingválnom vyučovaní stále viac rastie aj dopyt po 
odborne a jazykovo kvalifikovaných učiteľoch a väčšina škôl pociťuje ich výrazný 
nedostatok. Keďže prírodovedné predmety vyučované v cudzom jazyku sú stále silno 
zastúpené na väčšine bilingválnych gymnázií, zaujímalo nás, či študenti všeobecno-
vzdelávacích predmetov na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave majú dostatočné 
predpoklady a záujem v budúcnosti vyučovať predmety svojej aprobácie cudzojazyčne. 

Ciele a výskumné metódy 

Cieľom nášho výskumu bolo zmapovať úroveň jazykových znalostí študentov 
všeobecne-vzdelávacích predmetov na PriF UK, ich názor na význam ovládania 
cudzích jazykov v ich budúcej praxi ako aj ambície študentov vyučovať predmety svojej 
aprobácie v cudzom jazyku. Keďže anglický jazyk v bilingválnom vzdelávaní dominuje 
(gymnáziá s vyučovacím jazykom anglickým tvoria až 62% všetkých bilingválnych 
gymnázií na Slovensku; Tab.1) a ich počet neustále narastá, naším cieľom bolo zistiť 
postoj študentov k pojmom: hodina prírodovedného predmetu v slovenskom jazyku 
a hodina prírodovedného predmetu v anglickom jazyku. Našou hlavnou motiváciou 
v tomto výskume bola snaha prísť s návrhmi na skvalitnenie prípravy budúcich učiteľov 
prírodovedných predmetov v bilingválnych programoch. Na naplnenie našich cieľov 
sme zvolili dotazník a sémantický diferenciál ako hlavné výskumné metódy.  

 

Tab. 1: Počet bilingválnych gymnázií podľa vyučovacieho jazyka  

bilingv. 
gymnázium 

s vyučovacím 
jazykom 

AJ ŠJ  NJ FJ RJ  TL  iný 

štátne 17 7 4 5 3 1 - 

súkromné 13 - 1 - - - 4 

cirkevné 13 - 1 - - - - 

spolu podľa 
jazyka 

43 
(62,3%) 

7 
(10,1%) 

6 
(8,7%) 

5 
(7,2%) 

3 
(4,3%) 

1 
(1,4%) 

4 
(5,7%
) 

všetky bilingv. 
gymnáziá 

69 

Vysvetlivky: AJ – anglický jazyk, ŠJ – španielsky jazyk, NJ – nemecký jazyk, FJ – francúzsky jazyk, RJ – 
ruský jazyk, TL – taliansky jazyk, iný – typ jazyka nebol v primárnom zdroji špecifikovaný 

Dotazník 

Dotazník je v pedagogickom výskume pomerne obľúbená výskumná metóda, pretože 
umožňuje zozbierať väčšie množstvo dát v pomerne krátkom čase. Navyše ako uvádza 
Prokša a kol. jeho použitie má veľký význam na začiatku výskumu v snahe zorientovať 
sa v skúmanej problematike – v našom prípade v problematike jazykových schopností 
študentov učiteľstva všeobecne-vzdelávacích predmetov a ich názorov na využitie 
cudzieho jazyka v profesii učiteľa (Prokša a kol., 2008). 

V našom výskume sme použili elektronický dotazník, ktorý bol rozdelený na 3 časti. 
Prvá časť bola zameraná na rýchle zozbieranie základných údajov budúcich učiteľov, 
ako napr. pohlavie, ročník štúdia, aprobácia prírodovedných predmetov, ktorú študujú. 
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Druhá časť už pozostávala z otázok týkajúcich sa typu jazyka, z ktorého maturovali, 
z úrovne maturitnej skúšky (B1-C1 podľa spoločného európskeho referenčného rámca 
pre jazyky), hodnotenia z maturitnej skúšky, vlastnenia certifikátu z cudzieho jazyka či 
výhod ovládania cudzieho jazyka v profesii učiteľa. Táto časť obsahovala uzavreté a 
polouzavreté položky. Tretia časť zahrňovala sedembodovú škálu 20 bipolárnych 
adjektív na zistenie osobného postoja budúcich učiteľov k pojmom: hodina 
prírodovedného predmetu v anglickom jazyku a hodina prírodovedného predmetu 
v slovenskom jazyku. Študenti sa vyjadrovali k prírodovednému predmetu, ktorý by si 
vedeli predstaviť vyučovať v anglickom jazyku. Rozposlaných bolo 82 dotazníkov, 
z ktorých sa vrátilo 59 kusov (návratnosť 72%). 

