
 

 

 
 

 
 

GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÉ POLITIKY 

TEMATICKÁ SEKCIA B: ŠTRUKTURÁLNA A KOHÉZNA POLITIKA 

 

KULTÚRA A VZDELÁVANIE 
 

 
 

 
 

 

VYKONÁVANIE SPOLOČNÉHO 

EURÓPSKEHO RÁMCA PRE JAZYKY 

V EURÓPSKYCH VZDELÁVACÍCH 
SYSTÉMOCH 

 
 

 
ŠTÚDIA 

 
 

 

Abstrakt 

Zámerom štúdie je analýza prístupov k vyučovaniu cudzích jazykov 
v systémoch povinnej školskej dochádzky. Analyzuje sa používanie 

spoločného európskeho referenčného rámca (CEFR) pri skúšaní, tvorbe 
učebných osnov, učebniciach a odbornej príprave učiteľov. V štúdii sa 

vyslovuje záver, že aj keď sa prepojenie medzi skúšaním a CEFR mnohokrát 
nepodporuje, všeobecný prístup k výučbe jazykov podľa spoločného 
európskeho referenčného rámca sa vykonáva, v učebných osnovách 

a učebniciach sa prihliada na používanie jazyka v kontexte a na príslušné 
vyhlásenia o dosiahnutých schopnostiach a odborná príprava zahŕňa odkazy 

na CEFR. CEFR by sa však mohol pomôcť nový impulz na zvýšenie jeho 
účinku. 

 
 
IP/B/CULT/FWC/2010-001/LOT2/C1/SC2 jún 2013 
 
PE 495.871 SK 

 



 

 

Tento dokument si vyžiadal Výbor pre kultúru a vzdelávanie Európskeho parlamentu. 

 

 

AUTORI 

 

Spoločnosť Panteia: Simon Broek, Inge van den Ende  

 

 

ZODPOVEDNÝ ADMINISTRÁTOR 

 

Miklós Györffi 

Tematická sekcia B: Štrukturálna a kohézna politika 

Európsky parlament 

B-1047 Brusel 

E-mail: poldep-cohesion@europarl.europa.eu. 
 

 

REDAKČNÁ VÝPOMOC 

 

Lyna Pärt 

 

 

JAZYKOVÉ VERZIE 

 

Originál: EN 

Preklad: DE, FR 

 

 

O VYDAVATEĽOVI 

 

Ak chcete kontaktovať tematickú sekciu alebo odoberať jej mesačný bulletin, píšte na:  

poldep-cohesion@europarl.europa.eu. 

 

Rukopis bol dokončený v júni 2013. 

© Európska únia, 2013 

 

 

Tento dokument je dostupný na internete na stránke: 

http://www.europarl.europa.eu/studies. 

 

 

ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI 

 

Stanoviská uvedené v tomto dokumente sú výlučne v zodpovednosti autora 

a nepredstavujú bezpodmienečne oficiálne stanovisko Európskeho parlamentu. 

 

Reprodukcia a preklad na nekomerčné účely sú povolené v prípade, že je uvedený zdroj 

a vydavateľ je o tom vopred informovaný a dostane kópiu. 

 

 

 

mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/studies


Vykonávanie spoločného európskeho rámca pre jazyky v európskych vzdelávacích systémoch 

___________________________________________________________________________________________ 

 3 

 

ZOZNAM SKRATIEK 

 

CEFR Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky 

SCJ súčasný cudzí jazyk 



Tematická sekcia B: Štrukturálna a kohézna politika 

___________________________________________________________________________________________ 

 4 

 

ZHRNUTIE 

Úvod 

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (CEFR) vypracovala Rada Európy 

s cieľom zabezpečiť jednotnosť vo vzdelávacích a kultúrnych otázkach medzi svojimi 

členskými štátmi s ohľadom na vyučovanie cudzích jazykov a presadzovanie 

transparentnosti a súdržnosti pri učení sa a vyučovaní súčasných cudzích jazykov 

v Európe. Oficiálne bol uverejnený v roku 2001 a predstavuje všeobecný rámec, 

v ktorom sa uvádza, čo sa študenti musia naučiť, aby mohli účinne používať cudzí 

jazyk v praxi. Tento rámec tak vytvára spoločný základ pre učebné osnovy či 

usmernenia, kvalifikácie, učebnice, skúšky a učebné plány na vyučovanie jazykov 

v európskych štátoch1. Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky je založený na 

prístupe k vyučovaniu a používaniu jazyka zameranom na aktívne používanie. 

