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Participant Countries

• Five separate studies within countries
• Contrastive analysis between countries

The Netherlands

Germany

Hungary

Italy

Finland



Cross-cultural differences

� Geographical position
� Native language
� Position of English in society
� EFL teaching and learning
� School system
� Compulsory schooling
� Age at the start of secondary school



Population and variables

� Mainstream education
� CLIL with English as the target language
� First two years of grammar school
� Per country: two schools each with two groups 
� Longitudinal:  two measurements in two years’ time
� Performance in English: tests
� Motivation: questionnaires
� Language background: questionnaires
� Language aptitude: test



Research issues

� To what extent does English play a role in everyday 
life of the pupils in the various countries?
� How are EFL teaching and CLIL practised?
� Is there a CLIL approach with more success than 

another?
� What is the pupils’ level of English at the start of 

grammar school? 
� Do CLIL pupils have better scores in English than 

their non-CLIL peers?
� Can we explain differences in EFL acquisition of CLIL 

and non-CLIL pupils in terms of motivation, language 
aptitude and language background?



The Netherlands

� School age: 5 to 16
� English at primary school
� CLIL target language 99% English
� Origins in international education in 1989
� Age at the start of secondary school: 12
� 50% of the subjects in English
� Coordination by European Platform
� Teachers: single qualification 



Germany

� Sixteen federal states each with its own 
educational and CLIL policy 
� School age: 6 to 18
� English at primary school
� First CLIL French in 1963 in Baden-

Württemberg  
� Target languages: English and French
� Legislation since 1987
� Teachers: dual qualifications 



Lower Saxony

� Age at the start of secondary school: 10
� Two preparatory years of English
� Age at the start of CLIL: 12
� Target languages: English and French
� 15 % of the curriculum in English
� Supporting lessons in German 
� Teachers: dual qualifications



Berlin

� International population
� Staatliche Europa Schulen with 9 target 

languages
� CLIL from primary school to Abitur 
� Age at the start of secondary school: 12
� 50% of the lessons in English 
� Teachers: dual qualifications  / native 

speakers



Hungary

� School age: 6 to 17
� English at primary school: not yet compulsory
� 1989: the law makes CLIL possible 
� Target languages: English, German, Russian
� Age at the start of secondary school: 14
� First year: intensive preparation for CLIL
� 60 % of the subjects in English
� Teachers: dual qualifications



Italy

� School age: 6 to 18
� English at primary school and Scuola Media
� Age at the start of secondary school: 14
� CLIL in mainstream education as from 2003
� Target languages: English, German, French
� CLIL in modules; increasing number
� 20% of the lessons in English at the start, 

increasing to 60%
� Support by teachers of English
� Teachers: single qualification



Finland

� School age: 7 to 16
� One integrated school type 
� Age at the start of secondary education: 13 
� Society of international orientation 
� English as from year 1, sometimes CLIL
� CLIL 30% of the subjects
� CLIL lessons half Finnish, half English
� Teachers: single qualification
� Teacher support in networks
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CLIL IN POLAND

Teaching

Bilingual lessons have been offered in Poland since the school year 1991/1992. At the 

moment, there are bilingual classes at general state lyceums (sixth form colleges) and at 

gymnasiums (compulsory secondary education) as a result of the 1999 School Reform. 

Bilingual teaching takes place in English, German, French, Spanish, Italian and Russian.

Overview: number of schools in 2003/04 offering bilingual lessons taught in Polish and one of 

the following languages

school type/

second language

English German French Spanish Italian Russian Total

primary school

(years1-6)

2 3 ____ ____ ____ ____ 5

Gymnasium

(years 7-9)

9 9 7 ____ ____ ____ 25

Lyceum

(years 10-12)

29 24 8 5 1 1 68

Total 40 36 15 5 1 1 98

The legal grounds for the organisation of bilingual classes (LINK)were set in decrees and 

laws by the Minister of Education during the 1990s, with the latest dating from 21

st 

May 2001, 

which regulates, among other things, the new A-level examination due to come into effect in 

2005. 

A-level examinations for pupils in French and Spanish bilingual classes were regulated in 

1997 by bilateral agreements between the Polish Ministry of Education and the French 

Embassy (1997-2001) and the Spanish Ministry of Education and Culture (LINK).

The decrees of the Ministry of Education define CLIL as the teaching of at least 2 or 3 

subjects in both Polish and a foreign language. The subjects in question are, most 

commonly, Mathematics, Physics with Astronomy, Chemistry, Biology with Hygiene and 

Conservation, Elements of General History and Geography and Computer Science.

Pupils can take their A-levels in these subjects in the respective target language. Subjects 

that cannot be taught bilingually are Polish, History and Geography of Poland and Modern 

Foreign Languages.

Bilingual classes at general secondary schools (lyceums, years 10-12) cover three years if 

appropriate linguistic ability in the target language has been proven, or four years if the 

lyceum offers a preliminary class. Pupils are admitted to this preliminary class on the basis of 

a diagnostic test assessing their linguistic talent, but not their actual command of the 

language. The preliminary year is dedicated solely to language acquisition.

At the moment, bilingual teaching is only offered at general lyceums, at gymnasiums 

(obligatory comprehensive secondary schools, years 7-9) and at some primary schools. 

Vocational schools have not been included in CLIL as yet.
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The curriculum for the three-year bilingual course at the general lyceum (years 10-12) 

includes six hours of foreign language lessons (in the target language of the bilingually 

taught subjects).

1

At gymnasium, the curriculum for bilingual classes includes 18 hours of foreign language 

lessons covering the whole period of years 7 to 9.

2

The bilingual curriculum aims at the acquisition of high linguistic competence both in the 

mother tongue and in the target language. In addition, pupils are meant to extend their 

general knowledge of the respective historical, social and cultural aspects.

What has to be acknowledged here is the great involvement of international partners who 

have given immense support to their Polish colleagues. Native speakers of French, German, 

Spanish and Russian have been sent to teach at Polish schools by their respective home 

institutions.

Depending on the bilateral agreements, lessons at bilingual schools with French and Spanish 

as the target languages are organised differently to lessons at schools offering German and 

English.