Sémantický diferenciál 

Sémantický diferenciál je výskumná metóda, ktorá je často aplikovaná v sociálnej 
psychológii, marketingu, prieskume trhu, ale čoraz častejšie sa používa práve 
v pedagogickom výskume. V školstve sa s obľubou používa pri autoevaluácii školských 
predmetov, študijných programov, alebo pri zisťovaní efektivity zavádzania nových 
vyučovacích metód v snahe zlepšiť vyučovací proces. Táto metóda je pomerne 
jednoduchou formou zisťovania osobných, subjektívnych postojov respondentov 
k vybraným pojmom. Každý pojem má totižto dva druhy významov – denotatívny 
(zjavný, všeobecne platný) a konotatívny (skrytý, subjektívny význam). Napríklad pod 
pojmom „trest“ si každý môže predstaviť niečo iné: fyzický trest, domáce väzenie, zákaz 
obľúbenej činnosti, krik a pod. (Gavora a kol., 2010).  

Podstatou tejto metódy je súbor bipolárnych adjektív, ako napr. zaujímavý-nudný, 
ľahký-ťažký, uvoľnený-napätý, atď., ktoré by mali byť relevantné k pojmu, ktorý je 
respondentmi posudzovaný. Respondenti vyjadrujú svoj postoj k danému pojmu 
najčastejšie na sedembodových škálach, ale v literatúre sa udávajú aj škály troj, päť či 
šesťbodové. Adjektíva v našom výskume boli radené tak, že na ľavej strane škály bolo 
vždy adjektívum pozitívne a na ľavej strane adjektívum negatívne. V našom výskume 
sme sa inšpirovali sedembodovou škálou 20 bipolárnych adjektív, ktorá bola použitá vo 
výskume PaeDr. Milana Kubiatka , PhD. „Sémantický diferenciál ako jedna z možností 
skúmania postojov žiakov druhého stupňa základných škôl k chémii.“ So súhlasom 
autora sme túto škálu adjektív prevzali a následne mierne upravili výmenou troch dvojíc 
bipolárnych adjektív tak, aby nášmu výskumu lepšie vyhovovali (Tab. 2). Pre oba pojmy 
- hodina prírodovedného predmetu v anglickom jazyku a hodina prírodovedného 
predmetu v slovenskom jazyku - bola zostavená taká istá škála bipolárnych adjektív.  

Respondenti boli v dotazníku poučení o tom, ako daný pojem hodnotiť – v hodnotiacej 
škále mali označiť vždy jednu hodnotu 1-7 podľa toho, ku ktorému prídavnému menu, 
mal podľa nich, hodnotený pojem bližšie (čím nižšia hodnota, tým pozitívnejší postoj, 
čím vyššia hodnota, tým negatívnejší postoj k danému pojmu). 

Tab. 2: Sedemstupňová škála 20 bipolárnych adjektív hodnotiaca pojem „Hodina 
prírodovedného predmetu v slovenskom jazyku“ 

  1 2 3 4 5 6 7  

1. vzrušujúca        nudná 

2. uvoľnená        napätá 

3. jasná        mätúca 

4. priateľská        neprívetivá 

5. prospešná        bezvýznamná 

6. systematická        chaotická 
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7. spôsobujúca radosť        naháňajúca strach 

8. ľahká        ťažká 

9. zrozumiteľná        nepochopiteľná 

10. komfortná        nepohodlná 

11. hodnotná        bezcenná 

12. neškodná        nebezpečná 

13. jednoduchá        zložitá 

14. prijateľná        frustrujúca 

15. zaujímavá        jednotvárna 

16. bezpečná        riskantná 

17. potešujúca        nepríjemná 

18. zreteľná        nejednoznačná 

19. dobrá        zlá 

20. nenásilná        nútená 

 