Obsahuje šesť úrovní ovládania jazyka v oblasti výučby cudzích jazykov. Zámerom 

rámca CEFR nie je len uľahčenie porovnateľnosti medzi krajinami (na základe 

spoločného koncepčného rámca pre výučbu jazykov), ale aj rešpektovanie 

vnútroštátnych tradícií a systémov v oblasti noriem týkajúcich sa ovládania jazyka. 

 

V roku 2008 bolo uverejnené odporúčanie Výboru ministrov členským štátom 

o používaní spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR) 

a presadzovaní viacjazyčnosti s výzvou, aby členské štáty zaviedli CEFR do svojich 

vzdelávacích systémov a podporovali viacjazyčnosť. Podľa tohto odporúčania majú 

vlády členských štátov pri vykonávaní CEFR a podpore viacjazyčnosti prihliadať na 

svoju ústavu, vzdelávací systém a vnútroštátne, regionálne či miestne podmienky. 

V oblasti vykonávania sa opisujú tieto opatrenia (pod názvom „všeobecné zásady“ 

a „osobitné opatrenia“): 

 

 A) Všeobecné zásady a opatrenia, ktoré majú zaviesť orgány zodpovedné 

za jazykové vzdelávanie na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni 

a ku ktorým patrí vytváranie podmienok na zabezpečenie účinného 

využívania CEFR. Tieto podmienky by mali podporovať spoluprácu medzi 

vzdelávacími inštitúciami a členskými štátmi. Mali by tiež zabezpečovať vzájomné 

uznávanie jazykového vzdelania a usmernenia na vyučovanie jazykov s cieľom 

zachovať a rozvíjať viacjazyčnosť európskych občanov. Navyše musia podporovať 

učiteľov, tvorcov programov odbornej prípravy učiteľov, študentov, orgány 

zodpovedné za oblasť vzdelávania, tvorcov vzdelávacích programov, autorov 

učebníc, tvorcov učebných plánov a skúšobné orgány vo vykonávaní CEFR v oblasti 

prístupov k učeniu sa a vyučovaniu cudzích jazykov a jeho základného prístupu 

zameraného na študentov, aktívne používanie jazyka a rozvoj kompetencií.  

 

 B) Osobitné opatrenia zamerané na tvorbu politík, učebných osnov 

a učebníc, odbornú prípravu učiteľov a hodnotenie: Vnútroštátne, regionálne 

a miestne orgány zodpovedné za oblasť vzdelávania, ktoré sa rozhodnú používať 

CEFR, by mali zabezpečiť primerané a súdržné používanie rámca prevzatím 

zodpovednosti za uľahčenie a koordináciu spolupráce všetkých príslušných 

zainteresovaných strán podieľajúcich sa na jazykovom vzdelávaní. Všetkých 

tvorcov politík v oblasti výučby jazyka a orgány zodpovedné za oblasť vzdelávania 

by preto mali podporovať v tom, aby zabezpečili jednotnosť cieľov v oblasti výučby 

jazyka a presadzovali informovanosť o používaní jazykov a kompetenciách v oblasti 

vzdelávania. Inštitúty odbornej prípravy učiteľov jazyka by sa mali podporovať 

                                                 
1  Rada Európy, Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky: učenie sa, vyučovanie, hodnotenie, 2001: 

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf. 

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf
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v účinnom využívaní CEFR vo svojich vzdelávacích programoch. Tvorcovia učebníc 

sa majú podporovať v tom, aby pri tvorbe učebníc na výučbu jazyka prihliadali na 

aspekty CEFR. To isté sa vyžaduje od tvorcov testov, skúšok a hodnotenia v oblasti 

výučby jazykov. 

 

V období po vytvorení a uverejnení CEFR sa objavila kritika vo vzťahu k cieľom 

rámca, jeho dostupnosti, opisu a klasifikácii jazykových kompetencií, počtu úrovní 

spôsobilosti a uplatňovaniu CEFR pri skúškach v oblasti výučby jazyka. Takmer každý 

aspekt CEFR môže byť vystavený kritike, s prihliadnutím na jeho rozsah pôsobnosti je 

však počet odborníkov v oblasti výučby jazykov, ktorí rámec kritizovali písomne, 

pomerne nízky. 