A-level students with French as the target language take an examination that has been 

prepared by a joint, Polish-French commission. By contrast, A-level exams in Spanish are 

prepared by the Spanish partner. The students who successfully pass their A-level 

examination receive, apart from their Polish certificate, an official French or Spanish 

certificate. These documents are equivalent to the exam certificates from these countries, 

which means that students are exempted from taking language tests if they want to study in 

these countries.

There are opportunities for pupils from Polish-German bilingual lyceums. The German 

partner allows the pupils to take part in the language test “Deutsches Sprachdiplom Level II” 

(set by the German Conference of the Ministries of Culture), which opens the doors for 

studying in Germany. The two countries have mutually recognised their certificates since 

1997.

The pupils’ high level of achievement at bilingual lyceums with English as the target language 

was proven by the fact that they passed the International Baccalaureate with very good 

results. At the moment, this programme is offered at 10 gymnasiums in Poland.

The success of bilingual teaching and learning can be attributed to the teachers’ professional 

commitment and to their initial and ongoing linguistic and specialised training.

The cooperation of the CODN with both French and Spanish language advisors and with the 

German Coordinators of the Central Agency for Schools Abroad at the National Office of 

Administration (Zentralstelle für Auslandsschulwesen/Bundesverwaltungsamt) has also been 

a great support. 

The CODN and MOBIDIC cooperation has also brought new stimuli and ideas into CLIL.

1 

Law gazette no. 61, 21

st 

May 2001, position 626, enclosure no. 10.

2 

Law gazette no. 61, 21

st 

May 2001, position 626, enclosure no. 8.
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Teacher Training

In Poland, teachers are trained in one subject only, which is why it is difficult to find content 

subject teachers with sufficient language skills. One exception is English as it the most 

popular language.

Specialised subject teachers at bilingual schools with the target languages French, German 

and Spanish can take part in regular training courses in the respective countries.

A decree by the Ministry of Education has been regulating the linguistic prerequisites of 

content subject teachers since autumn 2002. By 2005, anyone teaching a bilingual subject 

has to provide evidence that he/she has the required command of the language.

So far, there is no sufficient training in the methodology of content and language integrated 

teaching. Only since the CODN has started to cooperate with the MOBIDIC project, have 

things slightly changed. 27 Polish teachers took part in a regional course that took place in 

Sulejowek in July 2003 and 9 teachers participated in the international MOBIDIC course in 

Carlisle in January 2004. MOBIDIC is opening up better in-service training opportunities for 

content subject teachers at bilingual schools.

For a few years, some universities (Gdansk, Katowice, Warszawa and Wroclaw) have been 

working on offering integrated teacher training in the form of an additional course of studies. 

Also, for primary and secondary teachers of German an additional qualification in Geography 

and History is being considered. 

Since October 2003, all pupils who want to become teachers have had to study two subjects 

and must have proven language abilities in one foreign language (level B2 of the “Common 

European Frame of Languages”). In addition, every student has to show a certain level of IT 

literacy. These changes will hopefully contribute to producing sufficient numbers of teachers 

who can be appointed to posts in bilingual teaching.

The bilingual schools with French have had a well-functioning network for a long time, which 

is coordinated by the CODN. The network of bilingual schools with German has only existed 

since 2003. Each year, a conference is organised over 2 to 3 days for all Polish bilingual 

schools where questions of curriculum as well as methodology are discussed and decided 

upon.

Appendix: CLIL in Poland

The legal grounds for the organisation of bilingual classes are:

– Decree of the Ministry of Education, 21st May 2001, on the framework of state 

kindergartens and schools, enclosure no. 3 (law gazette no. 61, position 624)

– Decree of the Minister of Education, 21st May 2001, on the programme for nursery 

schools, general education at individual school types, as well as education at specialised 

lyceums, enclosure no. 4 (law gazette no. 61, position 625) 

– Decree of the Minister of Education, 21st May 2001, on the curriculum of state schools, 

enclosures no. 8 and no. 15 (law gazette no. 61, position 626)

– Decree of the Minister of Education, 21st May 2001, on the conditions of marking, 

classification and support of pupils and state school examinations, on the basis of article 

22 of law 2, position 4 of 7th September 1991 on the system of education (law gazette 
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no. 67, position 329 and no. 106, position 496, of 1997 no. 28, position 153 and no. 141, 

position 943, of 1998 no. 117, position 759 and no. 162, position 1126, and of 2000 no. 

12, position 136, no. 19, position 239, no. 48, position 550, no. 104, position 1104, no. 

120, position 1268 and no. 122, position 1320)

– Law, 21st December 2000, on the amendment of the education system (law gazette no. 

122, position 1320 of 31st December 2000).

Bilateral Agreements on A-levels examinations in bilingual classes, target languages French 

and Spanish:

– Agreement between the Ministry of Education of the Republic of Poland and the French 

Embassy in Poland on the regulation of the organisation of A-level examinations for 

pupils of bilingual classes with French at Polish general lyceums in 1997/98 and 1998/99 

and on the certification conditions of pupils’ knowledge of French who have passed the 

examinations regulated on 12

th 

January 1998 with the amendment of 9

th 

December 1999 

(extending the validity for 1999/2000 and 2000/2001)

– Agreement between the Ministry of Education of the Republic of Poland and the Spanish 

Ministry of Education and Culture on the creation and realisation of bilingual classes with 

Spanish at general lyceums, on the organisation of the A-level examinations for pupils of 

these classes as well as the definition of the necessary conditions for the awarding of 

“Titulo de Bachiller” by the Spanish Ministry of Education and Culture of 6th May 1997.
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Metoda CLIL a její zavádění do prostředí české školy 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK GARANTA KURZU 

1. Povolení výuky metodou CLIL 
 

Výuka metodou CLIL, stejně jako jiné formy bilingválního vzdělávání, podléhá Pokynu ministra 
školství k postupu při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce, který byl vytvořen na 
základě zmocnění k §13 zák. č. 561/2004 Sb.. 
 
Všechny zákony, které formují prostředí české školské legislativy, jsou tzv. speciálními zákony, u 
kterých platí, že jsou nadřazeny všem ostaním právním úpravám a dale je zde závazné pravidlo, že 
to,co není povoleno, je zakázáno. Pokusíme-li se aplikovat toto pravidlo právě na metodu CLIL ve 
vztahu k §13, pak jednomyslně platí, že není-li v paragrafovém znění výuka metodou CLIL explicitně 
zmíněna jako prostředek, který by nespadal pod process povolování ze strany MŠMT, musí být 
takto vedená výuka MŠMT povolena. 
 
