Centrum jazykového vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
1. Pedagogická činnost
Specializovaná jazyková příprava v Centru jazykového vzdělávání FF UP se zaměřuje na
rozvoj schopnosti cizojazyčné komunikace v odborných a profesních situacích a na osvojení
relevantních akademických kompetencí studentů Filozofické fakulty UP v souladu
s mezinárodními i národními dokumenty (Společný evropský referenční rámec pro jazyky,
Evropské jazykové portfolio pro VŠ, Q-RAM MŠMT, Popisy jazykových kompetencí
v odborném a akademickém cizím jazyce – kritéria pro jejich hodnocení).
Pedagogickou činnost v CJV zajišťuje v AR 2015/16 celkem deset interních členů (z toho dva
odborní asistenti, ostatní lektoři) a 13externích spolupracovníků. Pedagogický tým tvoří
kvalitní, erudovaní a zkušení vyučující se specializací na terciární sféru. Pracoviště je členěno
do tří jazykových sekcí: sekce anglického jazyka, sekce německého jazyka a sekce
románských a ostatních jazyků.
Kurzy CJV v akademickém roce 2015/16
V ZS 2015/16 nabízí CJV 114 kurzů týdně v osmi jazycích všech znalostních úrovní
Evropského referenčního rámce. Touto kvantitativní i kvalitativní diverzitou své nabídky
nemá katedra na UP konkurenci.

NABÍDKA KURZŮ V CJV V ZS V AKADEMICKÉM ROCE 2015/16
POČET KURZŮ V DANÉM JAZYCE
VYUČOVANÝ JAZYK
ZS 2015/16
Angličtina
48
Němčina
31
Španělština
9
Ruština
9
Italština
7
Francouzština
6
Arabština
2
Švédština
2
CELKEM
114
Poznámka: Jedná se pouze o kurzy v bakalářském a magisterském studiu, nikoliv v DSP.

Typy jazykových kurzů
CJV (dříve KAL) dlouhodobě realizuje kurzy obecného jazyka a dále pak řadu
specializovaných kurzů, mj. kurzy zaměřené na studijní obor, např. angličtina pro sociology,
němčina i angličtina pro studenty dějin výtvarných umění, angličtina pro psychology,
angličtina pro žurnalisty, němčina pro historiky a archiváře a řadu akademicky a profesně
orientovaných kurzů, např. Academic English, Business English, Professional
Communication in English a kurzy interkulturní komunikace v angličtině, němčině,
francouzštině a španělštině.
Centrum dále zajišťuje realizaci zkoušek z cizího jazyka v rámci doktorských studijních
programů a zkoušky z cizího jazyka v rámci kombinovaného studia z anglického,
francouzského, italského, německého, ruského a španělského jazyka pro obory psychologie a
sociální práce včetně přípravných tutoriálů. CJV dále nabízí výuku v kurzech angličtiny a
němčiny pro frekventanty Univerzity 3. věku.