 

V oblasti výučby jazykov bolo prijatých viacero iniciatív Európskej únie: projekty 

v rámci programu celoživotného vzdelávania, začlenenie CEFR do formátu formulára 

Europassu a vypracovanie európskeho prieskumu jazykových kompetencií. Rada 

Európy uverejnila usmernenia na využívanie CEFR v praxi:  

 

 V roku 2009 uverejnila Rada Európy príručku s názvom Zosúladenie jazykových 

skúšok so spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky: učenie sa, 

vyučovanie, hodnotenie (CEFR). Zámerom príručky je pomôcť skúšobným orgánom 

zosúladiť skúšky s CEFR prostredníctvom vypracovania postupov na zabezpečenie 

tohto súladu. 

 V prvom európskom prieskume jazykových kompetencií sa pri určovaní úrovne 

ovládania jazyka u študentov v štrnástich európskych krajinách prihliadalo na 

úrovne CEFR. Okrem analýzy úrovne ovládania jazyka bol v tomto prieskume 

vyslovený záver, že v štrnástich zo šestnástich analyzovaných vzdelávacích 

systémov ústredné orgány odporučili alebo povinne zaviedli používanie CEFR 

v politikách na výučbu jazykov. 

 

V štúdii sa predkladajú informácie o rozsahu vykonávania spoločného európskeho 

referenčného rámca pre jazyky v európskych krajinách. V rámci štúdie sa predkladá: 

 

 analýza kompetencií v oblasti cudzích jazykov vo vzdelávacích výsledkoch 

kvalifikácií a osvedčení vydávaných pri ukončení vyššieho stredoškolského 

vzdelávania; 

 preskúmanie používania CEFR pri poskytovaní súkromného vzdelávania; 

 posúdenie sociálnej funkcie osvedčení v oblasti výučby jazyka. 

 

Najvyššia pozornosť sa venuje prvému cieľu. 

 

Analýza sa sústredila na šesť krajín (Švédsko, Francúzsko, Holandsko, Maďarsko, 

Rakúsko a Spojené kráľovstvo – Škótsko). Pri výbere sa prihliadalo na kritériá 

týkajúce sa jazykových skupín, zemepisného rozsahu a ďalších charakteristík týchto 

krajín. Analýza sa okrem toho sústredila na jeden druh kvalifikácie. Kvalifikácie 

vybrané v jednotlivých krajinách boli porovnateľné z hľadiska rozsahu a funkcie 

a podobné vzhľadom na svoju úroveň podľa európskeho kvalifikačného rámca 

(úroveň 4: kvalifikácie umožňujúce prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu). 

Prihliadalo sa na tieto kvalifikácie: Rakúsko: stredoškolské akademické vzdelanie (po 

nemecky: Allgemein bildende höhere Schule); Švédsko: prípravné programy na 

vysokoškolské vzdelávanie (po švédsky: Högskoleförberedande program); Holandsko: 

preduniverzitné vzdelávanie (po holandsky: Voorbereidend Wetenschappelijk 

Onderwijs); Spojené kráľovstvo (Škótsko): vyššie a vyššie pokročilé vzdelanie (po 

anglicky: Higher and Advanced Higher qualifications); Francúzsko: bakalárstvo (po 

francúzsky: Baccalauréat); Maďarsko: všeobecná stredná škola a odborná stredná 

škola (po maďarsky: gimnázium a szakközépiskola). 
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Hlavné zistenia 

V súvislosti s vykonávaním všeobecne sa uvádzajú tieto závery: vyučovanie prvého 

súčasného cudzieho jazyka je pre žiakov vyššieho stredoškolského vzdelávania podľa 

politík na vyučovanie jazykov povinné v piatich zo šiestich vybraných krajín. Hlavné 

rozdiely boli zistené v politikách týkajúcich sa vyučovania druhého a tretieho 

súčasného cudzieho jazyka. V niektorých krajinách (SE, NL, FR a HU) sa žiaci musia 

povinne učiť viac ako jeden jazyk, kým v iných krajinách (UK – Škótsko a AT) je to 

voliteľné. Podpora žiakov pri dosahovaní lepších výsledkov a vyššej úrovne ovládania 

súčasných cudzích jazykov je vo vybraných krajinách aktuálnou témou diskusií.  

