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1. Úvod 

Jazyková příprava na vysokých školách v ČR je významnou součástí vzdělávacích úkolů 

těchto institucí jako nezbytný předpoklad pro úspěšné studium, mobilitu studentů i jejich 

následné uplatnění na trhu práce. V rámci důrazu na zvýšení internacionalizace fakulty hraje 

jazyková vybavenost studentů velmi důležitou roli. V současném dynamickém a 

multikulturním světě je potřeba nejen znát samotný jazyk, ale umět své myšlenky v cizím 

jazyce odpovídajícím způsobem prezentovat. V souladu se Strategickým plánem FF UK je 

cílem výuky zvýšit mezinárodní orientaci studentů všech typů studia. Jazyková příprava se 

zaměří na inovaci jazykového vzdělávání studentů a na rozvoj jejich interkulturní 

komunikativní kompetence i akademické dovednosti. Zvýší tak nejen jazykové znalosti a 

dovednosti, ale především schopnost efektivní komunikace v cizojazyčném prostředí. 

Jazyková výuka na Univerzitě Karlově má dlouholetou tradici, znalost cizích jazyků byla 

tradičně považována za nedílnou součást vysokoškolské vzdělanosti. Formou systematické 

přípravy probíhá ve společném základu od poloviny 50. let 20. století. Výuka byla původně 

zajišťována celouniverzitními pracovišti, která se na konci 70. let rozdělila na samostatné 

katedry jazyků fungující v rámci jednotlivých fakult. Tato organizační změna umožnila 

propojit výukové plány po obsahové i formální stránce, přinesla s sebou větší flexibilitu, 

možnost promítnout do výuky specifické odborné potřeby studentů jednotlivých fakult, 

usnadnila odborné zaměření vyučujících a zjednodušila organizační zabezpečení výuky. 

Z dnešního pohledu je nevýhodou izolovanost jednotlivých pracovišť v rámci UK, 

problematičnost prosazování cílů, horší pozice při podávání projektů a v neposlední řadě 

různé finanční ohodnocení pedagogů v závislosti na finančních možnostech té které fakulty. 

Změna společenských poměrů na počátku 90. let se promítla i do vysokoškolské výuky. 

Pracoviště na FF přijalo nové označení – Jazykové centrum (JC), které představuje jednak 

obsahové změny, ke kterým došlo, jednak spřízněnost cílů s obdobnými pracovišti na 

univerzitách a vysokých školách v zahraničí, kde se výuka cizích jazyků soustřeďuje v 

jazykových centrech nebo v centrech odborné jazykové přípravy. 

Předkládaná koncepce činnosti JC vychází z několika zdrojů. Především ze zkušeností 

minulých let odrážejících se v závěrech SWOT analýzy pracoviště jako celku, která byla 

realizována na podzim roku 2014. Zohledňuje silné stránky v jednotlivých oblastech (široké 

spektrum kurzů, flexibilita), soustřeďuje se na možnosti využít příležitostí (účast na 

projektech, spolupráce v rámci pracovišť), které jsou v silách pracoviště, bere v úvahu slabé 

stránky (technické vybavení poslucháren), které se snaží v kratším či delším časovém 

horizontu eliminovat, dále bude usilovat o odvrácení hrozeb (podfinancovanost, demografický 

propad uchazečů, rostoucí administrativa) v oblastech, které může JC přímo ovlivnit. Vedle 

uvedeného dokumentu koncepce navazuje na Strategický plán FF UK ze dne 4.6.2015. JC 

vzhledem k širokému záběru činnosti vidí svoje místo zejména v tematické ose 3 (Areálová 

studia) s přesahem do osy 2 (Společnost v pohybu), nicméně nevylučuje své zapojení do 

funkčních konceptů a etických principů. 

V koncepci je reflektován záměr vedení fakulty reformovat společný základ, do kterého 

výuka cizích jazyků spadá, i připravenost se aktivně na změnách a optimalizaci organizace i 
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obsahu výuky podílet. Dále se vychází z výsledků studentské evaluace a zkušeností jak 

vedoucích jazykových sekcí JC, tak i vlastních. 