Instrument zmocnění zákona byl v tomto případě zpracován naprosto neadekvátně. MŠMT zvolilo 
cestu pokynu, který je právně nevymahatelný, což v praxi znamená, že jeho porušením nemůže být 
náprava vymáhána soudní cestou. I tak je ale nezbytné si uvědomit, že díkce školského zákona 
předpokládá možnost povolení v odst.3 §13, kdy se očekává, že samotná žádost dílčí školy je 
opřena právě o výše uvedené paragrafové znění, které je právně vymahatelné.  
 
Pokud by metodu CLIL zaváděl do dílčí školy samotný ředitel (názor prezentovaný VÚP), došlo by z 
pohledu legislativy k: 
a) k zásadnímu porušení školského zákona nejen ve vztahu k §13, ale rovněž i k odst.1a) §164 
školského zákona, 
b) k zásadnímu porušení odst.1d) §168 školského zákona, kdy zavedení bilingvální metody výuky 
jakéhokoli druhu znamená zásah do principu hodnocení žáků zejména v situaci, kdy bilingvální 
výuka není zavedena v rámci celé školy, 
c) celkově by došlo k porušení dikce zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících – 
předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka definuje zákon (hlava II) nikoli ředitel.          
 
Obecný pohled na fakt, že by výuka metodou CLIL neměla být povolována dle právního předpisu by 
de facto znamenal: 

 naprostou nejednotnost v zavádění metody (každý ředitel by jistě postupoval subjektivně 
správně, z objektivního hlediska by však celý process byl hodnocen disharmonicky. Pro 
rozhodnutí o změně vyučovacího jazyka by ředitel nutně potřeboval řadu informací, aby 
jeho rozhodnutí bylo správné a nezpochybnitelné – v tomto smyslu je nutné podotknout, 
že jediné vzdělávací akce, které ke CLILU již byly akreditovány v rámci DVPP pro vedoucí 
pedagogické pracovníky, jsou akce naší školy, což je situace naprosto neuspokojující 
vzhedem k potenciálu zavádění této metody, 

 neochotu ředitelů zavádět metodu CLIL ve vztahu k náročnosti rozhodnutí a jeho 
závažnosti. Je mnohem snazší postupovat při zavádění jakékoli metody dle právního 
předpisu (zde připouštíme názor, že pokyn k povolování výuky v cizím jazyce je výslovně 
špatný), než přijmout vlastní rozhodnutí, které znamená vážnou změnu ve vnitřním životě 
školy (úprava učebních dokumentů, tvorba učebních material) i vnějším životě školy 
(marketing pro zvolenou metodu, komunikace s rodiči), 

 ve vztahu ke kontrole ČŠI pak uvádíme, že dílčí rozhodnutí ředitelů by de facto 
znemožnovalo tématickou kontrolu v této oblasti, neboť by nebyla kriteriálně zakotvena. 
Rovněž by absentovala informovanost o síti škol, které metodu aplikují, 
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 zásadní problem by však nastal v případě špatného zavedení metody,kdy by stížnost byla 
posuzována dle interních standardů ředitele školy a nikoli dle sdíleného postupu, který 
jediný lze hodnotit jako objektivní a nezmanipulovatelný v případě nutnosti!, 

 zcela spekulativně můžeme konstatovat, že by ředitel školy mohl povolit výuku čehokoli v 
cizím jazyce, tedy i výuku mateřského jazyka, 

 s cílem vykonat mnoho pozitivního, by ředitel školy mohl napáchat také nezvratné škody, 
kdyby výuku metodou CLIL povolil v takovém prostředí, které není připraveno zejména z 
profesního hlediska (personální zajištění výuky) a didaktické vybavenosti, 

 Na liberálním postoji vůči povolování výuky metodou CLIL nám však vadí nejvíce 
skutečnost, že by výuka byla kalibrována na každé škole jinak, což naprosto znemožní 
metodologický popis a jakýkoli výzmum kvalitativního charakteru, protože nebudeme 
schopni stanovit vstupní hodnoty,  

 z výše uvedeným souvisí i stanovení vstupní jazykové vybavenosti pedagogů vyučujících 
metodou CLIL, i zde by panovala anarchie. Pokud by se nepostupovalo alespoň podle 
“špatného “pokynu, tak by jazyková vybavenost učitele pro metodu CLIL taky mohla být 
jen B1, protože to jednoduše povolil ředitel školy, což je nepřípustné.  

 
Pohled do světa přináší rovněž jednomyslnou odpověď. Podmínky bilingvální výuky ve Finsku 
upravuje §10 finského školského zákona, viz 
http://www.opeko.fi/clilnetwork/englanti/curric_legis.htm .   
 
Pozornosti by neměla uniknout ani příloha “Finsko”, zejména st.13 (začátek), která jasně definuje, 
kdo je určujícím činitelem v případě bilingvní výuky.    
 
Z pohledu ryze didaktického chceme upozornit na skutečnost, že metoda CLIL je odnoží bilingvismu, 
problem nastává, kdy některé země např. Polsko upravují bilingvální výuku (střechový termín) a 
výuku metodou CLIL stejnými právními předpisy, pouze v otázce škol založených na základě 
bilaterálních smluv dochází k odlišení. V tomto smyslu je situace podobná s českým přístupem ke 
CLILU. Podobnost však končí momentum důkladného zpracování poslých vyhlášek – anotaci na stav v 
Polsku uvádáme v příloze. 
 
Dále upozorňujeme na řadu povolení, která již byla ve vztahu k metodě CLIL vydána MŠMT. Seznam 
škol, který uvádím byl prezentován 23.1.2009 na konferenci Katedry anglického jazyka ZČU.    
 
2. Souhlas žáka/zákonného zástupce s výukou metodou CLIL 
 
Vzor přihlášky žáka k výuce metodou CLIL je uveden na str.230 publikace “Uncovering CLIL”. Přihláška 
je jednomyslně pojata jako souhlas se vzděláváním dle specifické metody se závazkem jejího 
dokončení ze strany žáka a závazkem spolupráce školy s rodiči. 
 