 

Vo všetkých vybraných krajinách sú programy a politiky týkajúce sa vyučovania 

súčasných cudzích jazykov zosúladené s CEFR. Vo vnútroštátnych osnovách 

a osobitných osnovách pre súčasné cudzie jazyky sa CEFR vo väčšine krajín vykonáva 

na rôznych stupňoch. Len Rakúsko a Francúzsko zakotvili CEFR v zákonoch. Hlavnou 

prekážkou vykonávania CEFR je zrejme nedostatok empirických dôkazov výskumných 

štúdií o prepojení medzi CEFR a vzdelávacími výsledkami, cieľmi učebných osnov, 

skúšaním a ďalšími (politickými) dokumentmi, ktoré majú vplyv na vzdelávací systém. 

Vykonávanie CEFR v triede si navyše od učiteľov súčasných cudzích jazykov vyžaduje 

odlišné zručnosti. Vo viacerých krajinách (FR, NL a SE) preto existujú obavy spojené 

s používaním CEFR učiteľmi súčasných cudzích jazykov. 

 

V súvislosti s osobitnými opatreniami týkajúcimi sa vykonávania CEFR (skúšanie, 

učebnice a odborná príprava učiteľov) boli zistené tieto hlavné závery: 

 

Skúška alebo test z prvého súčasného cudzieho jazyka sú povinné v štyroch zo 

šiestich vybraných krajín (AT, SE, NL a FR). V Rakúsku, Holandsku a Francúzsku sa 

absolvovanie tejto skúšky alebo testu od žiakov vyžaduje na získanie osvedčenia 

umožňujúceho prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu. Skúška z druhého súčasného 

cudzieho jazyka sa nevyžaduje v žiadnej zo šiestich vybraných krajín. V Holandsku 

a Francúzsku je druhý cudzí jazyk povinný, môže však ísť o súčasný cudzí jazyk, 

klasický jazyk alebo regionálny jazyk. V súvislosti s vykonávaním CEFR pri 

záverečných skúškach a testoch možno rozlišovať tieto situácie: 

  

 záverečné skúšky alebo testy sú založené na CEFR (AT, HU, SE a NL); 

 záverečné skúšky zo súčasného cudzieho jazyka nie sú v súčasnosti založené na 

CEFR (FR); 

 medzi CEFR a záverečnými skúškami zo súčasného cudzieho jazyka neexistuje 

žiadny vzťah (UK – Škótsko). 

 

Vzdelávacie výsledky s uvedením úrovne podľa CEFR pri skúškach sú stanovené 

v piatich (AT, SE, NL, HU a FR) zo šiestich vybraných krajín. Len dve (AT a NL) 

z vybraných krajín stanovili rôzne úrovne podľa CEFR pri aspoň štyroch jazykových 

zručnostiach (čítanie, písanie, počúvanie, rozprávanie). V súvislosti s výzvou Výboru 

ministrov Rady Európy určenou vnútroštátnym, regionálnym a miestnym orgánom 

zodpovedným za oblasť vzdelávania, ktoré sa rozhodli používať CEFR, možno vysloviť 

záver, že väčšina vybraných krajín vykonáva CEFR pri testoch či skúškach a jasne 

upozorňuje na tento vzťah transparentným uverejňovaním vzdelávacích výsledkov 

v oblasti súčasných cudzích jazykov podľa úrovní CEFR. 

 

Vo vzťahu k vydavateľom učebníc, ktoré sú určené pre vybrané kvalifikácie, možno 

rozlišovať medzi krajinami, v ktorých tvorbu učebníc a obsahu upravuje štátna právna 

úprava (AT a HU), a krajinami, v ktorých neexistujú žiadne štátne právne predpisy 

týkajúce sa tvorby a obsahu učebníc (SE, NL, FR a UK – Škótsko). V súvislosti 

s vykonávaním CEFR pri týchto učebniciach možno vybrané krajiny rozdeliť do dvoch 

skupín: krajiny, v ktorých vydavatelia používajú CEFR nepriamo (AT, HU a SE) 

prostredníctvom povinností stanovených vnútroštátnymi osnovami, a krajiny, 
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v ktorých sa vydavatelia môžu sami rozhodnúť, či CEFR použijú alebo nie, alebo 

v ktorých sa CEFR vôbec nepoužíva (NL, FR a UK – Škótsko). Pokiaľ ide o výzvu 

Výboru ministrov Rady Európy, možno vysloviť záver, že niektoré vlády presadzujú 

používanie CEFR vydavateľmi učebníc súčasných cudzích jazykov a niektoré vytvárajú 

pre vydavateľov podnety na používanie CEFR vo vnútroštátnych osnovách či 

osobitných osnovách na vyučovanie súčasných cudzích jazykov. 