2. Pedagogická činnost 

Výuka cizích jazyků v Jazykovém centru tvoří nedílnou součást všech akreditovaných oborů 

na FF v bakalářských, magisterských i doktorských programech.  

Podobně jako v minulých letech je tato výuka koncipována jako specializovaná jazyková 

příprava zaměřená na rozvoj schopnosti cizojazyčné komunikace v odborných a profesních 

situacích a na osvojení relevantních akademických dovedností. Uvedený záměr je zcela 

v souladu s mezinárodními (Společný evropský referenční rámec pro jazyky, Evropské 

jazykové portfolio pro VŠ) i národními dokumenty (Q-RAM MŠMT, Popisy jazykových 

kompetencí v odborném a akademickém cizím jazyce – kritéria pro jejich hodnocení, MU 

Brno 2010) zabývajícími se jazykovou přípravou na VŠ. Studenti jsou uváděni do 

problematiky odborného jazyka a metodologie práce s odbornými texty v písemném i 

mluveném projevu s cílem vytvořit východisko k dalšímu samostatnému rozvoji celkové 

jazykové kompetence. V tomto ohledu mají zejména vyšší kurzy obecný propedeutický 

charakter, což jako kladné ocenění často zaznívá i ve studentském hodnocení. 

2.1 Pregraduální studium 

Jazykové centrum zajišťuje výuku angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny, španělštiny, 

italštiny a latiny pro studenty, kteří mají studijním programem předepsány povinné (společný 

základ) či povinně volitelné atestace z uvedených cizích jazyků. Většina oborů nestanovuje 

konkrétní jazyk, studenti mají možnost volby, dominantní postavení však má angličtina. Typy 

kurzů a obsah zkoušek se dělí na moderní jazyky a latinu. 

Koncepce výuky cizích jazyků bakalářských a magisterských studijních programů, kterou 

Jazykové centrum vytvořilo a uvedlo do praxe v minulých letech, se osvědčuje a představuje 

momentálně optimální podobu jazykové přípravy na FF UK. Nabízíme široké a vyvážené 

spektrum kurzů podle výkonnostních úrovní studentů v progresivních kurzech (mírně 

pokročilí, středně pokročilí, pokročilí) a kurzech FOJK (Formy odborné jazykové 

komunikace) podle zájmu o akademické dovednosti, příp. oborovou orientaci, ve kterých 

uplatňujeme moderní metody výuky (komunikativní, multimediální, interaktivní). Kurzy 

představují jednotný systém ve všech jazycích, obsahově se zaměřují na akademické 

dovednosti a odborný jazyk, včetně práce s vybranými textovými druhy.  

 

Pro vlastní realizaci jsme vytvořili sylaby jednotlivých kurzů v uvedených třech 

výkonnostních úrovních pro všechny vyučované jazyky. Sylaby pravidelně inovujeme, 

aktualizujeme, doplňujeme o další výukové materiály a studijní opory a přizpůsobujeme dle 

zastoupení studovaných oborů.  

 

Strukturou i obsahem jednotné jsou i závěrečné zkoušky Zk B2+, Zk B2- (podle Společného 

evropského referenčního rámce pro jazyky), pro které připravujeme vlastní materiály 
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s důrazem na testování akademických dovedností. Pro závěrečné atestace jsou k dispozici 

modelové testy dostupné v tištěné podobě v KJP a v elektronické podobě na: 

http://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=411. 

Nabídku kurzů tvoříme na základě pravidelné analýzy naplněnosti kurzů v jednotlivých 

semestrech; v obsahu kurzů reflektujeme aktuální potřeby studentů a oborů. Důraz je kladen 

na 

 komunikativní kompetenci (schopnost všeobecné i odborné komunikace v příslušném 

jazyce, např. argumentace, diskuse, sdělení názoru, vyjádření stanoviska apod.), 

 lingvistickou kompetenci (osvojení si jazykových prostředků typických pro odborný 

styl), 

 práci s vybranými textovými druhy (CV, motivační dopis, referát, resumé, prezentace 

apod.), 

 práci s odbornou cizojazyčnou literaturou, 

 zprostředkování strategií a technik podporujících autonomní studium (nejen cizích 

jazyků), soft skills. 

