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Centrum jazykového vzdělávání zajišťuje výuku cizích jazyků nefilologických oborů na jednotlivých 
fakultách MU, a to Ekonomicko-správní, Filozofické a Fakultě sociálních studií, Lékařské, Pedago-
gické, Právnické, Přírodovědecké a Fakultě informatiky. 

V sedmi odděleních Centra 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. CJV 
zajišťuje také kurzy češtiny pro zahraniční studenty a ve spolupráci s odbornými pracovišti organizuje 
výuku specializovaných předmětů v cizím jazyce. 

Důležitou součástí Centra je multimediální Jazyková studovna v budově rektorátu MU, v níž jsou stu-
dentům i zaměstnancům univerzity k dispozici materiály a výukové programy sloužící k prohlubování 
znalostí obecného i odborného jazyka: učebnice, slovníky, pracovní listy, také videoprogramy, CD-
ROM, DVD mechanika, satelit. Studovna poskytuje možnost samostatného a nezávislého studia nad 
rámec povinné výuky. Centrum jazykového vzdělávání získalo v uplynulém období grant z FRVŠ a za 
spoluúčasti MU tak bylo možno rozšířit dosavadní prostory Jazykové studovny a výrazně modernizo-
vat technologický park. 

Mnozí učitelé Centra jsou v rámci odborné a vědecké práce zapojeni do doktorského studijního pro-
gramu, zúčastňují se mezinárodních konferencí, další se podílejí na grantovém výzkumu, jakým je 
například  „Internacionalizace a evropeizace práva“ či „Uprchlické právo v kombinaci s cizím jazy-
kem“ na Právnické fakultě. Tento projekt, jehož se účastní i hostující profesoři z Holandska a Belgie a 
odborníci z praxe, se realizuje ve spolupráci s Katedrou mezinárodního práva. Dalším je „Projekt výu-
ky anglického jazyka pro akademické a odborné účely na pedagogických fakultách“, na kterém spolu-
pracují učitelé CJV na Pedagogické fakultě s Pedagogickou fakultou v Olomouci. Úspěšně pokračuje 
spolupráce CJV a Univerzity Aberystwyth ve Walesu, jež je podporována grantem programu SO-
CRATES. 

V roce 1997 bylo CJV přijato do CercleS, Sdružení evropských jazykových center. V letošním roce se 
aktivně podílelo na založení české a slovenské asociace jazykových center na vysokých školách (CA-
SAJC), jež se stala řádným členem CercleS. Posláním asociace je podporovat výuku a výzkum cizích 
jazyků na vysokých školách na základě aplikace moderních didaktických metod. 

Také v roce 2001 pokračovala intenzivní spolupráce CJV a Britské rady. Britská rada poskytla Centru 
v minulých letech významnou grantovou podporu, jež byla využita na vybavení Jazykové studovny i 
fakultních pracovišť. V roce 2001 umožnila velkorysá finanční pomoc Britské rady zejména účast na 
mezinárodních konferencích a stážích. Pod dohledem Britské rady byla na podzim r. 2001 ustavena 
nová profesní organizace AMATE (Asociace metodiků – Association of Teacher Educators), na jejímž 
vzniku se učitelé CJV významnou měrou podíleli. Tato asociace má v budoucnu zčásti převzít úlohu, 
již u nás více než jedno desetiletí plnila Britská rada, tj. zajišťovat další vzdělávání učitelů cizích jazy-
ků na českých vysokých školách. 