 

Vo všetkých vybraných krajinách okrem Spojeného kráľovstva – Škótska je CEFR 

zahrnutý do programov priebežnej odbornej prípravy učiteľov. Naopak, v oblasti 

odbornej prípravy učiteľov pred nástupom do zamestnania používajú CEFR len tri 

z vybraných krajín (AT, NL a FR). Najvýraznejšie rozdiely v používaní CEFR v oblasti 

odbornej prípravy učiteľov vo vybraných krajinách boli preto zistené v odbornej 

príprave učiteľov pred nástupom do zamestnania. V oblasti odbornej prípravy učiteľov 

pred nástupom do zamestnania preto možno rozlišovať štyri situácie týkajúce sa 

vykonávania CEFR: 

  

 po prvé, pedagogickí pracovníci v programoch odbornej prípravy učiteľov 

súčasných cudzích jazykov pred nástupom do zamestnania sú povinní používať 

CEFR;  

 po druhé, CEFR je zahrnutý do učebných osnov;  

 po tretie, na používanie CEFR nie sú stanovené žiadne odporúčania ani 

požiadavky; a  

 po štvrté, nevytvára sa žiadny vzťah.  

 

Vzhľadom na skutočnosť, že učitelia si môžu hodiny voľne plánovať a  zostaviť, 

napríklad výberom takých materiálov, akými sú učebnice či didaktické postupy, je 

zložité vysloviť záver, či učitelia na svojich hodinách skutočne používajú CEFR. 

V prípade niektorých vybraných krajín sa však predpokladá, že títo učitelia súčasných 

cudzích jazykov poznajú CEFR vzhľadom na prepojenie v rámci učebných osnov. 

V súvislosti s výzvou Výboru ministrov Rady Európy možno vysloviť záver, že 

v niektorých vybraných krajinách vlády presadzujú vykonávanie CEFR v oblasti 

odbornej prípravy učiteľov pred nástupom do zamestnania a priebežnej odbornej 

prípravy učiteľov. 

 

CEFR vo všeobecnosti vo veľkej miere používajú súkromní poskytovatelia, ktorí 

ponúkajú kurzy súčasných cudzích jazykov, aj organizácie hodnotiace výučbu 

jazykov. Pokiaľ ide o dôvody, prečo chcú ľudia získať osvedčenie o jazykovom 

vzdelaní (zvýšenie šancí na trhu práce, požiadavka zo zamestnania, prístup na vysokú 

školu, osobný rozvoj), či inými slovami o sociálnu funkciu, označenie úrovne podľa 

CEFR môže byť pridanou hodnotou, keďže zvyšuje transparentnosť v ponúkaných 

kurzoch a uznávanie kompetencií v oblasti súčasných cudzích jazykov v zahraničí. 

 

V súvislosti s úrovňou ovládania cudzích jazykov možno uviesť tieto závery: 

z rôznych zdrojov údajov vyplýva súdržný obraz, pokiaľ ide o všeobecné hodnotenie 

úrovne ovládania súčasných cudzích jazykov vo vybraných krajinách. Navrhuje sa 

takéto usporiadanie:  

 

 1. skupina: ovládanie jazyka na veľmi vysokej úrovni (Švédsko a Holandsko); 

 2. skupina: ovládanie jazyka na vysokej úrovni (Rakúsko); 

 3. skupina: ovládanie jazyka na strednej úrovni (Maďarsko a Francúzsko); 

 ovládanie jazyka na nízkej úrovni (Spojené kráľovstvo – Škótsko).  

 

Napriek tomu, že sa vyskytujú určité rozdiely, vo všeobecnosti existuje vzťah medzi 

stupňom vykonávania CEFR a úrovňou ovládania jazyka. Nedá sa však vysloviť záver, 

že ide o príčinný vzťah. Na úroveň ovládania súčasných cudzích jazykov majú vplyv aj 

iné činitele ako stupeň vykonávania CEFR, napríklad všeobecné tradície vo vzťahu 
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k jazykom a skutočnosť, či ide o jazyk s rozsiahlym použitím alebo nie. V krajinách, 

ktorých úradný jazyk má rozsiahle použitie v zahraničí (angličtina, francúzština), je 

potreba učiť sa iný jazyk nižšia ako v krajinách, ktorých úradné jazyky sa používajú 

menej (holandčina, švédčina). Jazykové prostredie krajiny môže napokon byť 

vysvetlením konkrétnej situácie krajiny vo vzťahu k úrovni ovládania súčasných 

cudzích jazykov. 