Po zozbieraní odpovedí respondentov sme získané dáta podrobili faktorovej analýze. 
Faktorová analýza je súbor metód pre analýzu vzájomných vzťahov medzi premennými 
a redukciou počtu premenných. Výsledkom faktorovej analýzy je extrakcia niekoľkých 
hypotetických premenných, tzv. faktorov, ktoré sú lineárnymi kombináciami pôvodných 
premenných a vysvetľujú vzťahy medzi týmito premennými (Urbánek, 2002). Na 
základe faktorovej analýzy sme rozdelili súbor bipolárnych adjektív do troch faktorov 
(dimenzií), ktoré sme pomenovali tak, aby čo najlepšie vystihovali celú skupinu 
zoskupených adjektív. Pri vyhodnocovaní výsledkov sémantického diferenciálu sme sa 
zamerali na základné štatistické ukazovatele – aritmetický priemer a medián. Tieto 
ukazovatele boli vypočítané pre jednotlivé položky sémantického diferenciálu. 

Medzi najväčšie výhody danej výskumnej metódy patrí získanie obrazu o postoji skupín 
respondentov ku skúmanému pojmu, hlbšie preniknutie do skrytého, individuálneho 
porozumenia pojmu ako aj neskresľovanie odpovedí respondentov, pretože respondent 
netuší, čo je skutočným cieľom sémantického diferenciálu. 

Niektorí autori, ako napr. Friborg, Martinuss a Rosenvinge (2006) tiež tvrdia, že oproti 
dotazníku obsahujúcom škálované položky má sémantický diferenciál niekoľko výhod – 
napr. väčšiu konzistentnosť údajov pri faktorovej analýze ako aj vyššiu reliabilitu 
a validitu.  

Navyše vďaka pokročilému rozvoju digitálnych technológií, je spracovanie dát 
získaných touto metódou pomerne rýchle a nenáročné. Ako uvádza Pöschl (2005), 
sémantický diferenciál je „pružný a pomerne ľahko sa dá adaptovať na základe 
požiadaviek daných výskumom. Z nazbieraných dát sa dá pomerne rýchlo vyťažiť 
nesmierne množstvo výsledkov.“  

Naše rozhodnutie použiť v našom výskume danú výskumnú metódu sémantického 
diferenciálu vyplýva aj z vyššie uvedených dôvodov. 

Analýza výsledkov dotazníka 

Dotazníka sa zúčastnili hlavne študenti 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia (69,5% a 
16,9%), ostatní respondenti boli študentami 1. a 2. ročníka magisterského štúdia 
(11,9% a 1,7%). Respondenti boli väčšinou študenti všeobecno-vzdelávacích 
predmetov v kombinácii s chémiou a biológiou (66,1% a 64,4%), zatiaľ čo menšinu 
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predstavovali respondenti študujúci geografiu, matematiku, environmentalistiku, fyziku 
a informatiku. Respondenti, ktorí študujú prírodovedný predmet v kombinácii s cudzím 
jazykom mali takmer 24% zastúpenie. Dotazníka sa zúčastnil aj jeden študent 
doplňujúceho pedagogického štúdia v predmete biológia. 

Z analýzy výsledkov dotazníka vyplýva, že študenti si vo veľkej väčšine volili maturitu 
z anglického jazyka (takmer 85%), po ktorom nasledoval jazyk nemecký (takmer 12%). 
Jeden študent maturoval okrem angličtiny aj z francúzštiny a jeden študent si zvolil 
maturitu z jazyka ruského. Čo sa týka maturitnej úrovne, až takmer 90% respondentov 
maturovalo na vyššej úrovni B2, zatiaľ čo len necelých 7% na úrovni B1. Prekvapujúco 
traja študenti maturovali až na úrovni C1, čo predstavuje veľmi pokročilú úroveň 
ovládania cudzieho jazyka. V hodnotení maturitnej skúšky naši respondenti tiež dopadli 
pomerne úspešne: takmer 63% s hodnotením výborný, 27% s hodnotením chválitebný, 
8,5% s hodnotením dobrý a len jeden študent sa priznal k hodnoteniu dostatočný. 