Tuto skutečnost uvádíme jako zpětnou vazbu k dílčím částem českého pokynu k povolení výuky v 
cizím jazyce. Souhlas/přihlášení se do specifického vzdělávacího procesu je tedy nezbytný!   
 
3. Použití termínu “odborný předmět” 
 
V rámci základního a gymnaziálního vzdělávání tento termín nepoužíváme, v kurikulu se vyskytují 
pouze všeobecně vzdělávací předměty.  
 
Navrhuji, aby se používaly oba přívlastky nebo abstraktnější termín “nejazykový předmět”.  
 
Výše uvedené platí všude, kde gestor operuje s termínem “odborný předmět”. 

http://www.opeko.fi/clilnetwork/englanti/curric_legis.htm
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4. Všechny připomínky gestora ve vztahu k SOFT a HARD CLILU budou respektovány. 
 
5. Pokud gestor navrhuje odstranit část věty “na úrovni syntaktické a hypersyntaktické”, pak 
upozorňuji, že práce s tvorbou jazykovových listů je postavena právě na zjednodušování 
gramatických struktur v této úrovni a na práci s kohezí a koherencí, zatímco jazykové sprchy a 
propedeutika se téměř výlučně soustřeďuje na nižší jazykové roviny. Možné to tedy je vypustit nebo 
nahradit “ na všech jazykových úrovních”. 
 
6. Podmínka vstupní jazykové úrovně pro účastníky kurzu byla stanovena proto, aby mohli studovat i 
materiály v jazyce anglickém. V návrhu autora kurzu není žádná zmínka o tom, že by úroveň B1 byla 
požadována pro výuku metodou CLIL, ale tato úroveň je zmíněna jako vstupní podmínka do e kurzu 
nikoli do světa praxe s metodou CLIL! 
 
Pokud by podmínka na nulovou jazykovou vybavenost ze strany VÚP trvala (pokud se nestanoví 
žádná úroveň, dá se tento stav předpokládat), pak se zhroutí celá osnova kurzu, kdy některé body 
přímo předpokládají znalost cizího jazyka a kurz by se musel svou přípravou (tvorba studijních textů) 
stratifikovat na dvě úrovně: pedagogy s jazykovou výbavou a bez jazykové výbavy. Od páteho týdne 
studia se předpokládá výrazný vstup anglického jazyka. 
 
Metoda CLIL je přece o integraci jazyka a obsahové části předmětu a účastník kurzu, který tuto výuku 
bude absolvovat ,  by měl začít CLIL aplikovat v praxi. Není nám zřejmá skutečnost, proč by měl kurz 
absolvovat pedagog bez jazykové vybavenosti – z našeho pohledu nelogické. Rovněž vstupní dspozice 
pro tvorbu kurzu byly v květnu 2009 stanoveny liberálně, tato skutečnost měla být oznámena již 
tehdy a osnova kurzu mohla být postavena na jiných prioritách.  
 
Otázka vstupního testování není pro aplikaci moodle problm. Předmětem naší práce je však vytvořit 
kurz pro CLIL, zadáním testovacích otázek do moodle může být pověřen někdo jiný, moodle v tomto 
směru by umožňoval testování velkého množství žadatelů, je však potřeba otázky´fyzicky zapracovat. 
Kalibrovaný test můžeme poskytnout ve dvou verzích. 
 
Neradi bychom se cítili poněkud schizofrenně, pokud již v rámci úspěšné akreditace DVPP vykládáme 
některé body naprosto odlišně a v rámci kurzu pro VÚP bychom měli přijmout jinou rétoriku.  
 
 
V Orlové dne 8. ledna 2010 
 
Mgr. Richard Adamus      
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THE  URINARY  SYSTEM 
 

Function :  
a) osmoregulation : is the control of the levels of water and mineral salts in the blood.  
b)  excretion : is the elimination of metabolic waste soluble in water (urea, creatinin …) 
 

THE  STRUCTURE  OF  THE  URINARY  SYSTEM 
The urinary system consists of : 
 a) the kidneys   
 b) the ureters (urinary ducts)  
 c) the urinary bladder  
 d) the urethrae 
 

 
 http://www.nlm.nih.gov                              http://findmeacure.com/2008/03/27/hematuria-blood-in-the-urine/ 

 

THE  KIDNEYS 

 
The kidneys are located in the posterior part of the abdominal cavity at the level of the first lumbar vertebra : 
 
 a) the right kidney sits below the diaphragm and behind the liver 
 b) the left one lies below the diaphragm and behind the spleen 
 
The asymmetry within the abdominal cavity caused by the liver results in the right kidney being slightly lower than the 
left one. 
Above each kidney there  is an adrenal gland. 
Kidneys  are encapsulated by a fibrous membrane – renal fascia surrounded by the peritoneal fat. 
Kidneys have a good blood supply. 
 
 

THE  STRUCTURE  OF  THE  KIDNEYS 
 
The kidney has a bean-shaped form. The medial border is concave in the center and convex toward either limb. 
 
a) Hilum: Hilum is a deep longitudinal fissure in which blood vessels, nerves and urether enter. 
b) Renal fascia: Renal fascia is the membrane covering the surface of the kidney. It contains a connective tissue and fat. 
c) Renal cortex: The renal cortex is the outer, lighter, narrow, granular  layer over the internal medulla.  
It contains  blood vessels, glomeruli (which are the kidneys' "filters") and urine tubes. 
d) Renal medulla: The medulla is the inside part of the kidney. It is very dark. It contains loop of Henlé and collecting 
ducts. Renal medulla consist of 10-20 pyramidal units. At the top of the pyramid there are the outputs of collecting 
ducts.  
e) Renal calyces: Renal calyces are cup-shaped parts of the renal pelvis which enclose the renal pyramids.The 
collecting ducts enter here. 
e) Renal pelvis :This is the area of the kidney where urine is collected. 
 



 
                www.kidneydisease.semokidneydialysis-transplant.net.  