Cílem výuky latiny je zvládnutí gramatiky a slovní zásoby nezbytné pro práci s latinskými 

texty. V posledních letech nabízí JC také oborově zaměřené kurzy latiny, např. pro studenty 

dějin umění, klasické archeologie, historie nebo hudební vědy.   

Na zásadní obsahové změny výuky francouzštiny a španělštiny z let 2011/12 navázala 

angličtina a němčina inovací kurzů volbou nových učebnic, které svým obsahem korespondují 

se stanovenými cíli. Angličtina navíc realizovala obsahové změny promítnuté do závěrečných 

atestací, které podporují orientaci jazykové přípravy na aktuální potřeby akademického 

prostředí. Do procesu výuky jsou začleňovány rovněž moderní technologie – e-learning a 

blended learningové kurzy, rozšiřuje se využití ICT, internetu a smart board technologií. 

Díky projektům FRVŠ a navazujícím Vnitřním rozvojovým programům FF UK vznikají nové 

odborně orientované kurzy a kurzy zaměřené na vybrané akademické dovednosti, soft skills s 

cílem prohlubovat odborné jazykové znalosti studentů, vhodně doplňující současnou nabídku 

JC. V případě oborově specializovaných kurzů a povinně volitelných předmětů úzce 

spolupracujeme s oborovými katedrami (vyučujeme např. PVP LJ pro archeology, 

historiky, romanisty, DU, muzikology; NJ pro archeology, archiváře, historiky; AJ pro 

historiky).  

Počet otevíraných kurzů v jednotlivých jazycích byl v souladu se záměrem navýšen a 

optimalizován, co se týče počtu, složení a časové dotace. V LS 14/15 bylo např. otevřeno více 

než 80 kurzů, které navštěvovalo přes 1 000 studentů. V ohledu poptávky a otevírání kurzů 

nám velmi pomáhá SIS, který v posledních letech registruje i čekatele konkrétních kurzů. Na 

základě vlastního interního vyhodnocování a studentské evaluace lze konstatovat, že jazyková 

příprava odpovídá aktuálním potřebám a obsahově reflektuje soudobé trendy výuky. 

     2.2 Doktorské studium a další typy studia 

http://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=411
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Odborná jazyková příprava doktorandů se uskutečňuje v rámci pokročilých kurzů, kurzů 

FOJK a individuálních konzultací s podporou blended learning. Jazyková zkouška z cizího 

jazyka v rámci doktorského studijního programu komplexně ověřuje jazykové kompetence 

doktoranda. Obsahem zkoušky je prezentace odborného záměru doktorské práce (případně 

práce magisterské nebo jiného rozsáhlejšího vědeckého úkolu), odborné literatury 

prostudované ke zkoušce a výklad vybraných odborných pojmů. Doktorand prokazuje 

schopnost přiměřených stylistických a gramaticko-lexikálních formulací spojených s 

prezentací, diskusí, formulováním vlastních názorů, myšlenek a hodnotících stanovisek, 

pohotovou a adekvátní reakcí v rámci pohovoru s examinátory. Pro ústní část zkoušky 

připravuje doktorand písemné podklady v rozsahu 10–15 stránek textu. 

Studenti ostatních forem studia (kombinovaného) mají rovněž možnost navštěvovat vypsané 

kurzy JC. Podmínky atestací se řídí platnými předpisy. 

V uplynulých letech se stabilizovala výuka Jazykového centra pro VŠUP. JC vypracovalo 

celkovou jazykovou koncepci jazykové přípravy na VŠUP pro prezenční i kombinované 

studium, a to včetně sylabů jednotlivých kurzů, volby výukových materiálů a obsahu atestací. 