Ešte väčším prekvapením bola skutočnosť, že takmer tretina študentov už získala 
certifikát z cudzieho jazyka na úrovni B2-C1 (Obr.1). Záujem o získanie obdobného 
certifikátu by „určite“ malo takmer 30% respondentov, „asi áno” približne 15%, nad 
touto možnosťou „uvažuje“ 22% z nich. Takmer 34% opýtaných by záujem o získanie 
certifikátu z cudzieho jazyka nemalo – táto skupina študentov však s veľkou 
pravdepodobnosťou zahrňuje aj tých, ktorí už predmetný certifikát majú.  

 

Obr. 1: Pomerné zastúpenie študentov, ktorí vlastnia certifikát/štátnu skúšku z cudzieho 
jazyka na úrovni B2-C1. 

 

Budúci učitelia sa tiež až v 88% (Obr. 2) vyjadrili pozitívne k otázke, či si myslia, že 
ovládanie aspoň jedného cudzieho jazyka môže byť výhodné v profesii učiteľa (69,5% 
„určite áno“ a 64,4% „áno“).  

 

Obr. 2: Pomerné zastúpenie študentov vyjadrujúcich sa k otázke, či ovládanie aspoň 
jedného cudzieho jazyka môže byť výhodné v profesii učiteľa. 
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Budúci učitelia tiež špecifikovali, kde konkrétne by ovládanie cudzieho jazyka mohlo byť 
v ich praxi užitočné. V najväčšom počte (83%) sa zhodne priklonili k nasledovným 
položkám: 

 použitie digitálnych technológií vo vyučovaní 

 prijímanie zahraničných návštev 

 využitie softvérových aplikácií a zahraničných portálov vo vyučovaní. 

S možnosťou využitia cudzieho jazyka respondenti až v 76% súhlasili v prípade 
riešenia medzinárodných projektov a programov, v 71% v prípade cestovania v rámci 
družobných škôl. Viac ako 40% študentov sa vyjadrilo, že by chcelo učiť prírodovedný 
predmet v cudzom jazyku. 

Analýza výsledkov sémantického diferenciálu 

Dáta z tretej časti dotazníka boli spracované pomocou počítačového programu 
Statistica. Na základe faktorovej analýzy s rotáciou Varimax boli extrahované tri faktory 
(dimenzie), ktoré sme pomenovali tak, aby čo najlepšie vystihovali celú skupinu 
zoskupených adjektív (Tab. 3). Faktor 1 - zrozumiteľnosť a náročnosť obsahuje 8 dvojíc 
adjektív, Faktor 2 - emocionálne uspokojenie 8 dvojíc adjektív a Faktor 3 – pocit istoty 
obsahuje 2 dvojice adjektív. Faktor 1 bol najsilnejší a predstavoval až 64,6% celkového 
rozptylu, Faktor 2 predstavoval 6,6% a Faktor 3 predstavoval 5,4% celkového rozptylu. 
Dve dvojice bipolárnych adjektív nebolo faktorovou analýzou vyhodnotených ako 
dostatočne významných (s nedostatočnou hodnotou faktorovej záťaže) a preto do troch 
extrahovaných faktorov neboli zaradené.  

Tab. 3: Výsledky faktorovej analýzy – faktorové záťaže jednotlivých položiek 
sémantického diferenciálu 

  1. zrozumiteľnosť 
2. emocionálne 
uspokojenie 

3. pocit istoty 

1. zrozumiteľnosť 
a náročnosť    

uvoľnená/napätá 0,73 0,27 0,23 

jasná/mätúca 0,81 0,33 0,24 

ľahká/ťažká 0,84 0,24 0,15 

zrozumiteľná/nepochopiteľná 0,80 0,40 0,17 

komfortná/nepohodlná 0,78 0,32 0,34 

jednoduchá/zložitá 0,83 0,20 0,25 

prijateľná/frustrujúca 0,72 0,42 0,33 

zreteľná/nejednoznačná 0,76 0,41 0,26 

  
   