Mezinárodní certifikáty ECL
Jazykové pracoviště převzalo v roce 2012 garanci mezinárodních jazykových certifikátů ECL
(European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) a stalo se
Národním testovacím centrem ECL pro Českou republiku. Studenti a široká veřejnost tak mají
možnost získat mezinárodní jazykový certifikát. Jazykové zkoušky se realizují dvakrát ročně
z češtiny pro cizince, angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, ruštiny a
polštiny na úrovních A2, B1, B2 a C1. Národní testovací centrum také dvakrát ročně
připravuje testy z češtiny pro cizince pro celou Evropskou unii. Zkouška ECL je akreditována
Evropskou komisí v Bruselu.
Perspektivy a cíle v pedagogické oblasti
V pedagogické oblasti pracoviště usiluje perspektivně o následující cíle:
Realizovat kvalitní jazykovou přípravu v souladu s trendy současné lingvodidaktiky
s ohledem na specifika terciární sféry a v tomto smyslu zaměřovat cíle, obsahy a metody na
rozvoj akademických odborných a obecných jazykových kompetencí a komunikačních
strategií. CJV hodlá i nadále spolupracovat s rodilými mluvčími především pro výuku
konverzačních kurzů (dosud angličtina, němčina, španělština, ruština a švédština). K dalším
cílům pracoviště se řadí např.: nabídka přípravných kurzů na jazykové certifikáty (ECL, CAE,
FCE, DELE, Goethe-Institut), implementace moderních technologií pro uplatnění blended
learningu a e-learningu, rozvoj sítě regionálních center ECL, školení pro examinátory ECL a
jejich certifikace. Pracoviště se zapojuje do pravidelné evaluace výuky ze strany studentů.
Této zpětné vazby bude využito ke zkvalitňování jazykové výuky. Ze stejného důvodu
probíhá intenzivní komunikace s jednotlivými katedrami FF UP s ohledem na plánování
specializovaných kurzů podle požadovaného kompetenčního profilu studentů.
2. Činnost vědecká a odborná
Pedagogická činnost je jednoznačně prioritní, přesto se pracovníci CJV úspěšně podílejí a
podíleli jako řešitelé nebo spoluřešitelé na několika projektech např. z ESF. Pracoviště dále
organizuje řadu odborných seminářů a workshopů. Podpora odborné činnosti a dalšího
vzdělávání se pozitivně promítla rovněž do publikační činnosti.
Projekty a granty
CJV (dříve KAL) řešilo a v rámci udržitelnosti řeší dva projekty z ESF: Inovace výuky
komunikativních dovedností v angličtině a Inovace kurzů akademické angličtiny pro
humanitní obory.
Pracoviště se dále podílelo na projektu z ESF Vytvoření systému řízení kvality zahraničních
pracovních stáží studentů UP, kde bylo garantem Kurzů interkulturní komunikace v cizích
jazycích, které byly po skončení projektu trvale zařazeny do portfolia jazykové nabídky
centra.
Členové CJV jsou úspěšnými žadateli o získání grantu individuálních zahraničních mobilit
NAEP Grundtvig a grantu z programu AKTION Česká republika – Rakousko, v jehož rámci
je pravidelně organizována česko – rakouská studentská výměna.
Organizace mezinárodních konferencí, workshopů a výstav
V nedávné době byla pracovištěm organizována celá řada konferencí, workshopů a výstav:
např. workshop J. Raymenta (University of Kentucky) – „Vyjednávání“, workshop „Čeština
jako cizí jazyk“ v rámci Setkání mladých lingvistů (ve spolupráci s Katedrou bohemistiky),
studentská konference projektu „Inovace kurzů akademické angličtiny“ a studentská odborná
konference v německém jazyce. V listopadu 2013 se uskutečnila pilotní konference „Trendy
v jazykovém vzdělávání v terciární sféře. Činnost jazykových center na filozofických

fakultách v České republice a na Slovensku“, které se zúčastnili reprezentanti sedmi
jazykových pracovišť z České a Slovenské republiky. V říjnu 2015 se konala v pořadí již
druhá odborná konference „Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře II.“, která se
věnovala problematice testování a měření jazykových kompetencí.
Perspektivy a cíle ve vědecké, odborné a grantové oblasti
Ve výše uvedené oblasti CJV usiluje o následující cíle:
Vytvářet prostor pro odborné a vědecké aktivity svých pedagogů, realizovat již schválené
projekty, podávat žádosti o nové projekty a zároveň zapojit další pedagogy do práce na
nových projektech a grantech. V neposlední řadě navazovat, udržovat a rozvíjet odborné
kontakty s jazykovými pracovišti ostatních univerzit (např. formou odborných workshopů
atp.). I nadále bude podporována rovněž odborná a vědecká činnost studentů FF UP mj.
pořádáním odborných studentských konferencí, na nichž mohou studenti prezentovat
výsledky své odborné badatelské činnosti.
3. Spolupráce na mezinárodní úrovni
CJV pěstuje kontakty s řadou jazykových a jazykovědných pracovišť na zahraničních
univerzitách zejména v oblasti pedagogicko-metodické, odborné, organizační a výzkumné
(University of Maryland, University of Kentucky, Wirtschaftsuniversität Wien a další).
Pracoviště uzavřelo řadu bilaterálních dohod ERASMUS o mobilitě pedagogů a
administrativních pracovníků (Drážďany, Postupim, Udine, Madrid, Bratislava, Gent, Brusel).
Perspektivy a cíle v mezinárodní oblasti
V této oblasti si CJV klade za cíl:
Udržovat a rozvíjet odborné a pedagogické kontakty s jazykovými pracovišti zahraničních
univerzit a vysokých škol, navazovat nové bilaterální smlouvy ERASMUS (Uppsala, Bern,
Santiago de Compostela, Řím. Helsinky aj.), zvát zahraniční odborníky k účasti na
konferencích a workshopech.
4. Závěrem
Svou činností se Centrum jazykového vzdělávání FF UP podílí na rozvoji a zkvalitňování
kompetenčního profilu studentů všech kateder FF UP, a to systematickým rozvíjením
cizojazyčných kompetencí s orientací jak na obecnou, tak zejména na odbornou, profesní a
akademickou komunikaci.
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