Rovněž doktorské studium probíhá podle modelu zpracovaného JC, příprava a atestace ve 

vybraných jazycích se uskutečňuje v JC. Výsledkem spokojenosti zadavatele je žádost o 

navýšení počtu otevíraných kurzů v angličtině o další dva, a to v souvislosti s prodloužením 

délky jazykové přípravy na VŠUP a počtem přijatých studentů. 

Individuálně pracujeme se studenty se specifickými potřebami jak ve výuce, tak v realizaci 

modifikovaných zkoušek. Jsme v úzkém kontaktu s pracovníky Katedry psychologie a 

fakultním koordinátorem PhDr. Davidem Čápem. 

Formou písemných testů z cizích jazyků participujeme dlouhodobě na přijímacím řízení 

FF UK. 

Od roku 2011 úspěšně realizujeme dva kurzy AJ pro zaměstnance děkanátu. 

Uplatňujeme vstřícný přístup ke studentům – rychle a operativně řešíme jejich studijní 

záležitosti/žádosti/vypsání mimořádných termínů z důvodu skládání SZZk, mnohdy v době 

volna či dovolené. 

Perspektivní záměry: 

 realizovat stávající koncepci výuky, přičemž hlavním cílem je nabídnout 

studentům FF kvalitní jazykovou přípravu odpovídající aktuálním potřebám a 

reflektující soudobé trendy 

o koncepce se opírá o dva základní typy kurzů: 

a) tři jednosemestrální na sebe navazující kurzy připravující ke zkoušce 

b) kurzy jednosemestrální odborně orientované, zaměřené na rozvoj 

akademických dovedností a komunikace (FOJK), které je možné absolvovat i 

jako volitelné předměty 
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 reflektovat požadované změny vyplývající z reformy společného základu 

v pregraduálním studiu v souladu se Strategickým plánem FF UK a reformou 

doktorského studia 

 nadále zohledňovat potřeby a požadavky studentů a oborových pracovišť 

 pokračovat ve využívání moderních technologií (Moodle), rozšířit dnešní nabídku 

blendedlearningových kurzů (AJ, NJ), otevřít obdobné kurzy v dalších jazycích 

(FJ, ŠJ, RJ), případně zpracovat odpovídající další studijní opory  

 v pregraduálním studiu se prioritně soustředit na nácvik akademických 

dovedností 

 jazykovou přípravu v doktorském studiu přizpůsobit požadavkům a reformám 

koncepce doktorského studia 

 zajistit nabídku kurzů rodilých mluvčích (AJ, FJ, ŠJ) 

 zajistit výuku německých/rakouských lektorů  

 zajistit působení hostujících pedagogů dostupnými formami (pedagogická 

mobilita, program Erasmus+) 

 realizovat výuku na VŠUP dle požadavků partnera 

 realizovat výuku angličtiny pro pracovníky děkanátu 

 participovat na přijímacím řízení 

 nevzdávat se cíle nalézt projektové uplatnění pro vytvoření nabídky certifikované 

standardizované mezinárodní atestace UNIcert®  

 využitím ICT i nadále vytvářet prostor pro podporu autonomního studia a 

přenesení části odpovědnosti za vlastní přípravu na studenta  

 vzhledem k rostoucímu zájmu zvážit větší otevřenost kurzů studentům jiných 

fakult UK, např. formou sdílených vybraných jazykových kurzů, za předpokladu 

řešení finanční i organizační stránky 

 

3. Personální zabezpečení 

Uskutečnění cílů JC je nemyslitelné bez kvalitních pracovníků ztotožňujících se s hlavními 

záměry centra. Pedagogický proces, odbornou, publikační a organizační činnost zajišťují v JC 

kvalifikovaní, erudovaní a zkušení vyučující. Současné personální složení pracoviště otevírá 

oproti minulosti výrazně větší možnosti rozvoje odborné, výzkumné práce i obohacení 

nabídky vyučovaných předmětů. 

