
 

 

 

Wulkovské impulzy – zpráva o pravidelném setkání ředitelů evropských jazykových center 

v terciárním vzdělávání 

 

Jazyková univerzitní centra všude ve světě se zamýšlejí nad tím, jak učit jazyk účinně, tj. jak pracovat  

s mladými lidmi tak, aby nabyli takových znalostí, které budou potřebovat ve svém profesním životě. 

Vedoucí center vedle toho řeší i celou řadu jiných otázek: jak aktivně formovat státní jazykovou 

politiku; jak komunikovat s nadřízenými orgány, aby chápaly význam, možnosti a potřeby jazykového 

vzdělávání; zda a do jaké míry je třeba získávat finanční prostředky ze soukromé sféry; jak pracovat se 

svými zaměstnanci, lingvisty a pedagogy; jak kompetentně řešit pracovně právní záležitosti; jak 

sestavit rozpočet - a vedle toho všeho zavítat i do učebny jako vyučující a v ideálním případě být  

i vědeckou autoritou. 

 

Tento výčet se stal pro ředitele jazykového centra univerzity Viadrina ve Frankfurtu nad Odrou 

Thomase Vogela1 popudem k tomu, aby si pozval kolegy z Evropy a radil se s nimi, jak to všechno 

zvládají a jak právě vypadá jejich domácí jazyková politika. A aby je nic nerozptylovalo a mohly se 

utvářet i osobnější vazby, zvolil pro místo setkání někdejší panské sídlo v odlehlém místě zvaném 

Wulkow (zvuková shoda s vlkem není náhodná).  

Letos se bude konat už desáté setkání tohoto druhu. Mým záměrem není vyprávění o tom, jak 

vypadají tato setkání, ale jak konkrétně ovlivnila práci na našem pracovišti, co se změnilo stykem 

s touto platformou. 

 

Po první návštěvě Wulkowa jsme do Prahy pozvali Elisabeth Paliot z Lausanne, která nás seznámila  

s tím, jak vypadá renomovaná mezinárodní univerzita2, jak se dá ve výuce akcentovat interkulturní 

přístup a upozadit “nenáviděnou” gramatiku. Elisabethina persona a perspektiva byly pro nás 

„otevřením okna do Evropy“, začali jsme se vnímat jako součást konkrétní profesní evropské 

komunity.  

 

Na další Wulkow jsme připravovali formulaci poslání pracoviště3. Ačkoli jsem sama k této práci 

přistupovala zpočátku s pochybami, byla to “nejteambuildingovější” akce posledních let. Závěrečný 

seminář proběhl v dělné a nejsrdečnější možné atmosféře, máme ho dosud v živé paměti. Fotografie 

z něj používáme dodnes jako součást našich propagačních materiálů. 

                                                           
1 https://www.sz.europa-uni.de/de/ueber_uns/ansprechpartner/geschaeftsfuehrer/lebenslauf/index.html 
2
 Université de Lausanne, 14. ve světovém žebříčku QS World University Rankings 

3
 Samotné poslání ve dvou jazykových verzích je k vidění zde:  

http://poslani.fsv.cuni.cz/ 
Adresa se může během času změnit, FSV právě přechází na nový web. 
Prezentace o jeho vzniku je v záložce dokumenty zde dole: 
https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/dokumenty 

https://www.sz.europa-uni.de/de/ueber_uns/ansprechpartner/geschaeftsfuehrer/lebenslauf/index.html
http://poslani.fsv.cuni.cz/
https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/dokumenty


Rok poté u nás finská lektorka Heidi Rontu vedla dílnu zaměřenou na integraci jazykové a oborové 

výuky. Nevím, jak zpracovali její impulzy kolegové z jiných měst v republice, kteří přijali naše pozvání, 

ale u nás celý další rok proběhl ve znamení Heidina sloganu „opouštění komfortní zóny“. Domluvili 

jsme nejrůznější formy spolupráce, např. metodický seminář pro mladé ekonomy přednášející 

v angličtině, společnou diskusi politologa a francouzštinářky o volbách ve Francii, obhajoby 

bakalářských prací z ekonomie v angličtině nanečisto, společný seminář anglistky a sociologa4 aj. 

V dalším roce jsme se chopili švýcarských zkušeností a použili upravený a zkrácený autoevaluační 

dotazník z Lausanne5. Ačkoli se o pracovních záležitostech bavíme neustále a otevřeně, osobní jedno- 

až dvouhodinové setkání umožnilo mnohem detailnější vhled do práce každého z nás, chápání širšího 

kontextu naší práce, stanovení osobních úkolů i vyjasnění občasných nedorozumění v řízení 

pracoviště.  

Tentýž rok u nás byla wulkovská veteránka Andrea Koblížková. Inspirovala nás k uspořádání našeho 

největšího projektu, který propojil studenty a učitele všech pěti institutů naší fakulty. Šlo o soutěžní 

přehlídku odborných prezentací v angličtině StEP 2017. Formulace propozic6, komunikace se 

samosprávnými studentskými spolky, které vybíraly soutěžící, rekrutování porotců z institutů a akce 

samotná byla velmi náročná, ale stála za to. 

Naše zkušenosti jsou dokladem teze francouzského filozofa Rémiho Braqua, že podstatou evropské 

kultury nejsou nějaké vlastní kořeny, nýbrž respektující přijímání pramenů proudících z nejrůznějších 

míst. 

Veronika Mistrová 

 

                                                           
4
 Viz prezentace Dagmar Štěpánkové zde výše na stránkách JC FF UK. 

5
 K nahlédnutí zde. 

6
 Plakát s programem zde. 

Propozice zde. 

file:///G:/dílna%20FF%20UK%2015.1.2018/KJP%20-%20sebereflexe%20a%20autoevaluace.docx
file:///G:/dílna%20FF%20UK%2015.1.2018/STEP_programme.pdf
file:///G:/dílna%20FF%20UK%2015.1.2018/STEP_propozice.pdf