                                        http://1biology.50megs.com/nephronchart.htm 

NEPHRON 
 
Nephrons are the tubular microscopic structures. 
Nephron consists of : 
a) BOWMANNʼS CAPSULE: The Bowmann̓s capsule is located at the closed end of the nephron and it forms 
double-walled capsule (as dented ball).One is a lateral wall, another wall is next to the glomerulus. 
Function: The Bowmannʼs capsule acts as an filtration unit, filtering the blood and separating large particles (which stay 
in the blood vessel) from the small ones (which pass into the tubules). 
 
b) GLOMERULUS: Glomerulus is a tiny ball of capillaries.Each glomerulus is surrounded by the Bowmannʼs capsule.  
Blood leaving the glomerulus passes into a second capillary network surrounding the tubuli. 
 
c) PROXIMAL CONVOLUTED  TUBULE : 
Proximal convoluted tubule is coiled and it is located in the cortex. 
d) LOOP OF  HENLE : 
The loop of Henle is a long, U-shaped portion of tubule which is located in the medulla. 
e) DISTAL  CONVOLUTED  TUBULE :  
Distal convoluted tubule is also highly coiled and surrounded by capillaries. It is attached to the collecting duct. 
All types of tubules are enclosed by capillary net and they are  important for reabsorption of water and salts back into 
blood. 
f) COLLECTING  DUCTS : 
Collecting ducts leed to the kidneys pelvis wherefrom urine flows to the urinary bladder and to the urethra. 

FILTRATION : 
Glomerular filtration is process that take place in th 
Bowmanns capsule and glomerulus..Substances in blood 
come through the wall of capillaries into the Bowmanns 
capsule and ultrafiltrate ( primary urine ) is formed. 
The ultrafiltrate composition is similar to blood plasma 
without proteins. 
Every day produces 150-170 l of primary urine. 
 
RESORPTION : 
It is not possible to exclude 150 l of primary urine per day . 
Therefore, some substances are absorbed back in convoluted  
tubules and loop of Henle, for example : 
a) water ( 99%)  b) glukose ( 100% ) 
c) salts    d) another substances (aminoacids,vitamins ) 
The amount of the final urine is about 1-1.5 l per day. It 
contains water, urea, inorganic ions, waste products, bile 
pigment ( bilirubin )  

 

 



URINARY  SYSTEM-vocabulary 
 
 
 
 
 
 
abdomen  
abdominal cavity 
adrenal glands 
 
bladder 
Bowmann̓s capsule 
 
calyces 
cortex 
creatinin 
calcium 
composition 
 
distal convoluted 
tubule 
 
encapsuled 
excrete 
 
filtrate 
fissure 
 
glomerulus 
 
loop of Henle 
 
medulla 
 
 
 

břicho 
břišní dutina 
nadledvinky 
 
močový měchýř 
Bowmanův váček 
 
kalichy 
kůra 
kreatinin 
vápník 
složení 
 
vinutý kanálek 
II.řádu 
 
zapozdřený 
vyměšovat 
 
filtrovat 
štěrbina,zářez 
 
glomerulus 
 
Henleyova klička 
 
dřeň 
 
 

network 
 
osmoregulation 
output 
 
pelvis 
proximal convoluted 
tubule 
potassium 
 
reabsorption 
release 
renal 
 
secretion 
sodium 
substance 
 
tubule 
 
urea 
ureter 
urethra 
urine 
uric acid 
 
vena cava 
 
 

síť 
 
osmoregulace 
produkce,produkt 
 
pánev, pánvička 
vinutý kanálek 
II.řádu 
draslík 
 
zpětné vstřebávání 
uvolňovat 
ledvinný 
 
sekrece 
sodík 
sloučenina 
 
kanálek 
 
močovina 
močovod 
močová trubice 
moč 
kyselina močová 
 
dutá žíla 

 



VYLUČOVACÍ  SOUSTAVA 
 

Funkce :  
a) osmoregulace : je řízení hladiny vody a minerálních solí v krvi. 
b) vylučování : je vyloučení produktů metabolismu rozpustných ve vodě ( močovina, kreatinin ) 
 

STAVBA VYLUČOVACÍ  SOUSTAVY 
Vylučovací soustava se skládá z  : 
 a) ledviny   
 b) močovody  
 c) močový měchýř 
 d) močová trubice 

 
http://www.nlm.nih.gov                              http://findmeacure.com/2008/03/27/hematuria-blood-in-the-urine/ 

 
LEDVINY 

 
Ledviny se nacházejí v zadní části břišní dutiny na úrovni prvního bederního obratle. 
 
 a) pravá ledvina leží pod bránicí a za játry 
 b) levá leží pod bránicí a za slezinou 
 
Asymetrie v břišní dutině způsobená játry vede k tomu, že je pravá ledvina o něco níže než levá. 
Nad každou ledvinou se nachází nadledvina. Ledviny jsou obaleny vazivovou membránou – obklopenou pobřišničním 
tukem. Ledviny mají dobré cévní zásobení. 
 
STAVBA  LEDVIN 
 
Ledvina má fazolovitý tvar.Střední okraj je konkávní a vypouklý ke každé končetině.   
 
a) Hilum  : Hilum je hluboká podélná rýha, do které ústí cévy, nervy a močovod 
b) Ledvinová fascie : Ledvinová fascie je membrána pokrývající povrch ledviny. Obsahuje pojivovou tkáň a tuk. 
c) Ledvinová kůra : Ledvinová kůra je vnější, světlejší, úzká, zrnitá vrstva nad vnitřní dření. Obsahuje cévy, glomeruly 
(které jsou „filtry“) a kanálky. 
d) Ledvinová dřeň : Dřeň je vnitnří část ledviny. Má tmavou barvu. Obsahuje Henleyovy kličky a sběrné kanálky. 
Ledvinovou dřeň tvoří 10-20 jehlanovitých útvarů. Na vrcholu pyramidy jsou výstupy sběrných kanálků.  
e) Ledvinové kalichy : Ledvinové kalichy jsou pohárovité části ledvinové pánvičky, které obklopují ledvinové 
pyramidy. Ústí zde sběrné kanálky. 
e) Ledvinová pánvička :Ledvinová pánvička je oblast ledviny, kde se sbírá moč. 
 
 



 
                www.kidneydisease.semokidneydialysis-transplant.net.  
 