2. emocionálne uspokojenie 
   

vzrušujúca/nudná 0,25 0,70 0,24 

priateľská/neprívetivá 0,42 0,64 0,30 

prospešná/bezvýznamná 0,29 0,77 0,29 

spôsobujúca 
radosť/naháňajúca strach 

0,57 0,65 0,16 

hodnotná/bezcenná 0,26 0,69 0,43 
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  1. zrozumiteľnosť 
2. emocionálne 
uspokojenie 

3. pocit istoty 

zaujímavá/jednotvárna 0,34 0,82 0,06 

potešujúca/nepríjemná 0,57 0,60 0,28 

dobrá/zlá 0,47 0,70 0,29 

  
   

3. pocit istoty 
   

neškodná/nebezpečná 0,24 0,17 0,89 

bezpečná/riskantná 0,29 0,27 0,83 

  
   

% rozptylu 64,6% 6,6% 5,4% 

 

Pri vyhodnocovaní výsledkov sémantického diferenciálu sme sa zamerali na základné 
štatistické ukazovatele – aritmetický priemer a medián. Tieto ukazovatele boli 
vypočítané pre jednotlivé položky (Tab.4)., v prípade dimenzií sémantického 
diferenciálu bol vypočítaný len aritmetický priemer (Tab.5). 

 

Tab.4: Aritmetický priemer a medián(čím nižšia hodnota, tým pozitívnejšie hodnotenie; 
čím vyššia hodnota, tým negatívnejšie hodnotenie) pre všetkých 20 položiek 

sémantického diferenciálu 

 Hodina prírodovedného 
predmetu 

v ANGLICKOM jazyku 

Hodina prírodovedného 
predmetu 

v SLOVENSKOM jazyku 

 
aritmetický 
priemer 

medián 
aritmetický 
priemer 

medián 

1. vzrušujúca/nudná 2,71 3 2,56 2 

2. uvoľnená/napätá 3,54 3 2,34 2 

3. jasná/mätúca 4,10 4 1,75 1 

4. priateľská/neprívetivá 2,78 3 2,05 2 

5. prospešná/bezvýznamná 2,25 2 1,59 1 

6. systematická/chaotická 2,95 3 1,61 1 

7.spôsobujúca radosť/ 
naháňajúca strach 

3,44 3 2,59 2 

8. ľahká/ťažká 4,64 5 3,07 3 

9. 
zrozumiteľná/nepochopiteľná 

3,98 4 2,10 2 

10. komfortná/nepohodlná 3,81 4 2,15 2 

11. hodnotná/bezcenná 2,41 2 1,73 2 

12. neškodná/nebezpečná 2,66 2 2,03 2 

13. jednoduchá/zložitá 4,41 4 3,00 3 

14. prijateľná/frustrujúca 3,34 3 2,02 2 

15. zaujímavá/jednotvárna 2,34 2 1,85 2 
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 Hodina prírodovedného 
predmetu 

v ANGLICKOM jazyku 

Hodina prírodovedného 
predmetu 

v SLOVENSKOM jazyku 

 
aritmetický 
priemer 

medián 
aritmetický 
priemer 

medián 

16. bezpečná/riskantná 2,69 2 1,78 1 

17. potešujúca/nepríjemná 3,10 3 2,22 2 

18. zreteľná/nejednoznačná 3,85 4 1,95 2 

19. dobrá/zlá 2,83 3 1,78 1 

20. nenásilná/nútená 3,17 3 1,92 1 

 

Nasledujúci graf (Obr. 3) znázorňuje celkový prehľad postojov respondentov ku 
skúmaným pojmom prostredníctvom aritmetických priemerov hodnôt jednotlivých 
položiek (dvojíc bipolárnych adjektív). Z grafu je zrejmé, že respondenti celkovo 
hodnotia pojem „hodina prírodovedného predmetu v slovenskom jazyku“ pozitívne 
v intervale [1,59-3,07], zatiaľ čo pri pojme „hodina prírodovedného predmetu 
v anglickom jazyku“ sa horná časť intervalu mierne blíži k negatívnej zóne hodnotenia 
[2,25-4,64]. Najvýraznejšie odchýlky od pozitívnej časti hodnotiacej škály sa prejavili pri 
hodnotení položiek jednoduchá/zložitá a ľahká/ťažká (č. 13 ; 4,41 a č. 8; 4,64) pri pojme 
hodina prírodovedného predmetu v anglickom jazyku, čo už naznačuje mierne 
negatívny postoj. 