Závery 

Hlavné závery sú uvedené nižšie: 

 

Hlavný záver č. 1: Krajiny vykonávajú a používajú CEFR na rôznych stupňoch od 

ukotvenia vzdelávacích výsledkov spojených s CEFR v zákone až po neuvádzanie 

žiadnych odkazov na rámec CEFR. Vo všeobecnosti možno vysloviť záver, že čím viac 

sa CEFR vykonáva a používa v politických dokumentoch (zákony, vnútroštátne učebné 

osnovy), tým viac sa uplatňuje v skúšaní, učebniciach a odbornej príprave učiteľov. 

 

Hlavný záver č. 2: Hlavné problémy súvisiace s vykonávaním sú spojené 

predovšetkým s nedostatkom empirických dôkazov, ktoré by umožnili určenie väzieb 

medzi vzdelávacími výsledkami a úrovňami CEFR, a tiež so schopnosťou učiteľov 

súčasných cudzích jazykov používať CEFR na svojich hodinách zamýšľaným spôsobom. 

 

Hlavný záver č. 3: Vo vzťahu k označovaniu vzdelávacích výsledkov v oblasti 

súčasných cudzích jazykov vo vyššom stredoškolskom vzdelávaní podľa CEFR vládne 

všeobecná zhoda. Stanovené vzdelávacie výsledky sú v týchto šiestich krajinách vo 

všeobecnosti podobné. Úroveň vzdelávacích výsledkov vo vzťahu k prvému súčasnému 

cudziemu jazyku je zvyčajne stanovená na úrovni B2, pri druhom súčasnom cudzom 

jazyku je príslušnou úrovňou vo všeobecnosti úroveň B1. 

 

Hlavný záver č. 4: Väčšina vybraných krajín vykonáva CEFR pri testoch či skúšaní, 

pre vzťah medzi vzdelávacími výsledkami v oblasti súčasných cudzích jazykov 

a úrovňami CEFR však vo všeobecnosti chýbajú empirické dôkazy. 

 

Hlavný záver č. 5: CEFR sa vo všeobecnosti používa pri tvorbe učebníc. Používanie 

CEFR do veľkej miery závisí od toho, či sa CEFR vykonáva a používa pri tvorbe 

učebných osnov a či sa naň odkazuje v (zákonných) usmerneniach (vnútroštátnych 

osnovách). 

 

Hlavný záver č. 6: Pokiaľ ide o používanie CEFR v programoch odbornej prípravy 

učiteľov pred nástupom do zamestnania, medzi jednotlivými krajinami existujú 

obrovské rozdiely. Situácia v oblasti priebežnej odbornej prípravy učiteľov je omnoho 

lepšia, keďže päť to šiestich vybraných krajín ponúka programy odbornej prípravy, 

ktoré zahŕňajú CEFR. 

 

Hlavný záver č. 7: Znalosť CEFR medzi učiteľmi závidí od dôrazu, aký sa na CEFR 

kladie v osnovách a odbornej príprave učiteľov v krajine. 

 

Hlavný záver č. 8: Existuje vzťah medzi stupňom vykonávania CEFR a zaznamenanou 

úrovňou ovládania jazyka. Stupeň vykonávania je vyšší v krajinách s vyššou úrovňou 

ovládania jazyka. Príčinný vzťah medzi týmito dvoma aspektmi je však nejasný a  pri 

vysvetľovaní úrovne ovládania jazyka navyše zohrávajú dôležitejšiu úlohu iné 

(kontextové) činitele (akými sú rozšírenosť používania úradného jazyka krajiny 

v zahraničí a jazykové prostredie ako také). 

 

Hlavný záver č. 9: CEFR je vo všeobecnosti dostatočne ukotvený v praxi a postupoch 

súkromných poskytovateľov, ktorí vydávajú osvedčenia v oblasti súčasných cudzích 

jazykov. CEFR sa v osvedčeniach v oblasti súčasných cudzích jazykov odráža 
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prostredníctvom stanovenia úrovne podľa CEFR, ktoré je zahrnuté v použitom 

materiáli, a učitelia sú o CEFR informovaní prostredníctvom priebežných programov 

odbornej prípravy. 