 

                                        http://1biology.50megs.com/nephronchart.htm 

NEFRON 
 
Nefrony jsou tubulární mikroskopické útvary. 
Nefron je složen z : 
a) BOWMANUV  VÁ ČEK  : Bowmanův váček je umístěn na uzavřeném konci nefronu a tvoří dvouvrstvý váček (jako 
promáčknutý míč). Jedna je vnšjší stěna, druhá stěna je vedle glomerulu. 
Funkce : Bowmanův váček slouží jako filtrační jednotka, filtrující krev a oddělující velké částice, které zůstávají v krvi 
od malých, které pokračují do kanálků. 
 
b) GLOMERULUS  : Glomerulus je malé klubíčko kapilár. Každý glomerulus je obklopen Bowmanovým váčkem. 
Krev odtékající z glomerulu pokračuje do sekundární kapilární sítě, která obklopuje kanálky. 
 
c) VINUTÝ  KANÁLEK I. ŘÁDU (proximální tubulus) :  
Proximální tubulus je stočený tubulus,který se nachází v kůře. 
d) HENLEYOVA  KLI ČKA  : 
Henleyova klička je dlouhá část tubulu ve tvaru U, která se nachází ve dřeni. 
e) VINUTÝ  KANÁLEK  DRUHÉHO ŘÁDU (distální tubulus) :  
Distální tubulus je opět hodně stočený a pokrytý kapilárami. Je připojen ke sběrnému kanálku. 
Všechny typy tubulů jsou obklopeny sítí kapilár a jsou  důležité pro zpětnou resorpci vody a solí zpět do krve. 
f) SBĚRNÉ  KANÁLKY  : 
Sběrné kanálky vedou do ledvinové pánvičky, odkud odtéká moč do močového měchýře a močové trubice. 

 
FILTRACE  : 
Glomerulární filtrace je děj, který probíhá v Bowmanovém 
váčku a glomerulu. Látky v krvi procházejí přes stěnu 
kapilár do Bowmanova váčku a vzniká ultrafiltrát (primární 
moč). Složení ultrafiltrátu je stejné jako krevní plamsa bez 
bílkovin. Každý den je vyprodukováno 150-170 l primární 
moči. 
 
RESORPCE : 
Není možné vyloučit 150-170 l moči za den. 
Proto jsou některé látky absorbovány zpět do vinutých 
kanálků a Henleyovy kličky, například : 
a) voda (99%)   b) glukoza (100%) 
c) soli     d) další látky (aminokyseliny, vitamíny ..) 
Množství definitivní moči je 1-1,5 l 
Obsahuje vodu,močovinu, anorganické ionty, odpadní látky, 
žlučová barviva (bilirubin). 
 

 



CHAPTER 1: WHAT IS PHILOSOPHY? 

 

WHAT IS PHILOSOPHY? 

 
What is philosophy? Have you ever heard this word? What do you imagine when you hear 

„philosophy“? 

 

If you have no idea, don´t despair. Help yourself taking into consideration what religion and 

science are. 

 

Religion, philosophy and science have something in common. They are our ways how to 

understand the world and explain natural processes and events. However, they differ in answers 

they give to our questions. 

 

Read the texts 1 and 2 below and compare how religion and philosophy explain the same phenomena, 

thunder and lightning. What are the differences? 

 

RELIGION 
 

How does religion explain the world and natural processes in it? 
 

When ancient people were confrontated with natural processes (storms, fires, earthquakues, etc.) in the 

surrounding world, they weren´t able to depict them to find their causes in the same way as we are. 

Their explanations were religious: they started to believe that these processes were powerful 

supranatural forces. Later, these powers were personified and worshipped as gods. Why worshipped? 

Because people had the strong need to protect themselves from such dangerous events as storms and 

fires. The point is that religious explanation (of natural processes and events) is based on 

supranatural forces and gods in which we must believe because no rational reason is available. 
 

SCIENCE 
 

On the other hand, science doesn´t accept such a type of explanation at all. Scientific explanation is 

based on a very different way of thinking. There are several very strict criteria which must be fulfilled 

so that the explanation could be considered „scientific“. Such an explanation must be logical, as 

simple as it can be (Ockham´s razor), concerning the specific part of the universe (every scientific 

discipline is limited to its subject – one aspect of the world) and its statements must be refutable 

(principle of falsification). 
 

PHILOSOPHY 
 

The word „philosophy“ comes from two Greek words: „philein“ (= to love) and „sophia“ (= wisdom). 

Philosophy starts with questions concerning the world, nature, knowledge and many other problems – 

but its answer to these questions aren´t mythological or religious but rational. This difference 

historically led to many conflicts between religious leaders and philosophers (Socrates was accused of 

„corrupting“ young men and not believing in the city´s gods, and sentenced to death, Anaxagoras had 

to leave Athens because he considered sun and moon to be bodies and not gods, many medieval 

philosophers had problems with the Church because of their „heretic“ theories). Modern science is the 

product of philosophical development. Many philosophers (including Thales, the first philosopher) 

inquired areas which belong to modern sciences nowadays. However, there are two basic differences 

between philosophy and science: a) every scientific discipline (physics, biology...) is strictly limited to its 

area (its part of world, its subject: physical processes, living nature...) while philosophy tends to inquire 



the whole world (essential features of the world), b) science had its own methodology (which isn´t 

binding for philosophy). On the other hand, there still remain shared points of view and interests. Many 

contemporary philosophers are interested in scientific problems and many contemporary scientists are 

interested in philosophical consequences of their knowledge. 
 

THEOLOGY 
 

Religious thinkers also were influenced by philosophy and tried to apply philosophical style of 

argumentation and its stress on reason to religious questions. This discipline is known as theology. It 

tries to explain religious statements (for example to prove that God exists), it seeks clear understanding 

and rational evaluation of the doctrines nad principles found in religion. However, the theologist holds 

that these doctrines and principles are right, he refuses to admit that they could be wrong, it´s the 

faith. In medieval philosophy many great philosophers were also theologists – philosophy and 

theology were „dancing partners“. 
 

Philosophy sharply differs from „common sense“. Its conclusions seem to be absurd from the position 

of „common sense“. But these conclusions are usually supported by very strong and interesting 

arguments. 

 

Philosophical way of thinking is very difficult for untrained people. 

 

Read the text 3 by Michio Kaku, a prominent contemporary scientist, and 

discuss whether „absurdity“ from common point of view is a reason for which 

we could refuse a philosophical or any other statement. 
 
 

TEXT 1 

 

MYTHS ABOUT THOR 

 
Thor was the god of thunder and of the sky in Norse and 

early Germanic mythology. 
 