 

Obr. 3: Priemerné hodnoty jednotlivých položiek sémantického diferenciálu pre oba 
pojmy – hodina prírodovedného predmetu v anglickom jazyku a hodina prírodovedného 

predmetu v slovenskom jazyku 

 

Pri hodnotení pojmu hodina prírodovedného predmetu v anglickom jazyku boli 
najpozitívnejšie hodnotené položky: prospešná/bezvýznamná (č.5; 2,25), 
zaujímavá/jednotvárna (č.15; 2,34) a hodnotná/bezcenná (č.11; 2,41) a pri hodnotení 
pojmu hodina prírodovedného predmetu v slovenskom jazyku sa respondenti taktiež 
vyjadrovali najpozitívnejšie k položke: prospešná/bezvýznamná (č.5; 1,60), 
systematická/chaotická (č.6; 1,61) a hodnotná/bezcenná (č.11; 1,73).  
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Na druhej strane bez ohľadu na vyučovací jazyk boli pri hodnotení oboch pojmov boli 
zhodne označené za najnegatívnejšie hodnotené položky ľahká/ťažká (č.8; 4,64 v 
anglickom jazyku a 3,07 v slovenskom jazyku) a jednoduchá/zložitá (č.13; 4,41 v 
anglickom jazyku a 3,0 v slovenskom jazyku). Trojicu najnegatívnejšie hodnotených 
položiek v prípade anglického jazyka uzatvára položka jasná/mätúca (č.3; 4,10) zatiaľ 
čo v slovenskom jazyku je to prekvapujúco položka spôsobujúca radosť/naháňajúca 
strach (č.7; 2,60).  

Najvýraznejšie rozdiely v priemeroch pri hodnotení pojmov hodina prírodovedného 
predmetu v anglickom a slovenskom jazyku boli zaznamenané u položiek jasná/mätúca 
(č.3; rozdiel 2,40), zreteľná/nejednoznačná (č.18; rozdiel 1,90) a 
zrozumiteľná/nepochopiteľná (č.9; rozdiel 1,88) pričom u všetkých týchto položiek bolo 
hodnotenie pozitívnejšie v prípade slovenského jazyka. 

Na základe aritmetických priemerov vypočítaných pre všetky tri dimenzie môžeme 
konštatovať, že vyučovanie prírodovedného predmetu v anglickom jazyku je 
respondentmi považované za podstatne menej zrozumiteľné a zároveň náročnejšie ako 
v jazyku slovenskom. Navyše vyučovanie prírodovedného predmetu v anglickom jazyku 
prináša respondentom menšie emocionálne uspokojenie a zároveň aj menšiu istotu ako 
v prípade vyučovania v slovenskom jazyku (Tab. 4). 

 

Tab. 5: Aritmetický priemer troch dimenzií pri pojmoch hodina prírodovedného 
predmetu v anglickom jazyku a hodina prírodovedného predmetu v slovenskom jazyku 

(menšia hodnota – pozitívnejší postoj, vyššia hodnota – negatívnejší postoj) 

 hodina v anglickom 
jazyku 

(aritmetický priemer 
dimenzie) 

hodina v slovenskom 
jazyku 

(aritmetický priemer 
dimenzie) 

rozdiel 

zrozumiteľnosť a 
náročnosť 

3,9 2,3 1,6 

emocionálne 
uspokojenie 

2,73 2,05 0,68 

pocit istoty 2,68 1,91 0,77 

Záver 

V súčasnom globalizovanom svete je ovládanie cudzích jazykov považované za 
nevyhnutnosť. Vstupom Slovenska do EÚ sa aj našim občanom otvorili nové možnosti, 
ako napr.: voľný pohyb osôb, zaujímavé pracovné možnosti a možnosti cestovania či 
štúdia v zahraničí a preto aj naše školstvo reagovalo na tieto zmeny zavádzaním 
bilingválnych škôl. Zatiaľ čo počet škôl ponúkajúcich bilingválne vzdelávanie neustále 
narastá, ich vedenie čelí stále väčším problémom so získavaním kvalifikovaných 
učiteľov, ktorí by spĺňali odborné i jazykové predpoklady. 