V posledních třech letech působilo v JC na celý, příp. částečný úvazek 21 pedagogů 

(nepočítaje pracovnice na MD nebo RD), přičemž italský jazyk je realizován externím 

vyučujícím (ÚRS FF). Podařilo se optimalizovat oborové zastoupení, což bylo jedním 

z hlavních cílů personální politiky pracoviště. Nově přijaté kolegyně se velmi rychle 

zapracovaly a aktivně zapojily do všech aktivit JC, mají velký pracovní i odborný potenciál, 

což je předpokladem i pro výraznější zapojení do významnějších pozic pracoviště a převzetí 

větší odpovědnosti za jeho chod. Dále jsme se soustředili na podporu zvyšování kvalifikace 

(studující DS program – 3x) a rozvoj odbornosti, který je zajišťován formou interních 
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odborných seminářů věnovaných konkrétním jazykovým dovednostem. Současné věkové 

spektrum se posunulo, ve vyváženém oborovém i věkovém složení pracují nyní všechna čtyři 

oddělení. Podobně jako v minulém jmenovacím období nelze ani tentokrát nezmínit, že 

personální práce, zejména při získávání kvalitních perspektivních pedagogů, by byla mnohem 

snazší, kdybychom mohli nabídnout srovnatelné finanční podmínky – minimálně jako 

jazyková pracoviště ostatních fakult UK nebo jiných VŠ. 

V JC jsou zastoupeni pedagogové v následujícím oborovém spektru (počet pedagogů/výše 

úvazku): 

AJ  8 (7.0)       FJ 2.0  (2.0)      LJ 2.0  (2.0)      NJ 5  (4.5)       RJ 2.0 (2.0)       ŠJ   2 (0.5) 

THP 1 (0.5) 

Ve spolupráci s Ústavem románských studií je i nadále zajištěna výuka italštiny na všech 

úrovních včetně přípravy doktorandů, byly sladěny požadavky na studenty i obsah 

závěrečných atestací. Zefektivnili jsme agendu rozvrhu, vypisování zkušebních termínů i 

práci se SISem. Výuka italštiny je hrazena recipročně za výuku latiny pro romanisty na ÚRS. 

JC se díky kontaktům se zahraničními partnerskými univerzitami úspěšně daří zajišťovat také 

kvalitní rodilé mluvčí. V posledních letech jeden semestr pravidelně vyučuje rakouská 

lektorka (financováno rakouským stipendiem, ze strany JC je zajištěno metodicko-

pedagogické vedení), španělský lektor je financován z prostředků JC. Významné jsou pobyty 

hostujících pedagogů ze SLZ z partnerské univerzity v Bonnu v rámci programu Erasmus+. 

Chod pracoviště je organizačně podporován sekretářkou, která je při počtu studentů a rozsahu 

agendy i činností nepostradatelná. Povinnosti zastává k plné spokojenosti. 

Výraznou pomoc pro JC představuje studentská pomocná vědecká síla, zejména v  tvorbě a 

úpravě nových webových stránek JC.  

Perspektivní záměry: 

 i nadále pokračovat v optimalizaci složení pedagogických pracovníků JC, 

zejména s přihlédnutím k potřebám anglického oddělení 

 při přijímání nových pedagogů přihlížet k oborovým kombinacím 

 při výuce italštiny pokračovat ve spolupráci s Ústavem románských studií FF 

 zajistit i do budoucna nabídku kurzů vedených rodilými mluvčími, kteří 

představují vedle jazykové originality i přímý a jen těžko zastupitelný kontakt 

s reprezentantem konkrétního kulturního prostředí (zaměřit se na získání 

nového lektora angličtiny, příp. francouzštiny) 

 zachovat spolupráci studentské pomocné vědecké síly  

 zvážit možnosti dalšího (interního) vzdělávání pedagogů – jazykové, odborné, 

počítačové gramotnosti, vybraných akademických dovedností apod. 
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4. Vědecká a odborná činnost 

Pracovníci JC se ve své odborné práci věnují specifickým lingvistickým otázkám 

aplikovaného výzkumu, tvorbě učebních materiálů (včetně e-learningových opor), metodice 

výuky, aplikaci audiovizuální a počítačové techniky, implementaci Evropského jazykového 

portfolia pro studenty VŠ do výuky, spolupracovali rovněž na tvorbě vysokoškolských 

kvalifikačních rámců (Q-Ram, MŠMT). 