He was a fierce enemy of the frost giants, the foes of the 

Norse gods. When people heard thunder and saw 

lightning in the sky, they knew that Thor was fighting 

these evil giants. 

 

Thor's chief weapon was his mighty hammer Mjollnir, or 

Crusher, which the dwarfs had forged for him. When he 

threw Mjollnir, it returned magically to his hand like a 

boomerang. 

 

In one of the myths, the gods traveled on to Utgard, a city 

of giants, where the giants challenged Thor to drain their 

drinking cup and lift their cat from the floor. He could not 

do either—the cup was connected to the sea, and the cat 

was really Jormungand, the serpent that encircles the 

world. Although Thor failed the tests, he came close to 



draining the ocean and removing the world serpent. 

 

Read more: Thor - Myth Encyclopedia - mythology, god, ancient, norse, world, life, king, people, evil, 

strength http://www.mythencyclopedia.com/Sp-Tl/Thor.html#ixzz1XAQJ853u 

 

 

TEXT 2 

ANCIENT PHILOSOPHERS ON THUNDER AND LIGHTNING 
 

Anaximander (about 611 to 547 b.C.) and Anaximenes (585-540 b.C.), both followers of the Greek 

philosopher and mathematician Thales developed a first theory on the formation of a thunderstorm. 

They considered the wind to be the reason. To them, thunder was air being pressed against and 

through the clouds. According to their opinion, the latter one caused the ignition of lightning. 

 

Anaxagoras (499-427 b.C.), an Ionic nature philosopher, supposed an element called "fire in the 

clouds", the "ether" in the upper atmosphere and above. This "fire" enters the lower layers of air, and 

when it crosses the clouds it causes lightning and after that thunder, which comes up as a hissing 

sound and noise when the fire gets extinguished. This opinion has to be stressed especially because in 

antique meteorology thunder was considered to be the reason and lightning to be the effect. 

 

http://www.meteoros.de/light/blitze_he.htm 

 
1. How did people who believed in Thor and worshipped him explain thunders and lightnings? 

 

2. How did they explain the process of draining? 

 

3. What were their explanations like? 

 

a) logical 

b) mythological 

c) scientific 

 

4. How did Anaximander, Anaximenes and Anaxagoras explain thunder and lightning? Were their 

explanations of the same character as those in mythology or did they differ in any important 

aspects? 

 

TEXT 3 

Kdyby byly správné všechny představy o vesmíru, které dává zdravý rozum, byla by věda odhalila 

veškerá tajemství vesmíru před tisícovkami let. Smyslem vědy je odloupnout jevový povrch věcí a 

dobrat se skutečné podstaty. (...) 

Snad nejpevněji zakořeněná představa zdravého rozumu o světě kolem nás je, že má tři rozměry. 

Bereme jako samozřejmost, že délka, šířka a hloubka stačí k popisu všech věcí v našem viditelném 

světě. (…) Když přidáme čas jako další rozměr, pak stačí čtyři rozměry k popisu všech událostí ve 

vesmíru. (…)  Veřejně tvrdit, že snad existují další rozměry nebo že současně s naším vesmírem jsou i 

jiné, znamená vystavit se posměchu. A přece se tento hluboce zakořeněný předsudek o našem světě, o 

němž začali jako první přemýšlet staří řečtí filozofové před dvěma tisíci lety, nyní začíná pod náporem 

vědeckých pokroků hroutit. (Kaku, Michio: Hyperprostor, Praha 2008, s. 9) 

 

http://www.meteoros.de/light/blitze_he.htm


5. Co říká tento text o „absurdnosti“ vědeckých tvrzení a jejich přijatelnosti z hlediska „zdravého 

rozumu“? 

 

 

Read another text by Michio Kaku. What scientific principle is described in this 

text? 
 

a) Ockham´s Razor 

b) principle of falsification 

 

TEXT 4 
 

(…) Tak vidíme, že se zákony světla a gravitace v pěti rozměrech [pzn: budeme-li předpokládat pět 

rozměrů místo obvyklých čtyř] zjednoduší. 

...zdůrazňuji, že přírodní zákony se stávají jednoduššími a elegantnějšími, jestliže se vyjádří ve vyšších 

rozměrech. 

(…) 

Mnoho fyziků se nyní domnívá, že obvyklá čtyřrozměrná teorie je „příliš malá“, než aby mohla 

uspokojivě popsat náš vesmír. Ve čtyřrozměrné teorii musí fyzikové směstnat přírodní síly dohromady 

neobratně a nepřirozeně. Navíc je taková smíšená teorie nesprávná. Když však použijeme více rozměrů 

než čtyři, získáme „dostatek místa“, abychom vyjádřili základní síly [pzn: čtyři základní síly, které působí 

v přírodě: gravitace, slabá a silná jaderná síla a elektromagnetická síla] elegantním, hutným způsobem. 

(Kaku, Michio: Hyperprostor, Praha 2008, s. 10) 

 

 

Discuss the following statements. How do you understand them?  
 

1 

 

Wonder is a feeling of a philosophy, and philosophy begins in wonder. (PLATO) 
 
2 
 

All definite knowledge – so I should contend – belongs to science; all dogma as to 
what surpasses definite knowledge belongs to theology. But between theology and 
science there is a No Man´s Land, exposed to attack from both sides; this No Man´s 
Land is philosophy. (BERTRAND RUSSELL) 

 

3 

 

The most important and interesting thing which philosophers have tried to do is no 
less than this; namely: To give a general description of the whole Universe... (G. E. MOORE) 
 
4 
 
There is no statement so absurd that no philosopher will make it. (CICERO) 
 
 
 
 
 
 



KAPITOLA 1: CO JE FILOSOFIE? 

 

CO JE FILOSOFIE? 

 
Co je to filosofie? Slyšel(a) jsi už někdy toto slovo? Co si představíš, když slyšíš toto „filosofie“? 

 

Pokud nemáš žádnou představu, nezoufej. Pomoz si tím, že vezmeš v potaz, co jsou to 

náboženství a věda. 

 

Náboženství, filosofie a věda mají totiž něco společného. Jsou to naše způsoby, jak porozumět 

světu a vysvětlit přírodní procesy a události. Liší se však v tom, jaké odpovědi na naše otázky 

poskytují. 