Vzhľadom na to, že prírodovedné predmety sú stále veľmi často zastúpené v osnovách 
bilingválnych škôl a sú vyučované v cudzom jazyku, zaujímalo nás aký postoj 
k cudzojazyčnému vyučovaniu týchto predmetov majú študenti učiteľských kombinácií 
PriF UK v Bratislave. 

Na základe výsledkov sme dospeli k prekvapujúcemu konštatovaniu, že takmer tretina 
respondentov už vlastní certifikát z cudzieho jazyka na úrovni B2-C1 a ďalších 30% by 
„určite“ malo záujem o jeho získanie. Pozitívnym signálom je tiež fakt, že veľká väčšina 
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(88%) študentov považuje ovládanie cudzieho jazyka za výhodné v budúcej profesii 
učiteľa a až 40% respondentov by chcelo vyučovať aj v cudzom jazyku. 

Na druhej strane je evidentné, že vyučovanie prírodovedného predmetu v anglickom 
jazyku je respondentmi považované za podstatne menej zrozumiteľné a zároveň 
náročnejšie ako v jazyku slovenskom, čo považujeme za úplne prirodzený jav 
vzhľadom na jazykovú bariéru študentov. Zaujímavé však je, že študenti označili 
„ťažkosť“ a „zložitosť“ vyučovania prírodovedných predmetov za najnegatívnejšie 
položky sémantického diferenciálu bez ohľadu na vyučovací jazyk. Dôvodom tohto 
zistenia by pravdepodobne mohla byť aj skutočnosť, že na štúdium učiteľstva 
všeobecno-vzdelávacích predmetov PriF UK sa v ostatnom čase hlásia aj slabší 
študenti, ktorí majú následne vážne problémy so zvládnutím vysokoškolského obsahu 
odborných prírodovedných predmetov (najmä chémie). Navyše predstava vyučovania 
prírodovedného predmetu v anglickom jazyku prináša respondentom menšie 
emocionálne uspokojenie a zároveň aj menšiu istotu ako v prípade vyučovania v 
slovenskom jazyku. Dané zistenie však nie je veľmi prekvapujúce, keďže momentálne 
študenti na našej fakulte nemajú možnosť vyskúšať si cudzojazyčné vyučovanie ešte 
pred nástupom do praxe. Z uvedeného dôvodu viacerí študenti aprobácií 
prírodovedného predmetu a cudzieho jazyka dokonca odmietajú možnosť praxovať na 
vybraných bilingválnych gymnáziách v Bratislave. Napriek tomu je však pozitívne, že 
budúci učitelia považujú vyučovanie prírodovedných predmetov v oboch jazykoch za 
veľmi prospešné a hodnotné a  uvedomujú si dôležitosť svojho učiteľského poslania. 

Vzhľadom na uvedené fakty si myslíme, že fakulty pripravujúce budúcich učiteľov pre 
prax by sa mali zamerať na ich intenzívnejšiu didaktickú a jazykovú prípravu v snahe 
uľahčiť im začiatok ich potencionálnej kariéry učiteľa na bilingválnych školách. 
Vytvorenie výberového predmetu zameraného na vyučovanie prírodovedného 
predmetu v cudzom jazyku (ideálne predmet CLIL – Content and Language Integrated 
Learning, t.j. výchovno-vzdelávací prístup integrovaného vyučovania obsahu a jazyka), 
ktorý by sme chceli študentom ponúknuť už v nasledujúcom akademickom roku 
2019/2020, by mohlo mať pozitívnu odozvu minimálne u študentov kombinácií 
prírodovedného predmetu s cudzím jazykom. Predpokladáme, že absolvovaním 
takéhoto predmetu študenti získajú väčšiu istotu i nadšenie pre cudzojazyčné 
vyučovanie v ich budúcej praxi a ich obavy z tohto typu vzdelávania sa tak postupne 
budú eliminovať. Overenie uvedeného predpokladu, bude súčasťou ďalšieho výskumu 
zameraného práve na študentov všeobecne-vzdelávacích predmetov na 
Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. 
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