Od roku 2012 se pracovníci JC úspěšně podílejí jako řešitelé nebo spoluřešitelé na 

následujících projektech:  

o OPPA CZ.2.17/3.1.00/33369 Inovace jazykové výuky v rámci akreditovaných 

bakalářských programů uměleckých a humanitních oborů, VŠUP + JC FF UK, 2011–

2012, hlavní řešitelé. 

o Prvouk P12 Historie v interdisciplinární perspektivě – Společnost, kultura a 

komunikace v českých dějinách, FF UK, 2012–2016, spoluřešitelka. 

o Postdoktorský grantový projekt GAČR 13-23261P Historia Sancti Joannis 

Nepomuceni (1729) a její dobový překlad v kontextu barokního překladatelství, FF 

UK, 2013–2015, hlavní řešitelka. 

o Projekt na podporu Post-doc, FF UK, 2015, hlavní řešitelky (2x). 

o Standardní grantový projekt GAČR 404/09/2112 Architektura, urbanismus a 

krajinotvorba frýdlantského panství Albrechta z Valdštejna (1621–1634), Regionální 

muzeum a galerie v Jičíně, 2010–2013, odborná spolupráce. 

o Projekt GAUK 1026214 Émile Benveniste a lingvistika výpovědi, FF UK, 2014, 

spoluřešitelka. 

o Rozvojový projekt FRVŠ 488/2012 Inovace předmětu Četba latinských textů pro 

archeology, FF UK, hlavní řešitelé. 

o Rozvojový projekt FRVŠ 315/2013 Inovace předmětu Četba latinských textů pro 

muzikology a jiné umělecké obory, FF UK, hlavní řešitelé. 

o Rozvojový projekt FF UK 460 332 Tvorba konceptu blended learningových forem 

výuky v jazykové přípravě, zahr. oddělení FF UK, 2013, dílčí část projektu JC FF UK 

– SLZ Bonn jako spoluřešitelé. 

o Vnitřní rozvojový program FF UK na r. 2014, TO2 Tvorba nového povinného 

předmětu pro archeology v bakalářském studiu – Cvičení z cizího jazyka 1 (němčina), 

hlavní řešitelka. 

o Vnitřní rozvojový program FF UK na r. 2015, č. FF_15_TO1_049 Tvorba nového 

povinného předmětu pro archeology v bakalářském studiu – Cvičení z cizího jazyka 2 

(němčina), hlavní řešitelka. 

o Vnitřní rozvojový program FF UK na r. 2015, č. FF_15_TO1_060 Rozvoj 

interkulturních kompetencí v rámci jazykového vzdělávání, hlavní řešitelka. 

o Vnitřní rozvojový program FF UK na r. 2015, č. FF_15_TO1_055 Zavedení nového 

předmětu „English for Research“ do nabídky JC FF UK v rámci volitelných předmětů 

FOJK, hlavní řešitelka. 

o Grant na podporu mladých akademiků, FF UK, 2014, hlavní řešitelky (2x). 
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o COMPACT/IMPACT  ESF OPVK, MU Brno (participace JC ve formě oponenta). 

 

  Podané a nepodpořené projekty: 

o Slovensko-česká medzivládna vedecko-technická spolupráca Vybrané jazykově-

kulturní areály v zrcadle tiskových médií, ve spolupráci s JC FF UKF Nitra, 2012–13. 

o Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT Rozvoj spolupráce VŠUP a UK při výuce 

předmětů společného základu a specializačních přednášek, 2013. 

o RP FRVŠ 627/2013 Vytvoření multifunkční multimediální jazykové učebny (posudky 

93+81 b.). 