 

Hlavný záver č. 10: CEFR zabezpečuje transparentnosť pre študentov, súkromných 

poskytovateľov a inštitúcie na hodnotenie výučby jazykov a vytvára možnosti na 

porovnanie ponúkaných kurzov. Dôvodom fyzických osôb na získanie formálneho 

osvedčenia je väčšinou zvýšenie šancí na trhu práce. Hoci príručky a usmernenia pre 

CEFR sa považujú za nápomocné, zložitosť CEFR napriek tomu bráni jeho využívaniu 

súkromnými poskytovateľmi. Jestvujú výzvy na vypracovanie jednoduchších verzií 

CEFR. 

Odporúčania  

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky vypracovala Rada Európy na 

presadzovanie transparentnosti a súdržnosti v učení sa a vyučovaní súčasných jazykov 

v Európe. Zámerom CEFR je uľahčenie porovnateľnosti medzi krajinami (na základe 

spoločného koncepčného rámca pre výučbu jazykov) a zároveň rešpektovanie 

vnútroštátnych tradícií a systémov v oblasti noriem týkajúcich sa ovládania jazyka. Na 

to, aby mohol CEFR v budúcnosti plniť túto plánovanú úlohu posilnenú opatreniami 

Európskej únie, sa Európskemu parlamentu a členským štátom predkladajú tieto 

odporúčania týkajúce sa vyššie uvedených hlavných záverov: 

 

Odporúčanie č. 1 (Európskemu parlamentu): Osvojenie si CEFR Európskym 

parlamentom a Komisiou ako nástroja na podnietenie rozvoja politík v oblasti 

vyučovania cudzích jazykov v členských štátoch  

CEFR už existuje viac ako desať rokov a za ten čas bol zaznamenaný významný vývoj. 

V oblasti vykonávania by sa však mohol uplatniť nový impulz, a to skôr na politickej 

úrovni prostredníctvom opatrení Európskeho spoločenstva na podporu rámca Rady 

Európy. Preto sa odporúča: 

 ďalej rozvíjať iniciatívu Survey Lang (prieskum jazykových kompetencií) zahrnutím 

väčšieho počtu krajín a jazykov (nielen prvých dvoch najčastejšie vyučovaných 

jazykov, ale širšieho spektra, aby sa zabránilo zúženiu pozornosti politík len na 

prvý či druhý jazyk); 

 podporovať výmenu skúseností na vnútroštátnej úrovni, pokiaľ ide o reformu politík 

v oblasti výučby jazykov smerom k prístupu viac orientovanému na aktívne 

používanie a dosahovaniu jednoty pri hodnotení a označovaní úrovne kompetencií 

žiakov. Mohlo by sa to uskutočniť formou partnerských činností v oblasti 

vzdelávania, súborov postupov či jednotných formátov správ o vývoji; 

 dôraznejšie vyžadovať, aby európske programy, napríklad program nadväzujúci na 

program celoživotného vzdelávania, podporovali CEFR a prístup zameraný na 

aktívne používanie a presadzovali používanie formulárov Europass pre životopisy. 

S CEFR by mal byť jasnejšie spojený aj európsky kvalifikačný rámec, ktorý má 

podobný základ, aby sa posilnila transparentnosť a informovanosť o prístupe 

zameranom na aktívne používanie a označovaní úrovní podľa CEFR. 

 

Odporúčanie č. 2 (členským štátom a Európskemu parlamentu): Schválenie 

prepojení medzi systémami a CEFR v krajinách 
Napriek tomu, že sa vytvárajú prepojenia medzi vzdelávacími výsledkami v oblasti 

súčasných cudzích jazykov a úrovňami podľa CEFR, tieto prepojenia nie sú schválené 

členskými štátmi. Samo osebe to nie je potrebné, pokiaľ však ide o dôveru vo 

vzájomné kvalifikácie a akreditované vzdelávacie výsledky, postupy uplatňované pri 

formulovaní týchto väzieb by mali byť pre členské štáty zrozumiteľné a podľa možnosti 

akceptovateľné. Preto sa odporúča: 
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 stanoviť zásady na prepojenie výučby jazykov vo vnútroštátnych vzdelávacích 

systémoch s CEFR. Zásady sa nemusia nevyhnutne týkať technických aspektov, 

mali by sa však použiť na podnietenie politickej a spoločenskej diskusie 

o vyučovaní jazykov. K týmto zásadám by mohlo patriť napríklad zapojenie 

všetkých príslušných zainteresovaných strán (tvorcov politík, odborníkov, učiteľov, 

