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Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity je celouniverzitním pracovištěm, které zajiš-
ťuje výuku cizích jazyků nefilologických oborů jednotlivých fakult MU, a to Ekonomicko-správní, 
Filozofické a Fakulty sociálních studií, Lékařské, Pedagogické, Právnické, Přírodovědecké a Fakulty 
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, a to 
v bakalářském, magisterském i doktorském programu prezenčního i kombinovaného studia. Na Filo-
zofické, Lékařské a Právnické fakultě se navíc vyučuje odborná terminologie v jazyce latinském. Cen-
trum zajišťuje také kurzy češtiny pro zahraniční studenty a ve spolupráci s vybranými fakultními pra-
covišti realizuje integrované kurzy jazyka a odborného předmětu. Dvakrát ročně organizuje CJV me-
zinárodní zkoušku z angličtiny Institutional TOEFL a od roku 2002 také intenzívní přípravné kurzy na 
tuto zkoušku. Ve školním roce 2002/03 Centrum nově zavedlo roční intenzivní pomaturitní studium 
angličtiny pro absolventy středních škol, na které získalo akreditaci Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR. 

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 cizího jazyka: učebnice, slovníky, pracovní listy, také videoprogramy, 
CD-ROM, DVD mechanika, satelit. Studovna poskytuje možnost samostatného a nezávislého studia 
nad rámec povinné výuky. 

Učitelé Centra se v rámci odborné a vědecké práce účastní domácích i zahraničních konferencí a podí-
lejí se na grantové činnosti, v roce 2002 zejména projektem „Rozvoj volitelných interdisciplinárních 
kurzů na MU v Brně“ v rámci Transformačních a rozvojových projektů MŠMT ČR. Úspěšně pokraču-
je také mezinárodní spolupráce s Univerzitou Aberystwyth ve Walesu, jež je podporována grantem 
programu SOCRATES. 

V roce 1997 bylo CJV přijato do CercleS, Sdružení evropských jazykových center. Centrum se aktiv-
ně podílelo na založení České a slovenské asociace jazykových center na vysokých školách (CA-
SAJC). Tato asociace je od ledna 2001 řádným členem CercleS. Jejím posláním je podporovat výuku 
a výzkum cizích jazyků na vysokých školách na základě aplikace a rozvoje moderních didaktických 
metod. 

Také v roce 2002 pokračovalo CJV v intenzivní spolupráci s Britskou radou, jež Centru v minulých 
letech poskytovala významnou grantovou podporu a vybraným učitelům angličtiny umožnila stát se 
národními školiteli pro ESP (English for Specific Purposes). Britská rada také iniciovala vznik nové 
profesní organizace AMATE (Asociace metodiků – Association of Teacher Educators), na jejíž práci 
se učitelé angličtiny CJV podílejí. 

Centrum jazykového vzdělávání má v současnosti 60 pracovníků, z toho 8 zahraničních lektorů pro 
výuku angličtiny na všech fakultách MU. 