JC se podílelo na spolupořádání odborných seminářů a workshopů (2012–2015 – celkem 4x). 

JC spolupracuje s příbuznými pracovišti v rámci UK i dalšími vysokoškolskými i odbornými 

institucemi v ČR, např. s Centrem jazykového vzdělávání MU v Brně v rámci projektu 

COMPACT/IMPACT – tématem jsou popisy jazykových kompetencí v odborném a 

akademickém cizím jazyce včetně kritérií pro jejich posuzování.  

Podpora odborné činnosti a dalšího vzdělávání pracovníků JC ze strany vedení se promítla 

rovněž do publikační činnosti pracovníků JC i účasti na domácích a zahraničních 

konferencích, seminářích a workshopech.  

Řada pedagogů JC se zaměřila na specifické oblasti odborné problematiky oboru a patří k 

uznávaným a vyhledávaným odborníkům. Účast na (mezinárodních a národních) pracovních 

seminářích, workshopech, oponování příspěvků do odborných časopisů, posuzování abstraktů 

na konference (domácí i zahraniční), recenzní a redakční činnost pro časopisy, nakladatelství 

a jiné instituce, hodnotící činnost pro grantovou agenturu (např. FRVŠ) a odborné i umělecké 

překlady, popularizační činnost i vlastní tvorba jsou i nadále nedílnou součástí aktivit 

pedagogů JC.  

K odborné činnosti patří členství řady pedagogů v profesních a odborných sdruženích a 

asociacích, příp. práce ve výborech těchto organizací (ALFA, IANLS, ATECR, CASAJC, 

SUF apod.), i v redakčních radách (např. CASALC Review, Slavica Bruxellensia). 

Perspektivní záměry: 

 pro podporu odborného růstu pracovníků a vzájemné spolupráce mezi 

jazykovými sekcemi pořádat 2–3 interní odborné semináře za semestr věnované 

aktuální problematice jazykového vzdělávání 

 vytvářet prostor pro odborné a vědecké aktivity pedagogů JC a zajišťovat jejich 

podporu 

 udržovat pracovní kontakty s jazykovými pracovišti UK, dalších univerzit a 

vysokých škol v ČR i v zahraničí 

 v odborné práci pedagogů klást důraz na využívání moderních technologií  

 realizovat schválené projekty  
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 připravovat a formulovat nové projekty (2015) – OP VVV: PO1 Efektivní 

komunikace doktorandů a akademiků v mezinárodním odborném diskurzu 

(projektový návrh podán), PO2 Výuka – Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých 

školách, PO3 Semináře pro střední školy (návrh zapojení JC do projektu podán) 

 zapojovat nově přijaté pedagogy JC do odborné práce na projektech a do všech 

činností JC 

 podporovat a vytvářet příznivé podmínky pro pedagogy dokončující DS a 

motivovat kolegyně pro zahájení tohoto studia  

 

5. Další oblasti rozvoje základní součásti 

5.1 Zahraniční spolupráce 

JC udržuje pravidelné kontakty s partnerskými pracovišti zahraničních univerzit zejména 

v oblasti pedagogicko-metodické a odborné (výuka LSP/LAP, inovace sylabů, testování a 

evaluace výsledků, uplatňování moderních technologií, tvorba výukových materiálů), 

organizační (nabídka a struktura kurzů, sledování kvality výuky, zvyšování odborné 

kvalifikace pracovníků apod.) a výzkumné (metodika výuky). Součástí této spolupráce jsou 

výměnné a výukové pobyty v rámci přímé spolupráce (KJ FF UK Bratislava; ZE 

Sprachenzentrum Humboldt-Universität Berlin; Institut für Sprach-, Medien- und 

Musikwissenschaft, Sprachlernzentrum, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn), 

dále mobilita pedagogů Erasmus+ (Sprachlernzentrum, Universität Bonn, Univerzita 

Amiens), přijímání studentů – praktikantů (Institut für Germanistik, Universität Wien), kteří 

vyučují v kurzech JC jako lektoři. Významná je spolupráce s Centrem českých studií při 

ULB Brusel při pořádání Letní univerzity, kde již dlouhodobě úspěšně působí PhDr. Dana 

Slabochová, CSc jako lektorka a organizátorka. 