škôl, vydavateľov), využitie vonkajších odborných znalostí či zavedenie spoločného 

akčného plánu týkajúceho sa odkazovania na CEFR s cieľom dosiahnuť dohodu 

o rozsahu prepojenia na CEFR; 

 uľahčiť zapojenie iných krajín pri vytváraní prepojení medzi výučbou jazykov vo 

vnútroštátnych vzdelávacích systémoch a rámcom CEFR. Rozhodujúcou otázkou je, 

či iné krajiny dôverujú stanoveným prepojeniam. Umožniť partnerom (a to aj na 

úrovni tvorcov politík), prednostne z rôznych krajín, aby preskúmali ustanovené 

prepojenia s cieľom zvýšiť spoľahlivosť tohto prepojenia pre iné krajiny; 

 podporovať partnerské vzdelávanie a partnerské hodnotenie medzi tvorcami politík 

z rôznych krajín s cieľom podporiť ustanovenie jasnejších prepojení medzi výučbou 

jazykov vo vnútroštátnych vzdelávacích systémoch a CEFR a využiť tak CEFR ako 

program reformy politík v oblasti výučby jazykov. 

 

Odporúčanie č. 3 (členským štátom): Zvýšiť skutočné používanie CEFR 

v školách 

Videli sme, že používanie CEFR na základnej úrovni je podnietené politickými 

opatreniami na vyššej úrovni, akými sú zahrnutie CEFR do zákona či používanie CEFR 

pri tvorbe vnútroštátnych učebných osnov. Ďalšie opatrenia sú okrem toho potrebné 

na podnietenie používania CEFR učiteľmi a vydavateľmi. Preto sa odporúča:  

 

 zabezpečiť dôveryhodnosť a čo najlepšie začlenenie rámca vo vnútroštátnych 

podmienkach prostredníctvom využitia skúseností a diskusií s inými európskymi 

krajinami, konzultácií s odborníkmi a používania príručky Rady Európy. Na účely 

jednoznačného používania by sa mal CEFR okrem toho zakotviť vo vnútroštátnych 

učebných osnovách a osobitných osnovách pre výučbu súčasných cudzích jazykov 

s cieľom dôsledne začleniť do výučby jazykov prístup zameraný na aktívne 

používanie;  

 podporovať používanie úrovní CEFR na stanovenie ročných cieľových úrovní na 

sledovanie pokroku. Môže byť potrebné vydať usmernenia na určenie čiastkových 

úrovní s cieľom umožniť postupnejšie etapy; 

 podporovať zosúladenie učebníc s vnútroštátnymi osnovami alebo oboznámiť 

učiteľov a školy s využívaním jestvujúcich materiálov na uplatňovanie prístupu 

zameraného na aktívne používanie. Môže sa to uskutočniť napríklad 

prostredníctvom podpory širšej výmeny učebných materiálov; 

 dôslednejšie zdôrazňovať prístup zameraný na aktívne používanie v odbornej 

príprave učiteľov pred nástupom do zamestnania a priebežnej odbornej príprave 

učiteľov. 

 

Odporúčanie č. 4 (Európskemu parlamentu): Potrebný je ďalší výskum 

Napriek tomu, že predmetom štúdie bola rozsiahla oblasť, množstvo otázok týkajúcich 

sa CEFR zostáva naďalej nejasných. Týka sa to najmä spoločenských a politických 

otázok spojených s vyučovaním jazykov. Preto sa odporúča ďalej skúmať tieto otázky: 

 

 Ktoré jazyky sú na vzostupe? Je CEFR dostatočne široký na to, aby sa mohol 

vzťahovať na neeurópske jazyky, napríklad na čínštinu? 

 Aký vplyv má európsky ukazovateľ jazykov na jazykové politiky v Európe? 

Zavedenie ukazovateľa je cenným nástrojom na podnietenie politických diskusií, 

nemalo by však viesť k zúženému zameraniu na vyučovanie jazykov. 

 Ako sa môže CEFR použiť na posilnenie postavenia menšinových a regionálnych 

jazykov? 
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 Preskúmať možnosť vytvorenia nadnárodného orgánu alebo poradnej skupiny, kde 

by krajiny mohli skúmať vzájomné odkazy medzi svojimi politikami v oblasti 

výučby jazykov a CEFR. Tento nadnárodný orgán by mohol fungovať ako platforma 

na výmenu skúseností, sledovanie vývoja, poskytovanie praktických usmernení, 

vytváranie vzájomnej dôvery voči vzájomným odkazom medzi kvalifikáciami 

v oblasti súčasných cudzích jazykov a úrovňami CEFR a napokon aj na stanovenie 

či tvorbu politického programu. 