 

NÁBOŽENSTVÍ 
 

Když byli starověcí lidé konfrontováni s přírodními procesy (bouře, požáry, zemětřesení a tak dále) v 

okolním světě, nebyli schopni je rozebrat a najít jejich příčiny takovým způsobem jako my. Jejich 

vysvětlení byla náboženská: začali věřit, že tyto procesy jsou mocné nadpřirozené síly. Později byly tyto 

síly personifikovány a uctívány jako bohové. Proč uctívány? Protože lidé měli silnou potřebu chránit se 

před tak nebezpečnými událostmi jako bouře a požáry. Pointa tkví v tom, že náboženské vysvětlení 

(přírodních procesů a událostí) je založeno na nadpřirozených silách a bozích, v které musíme věřit, 

protože žádný rozumový důvod není k dispozici. 
 

VĚDA 
 

Na druhé straně, věda takový typ vysvětlení vůbec nepřijímá. Vědecké vysvětlení je založeno na velmi 

odlišném způsobu myšlení. Je zde několik přísných kritérií, která musí být splněna, aby vysvětlení 

mohlo být považováno za vědecké. Takové vysvětlení musí být logické, co nejjednodušší (Ockhamova 

břitva), týkat se specifické části univerza (každá vědecká disciplína je omezena na svůj předmět – 

jeden aspekt světa) a jeho tvrzení musí být vyvratitelná (princip falzifikace). 
 

FILOSOFIE 
 

Slovo „filosofie“ pochází z dvou řeckých slov: „filein“ (= milovat) a „sophia“ (= moudrost). Filosofie 

začíná s otázkami týkajícími se světa, přírody, vědění a mnoha dalších problémů – ale její odpovědi na 

tyto otázky nejsou mytologické nebo náboženské, nýbrž rozumové. Tento rozdíl vedl historicky k 

mnoha konfliktům mezi náboženskými vůdci a filosofy (Sókratés byl obviněn z toho, že „kazí“ mladé 

lidi a nevěří v městské bohy a odsouzen k smrti, Anaxagoras musel opustit Athény, protože slunce a 

měsíc považoval za tělesa a ne bohy, mnozí středověcí filosofové měli kvůli svým „heretickým“ teoriím 

problémy s církví). Moderní věda je produktem filosofického vývoje. Mnozí filosofové (včetně Thaléta, 

prvního filosofa) zkoumali oblasti, které dnes náleží moderním vědám. Jsou zde však dva základní 

rozdíly mezi filosofií a vědou: a) každá vědecká disciplína (fyzika, biologie...) je striktně omezena na 

svou oblast (svou část světa, svůj předmět: fyzikální procesy, živou přírodu...), zatímco filosofie tíhne k 

výzkumu celého světa (hlavní rysy světa), b) věda má svou vlastní metodologii (která pro filosofii není 

zavazující). Na druhou stranu, stále zde zůstávají společné úhly pohledu a zájmy. Mnozí současní 

filosofové se zajímají o vědecké problémy a mnozí současní vědci se zajímají o filosofické důsledky 

svých vědomostí. 
 

TEOLOGIE 
 

Náboženští myslitelé byli rovněž ovlivněni filosofií a pokoušeli se uplatnit filosofický styl argumentace 



a jeho důraz na rozum na náboženské otázky. Tato disciplína je známa jako teologie. Snaží se vysvětlit 

náboženská tvrzení (například dokázat, že Bůh existuje), hledá jasné porozumění a racionální 

hodnocení doktrín a principů v daném náboženství. Avšak teolog se drží toho, že tyto doktríny a 

principy jsou správné, odmítá si připustit, že by mohly být chybné, což je víra. Mnoho velkých filosofů 

v středověké filosofii bylo také teology – filosofie a teologie byli „tančící partneři“. 
 

Filosofie se ostře liší od „zdravého rozumu“. Z pozice „zdravého rozumu“ se její závěry zdají absurdní. 

Ale tyto závěry jsou obvykle podepřeny velmi silnými a zajímavými argumenty. Pro netrénovanou mysl 

je filosofický způsob uvažování velmi obtížný. 

 

TEXT 1 

MÝTY O THOROVI 
 

Thor byl bůh hromu a nebe v severské a rané germánské mytologii. 

 

Byl to nelítostný nepřítel ledových obrů, soků severských bohů. Když lidé slyšeli hřmění a viděli na nebi 

blesky, věděli, že Thor bojuje s těmito zlými obry. 

 

Thorovou hlavní zbraní bylo jeho mocné kladivo Mjollnir neboli Drtič, které pro něj vykovali trpaslíci. 

Když jím hodil, Mjöllnir se magicky vrátil zpátky do jeho ruky jako bumerang. 

 

V jednom z mýtů bohové cestovali do Utgardu, města obrů, kde obři vyzvali Thora, aby jedním 

douškem vyprázdnil roh, z kterého pili, a zvedl ze země jejich kočku. Ani jedno se mu nepodařilo – roh 

byl spojen s mořem a kočka byla ve skutečnosti Jormungand, had, který obtáčí svět. Thor sice v těchto 

zkouškách neuspěl, ale skoro se mu podařilo vysušit moře a odstranit světového hada. 

 

TEXT 2 

ANTIČTÍ FILOSOFOVÉ O HROMU A BLESKU 
 

Anaximandros (asi 611 až 547 př. Kristem) a Anaximenés (585 – 540 př. K.), oba následovníci řeckého 

filosofa a matematika Thaléta rozvinuli první teorii o tom, jak se formují bouře. Za jejich příčinu 

považovali vítr. Hrom pro ně představoval vzduch, který je tlačen proti mrakům a skrze ně. Podle jejich 

názoru to pak zapříčinilo vznícení blesku. 

 

Anaxagoras (499-427 př. Kristem), iónský filosof přírody, pokládal prvek nazývaný „oheň v oblacích“ za 

„éter“ v horní vrstvě atmosféry a nad ní. Tento „oheň“ vstupuje do nižších vrstev vzduchu, a když 

prochází mraky, vyvolává blesky a poté hřmění, které přichází jako syčivý zvuk a hluk, když je oheň 

uhašen. Tento názor je nutné zdůraznit hlavně vzhledem k tomu, že v antické meteorologii byl hrom 

považován za příčinu a blesk za následek. 
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