Perspektivní záměry: 

 udržovat a rozvíjet odborné a pedagogické kontakty s jazykovými pracovišti 

zahraničních univerzit: UK FF Bratislava (kurikula, učební materiály); Bonn 

(Erasmus+, mobilita pedagogů); Vídeň (lektoři, pedagogická spolupráce); HU 

Berlín (evaluace, testování, ERR), Kostnice (kurikula), Lipsko (odborné 

historické texty), CET ULB Brusel (lektorská činnost), Amiens (pedagogická 

spolupráce) 

5.2 Celoživotní vzdělávání, U3V a kurzy pro děkanát FF UK 

V rámci CŽV má JC v každoroční nabídce obvykle 15 kurzů různého zaměření v šesti 

jazycích. Zájem akademické veřejnosti je především o krátkodobé intenzivní opakovací 

kurzy, své uchazeče si našel i kurz pro doktorandy (AJ). Po provedení každoroční revize byla 

nabídka kurzů upravena a v současné době se v rámci CŽV nabízejí následující typy kurzů: 

a. krátkodobé překlenovací kurzy pro studenty s nedostatečnými vstupními znalostmi 
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b. krátkodobé intenzivní opakovací kurzy se zaměřením na požadavky ke zkouškám 

(nejčastěji otevírané kurzy) 

c. dlouhodobé (semestrální) kurzy se specifickým zaměřením (s odbornou a profesní 

orientací) 

Získané zkušenosti z CŽV se uplatnili i při přípravě nové nabídky jazykových kurzů 

v programu U3V, kdy se poprvé v akademickém roce 2011/12 realizovala Konverzace 

v anglickém/německém jazyce. Vzhledem k nesmírnému zájmu a oblíbenosti kurzů se 

otevírají vždy dva paralelní kurzy v angličtině a němčině, v posledních dvou letech pak po 

jednom kurzu i ve francouzštině, ruštině a latině. 

Od LS akademického roku 2010/11 zajišťuje JC dva kurzy AJ pro zaměstnance děkanátu. 

Perspektivní záměry: 

 pokračovat v otevření úspěšných typů kurzů CŽV a U3V 

 vyučovat kurzy pro děkanát dle požadavků 

 optimalizovat nabídku, reflektovat aktuální potřeby akademické obce 

5.3 Spolupráce s CASAJC a CercleS 

JC aktivně spolupracuje s CASAJC (Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center 

na vysokých školách), která je součástí mezinárodní organizace CescleS (Confédération 

Européenne des Centres de Langues dans l'Enseignement Supérieur). 

Cílem asociace je podpora jazykových center na vyšších stupních vzdělávání, včetně 

univerzitních. Respekt a uznávané postavení JC FF se odráží mimo jiné i v nepřetržitém 

zastoupení jedné pracovnice JC ve výboru CASAJC. 

JC participovalo na vzniku profesního odborného časopisu CASALC Review vycházejícího v 

ČR, který přináší články zaměřené na výuku cizího jazyka na vysokých školách. JC má své 

zastoupení v redakční radě a patří do řad přispěvatelů.  

Perspektivní záměr: 

 i nadále se aktivně podílet na činnosti CASAJC  

Závěrem můžeme konstatovat, že se Jazykové centrum FF etablovalo mezi jazykovými 

pracovišti univerzit a vysokých škol jako uznávané, respektované a vyhledávané odborné 

pracoviště s četnými aktivitami a bohatými kontakty nejen v rámci ČR.  

Snahou vedení je v uvedeném trendu pokračovat.  

 

Praha 22.8.2015     PhDr. Libuše Drnková 


