
Centrum jazykového vzdělávání 

Výroční zpráva o činnosti za rok 1999 

vedoucí: PhDr. Hana Reichová, Dr. 
 

 

Centrum jazykového vzdělávání (CJV) zajišťuje výuku cizích jazyků nefilologických oborů jednotli-
vých fakult MU, a to Ekonomicko-správní, Filozofické a Fakulty sociálních studií, Lékařské, Pedago-
gické, Právnické, Přírodovědecké a Fakulty informatiky. 

V sedmi odděleních katedry se učitelé a zahraniční lektoři zaměřují na specifika odborného jazyka a 
výuku akademických dovedností v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině a ruštině. Na Filo-
zofické, Lékařské a Právnické fakultě se věnují výuce odborné terminologie v jazyce latinském a výu-
ce rétoriky. CJV zajišťuje také výuku češtiny pro zahraniční studenty. 

Důležitou součástí centra je jazyková studovna v budově rektorátu MU, v níž jsou studentům i za-
městnancům univerzity k dispozici materiály a výukové programy sloužící k prohlubování znalostí 
obecného i odborného cizího jazyka: učebnice, slovníky, pracovní listy, také videoprogramy, CD-
ROM, satelit. Studovna poskytuje možnost samostatného a nezávislého studia nad rámec povinné 
výuky. V roce 1997 bylo CJV přijato do CercleS, mezinárodní organizace jazykových pracovišť, což 
umožňuje zapojení do evropské sítě. V roce 1999 se spolupodílelo na založení České a slovenské aso-
ciace CercleS. 

Řada učitelů je v odborné a vědecké práci zapojena do postgraduálního studia, mnozí se zúčastňují se 
svými příspěvky mezinárodních konferencí. Někteří učitelé se podílejí na grantovém výzkumu, jakým 
je například projekt ”Uprchlické právo v kombinaci s cizím jazykem”. Realizace tohoto projektu byla 
dokončena v únoru 1999. Nový povinně volitelný předmět připravilo oddělení na Právnické fakultě ve 
spolupráci s Katedrou mezinárodního a evropského práva a byl doporučen a schválen správní radou 
Vzdělávací nadace Jana Husa. Podíleli se na něm i hostující profesoři z Holandska a Belgie a odborní-
ci z praxe. 

Úspěšně se rozvíjí spolupráce CJV a Univerzity Aberystwyth ve Walesu, je podporována grantem 
projektu SOCRATES-ERASMUS. V roce 1999 proběhly oboustranné přípravné návštěvy. 

Centrum jazykového vzdělávání je koordinátorem připravovaného programu TESOL Teacher Edu-
cation na Masarykově univerzitě. Cílem je spolupráce a výměna zkušeností našich a anglicky mluví-
cích studentů z USA a Kanady. Po úspěšném absolvování kurzu obdrží studenti osvědčení k výuce 
angličtiny pro dospělé z Univerzity v Cambridge. 

Oddělení na Ekonomicko-správní fakultě je zapojeno do programu TEMPUS European Studies Pro-
gramme – ESPRO (EU Organization, Institutions and History) a do programu LEONARDO DELTA – 
ON-LINE (multimediální programy v angličtině a němčině a jejich aplikace na český jazyk). 

CJV pokračuje v intenzivní spolupráci s Britskou radou. Několik učitelů se věnuje metodické práci ve 
výuce angličtiny na vysokých školách a podílejí se jako školitelé na seminářích a kurzech pořádaných 
Britskou radou. Britská rada poskytla centru v minulých dvou letech významnou grantovou podporu. 


