
Zápis z porady Centra jazykové přípravy 

Datum konání: 11. 1. 2021 

Přítomni: K. Arsenjuková, L. Bosáková, J. Bumba, P. Cotte, M. Dundrová, R. Falcón, 
R. Faltýnová, E. Frantesová, M. Gloverová, A. Goodall, M. Klírová, D. Křenková,  
J. Kunzová, B. Mazúrková, V. Mistrová, K. Panešová, L. Poslušná, A. Prošková,  
I. Stružková, I. Venyšová 

Omluvena:  P. Přívozníková (RD) 

Program: 

1. Přivítání 
2. Zprávy z děkanátu 
3. Počet studentů CJP v ZS letošního roku 
4. Zápis do LS a zprávy z RKD a vedení CJP k výuce v LS 
5. Přijímací zkoušky 2021/22 
6. Jazyková politika FSV 
7. Mezinárodní den  
8. Tandemová výuka 
9. DOD 
10.  Různé 

 

Ad 2 

V průběhu ledna je třeba  zastavit se osobně na personálním oddělení u paní Hájkové 

k podpisu daně na rok 2021 a požádat o roční zúčtování daně za rok 2020 nebo  

o vystavení potvrzení. 

Chystá se nový dovolenkový formulář, v němž se bude uvádět dovolená v hodinách, 

nikoliv ve dnech. Takový formulář budou buď vyplňovat přímo zaměstnanci, nebo 

stávající dovolenky do něho bude převádět personální oddělení. 

Prosba o dohledání dlouhodobých grantových knihovních výpůjček podle seznamu od 
kolegyně  Štruncové, viz mail tajemnice z 5. 1. 2021. 

Centrum má k dispozici další respirátory – odběr je třeba poznamenat do přehledu 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15_2PX0k86USEGHqxiu8F_Whjz2Rm_IIAT

Xozx9gxVHs/edit#gid=0 . 

Ad 3 

Přes nepříznivou situaci má CJP v ZS více studentů než v loňském akademickém 

roce: 1 417 oproti 1 360 a to včetně cizinců. Rozdíl je dán mj. novými začátečnickými 

kurzy. 

U zápisu do začátečnických kurzů se nepříznivě projevila okolnost, že studenti 

magisterského studia měli dvě hodiny přednost před bakaláři, ačkoli kurz je zamýšlen 

především pro posluchače bakalářského studia – a to by také mělo být uvedeno 

v sylabech kurzu. Vedoucí CJP projedná možnost přenastavení zápisu se správci SIS. 

Druhou možností je nastavení prerekvizity, možná by ale měli zájem se do kurzu v LS 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15_2PX0k86USEGHqxiu8F_Whjz2Rm_IIATXozx9gxVHs/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15_2PX0k86USEGHqxiu8F_Whjz2Rm_IIATXozx9gxVHs/edit#gid=0


zapsat studenti, kteří jsou falešní začátečníci. Bude projednáno s vyučujícími 

předmětů. 

Ad 4 

Zápis začíná 1. února, nejpozději s týdenním předstihem (tj. do 25. 1.) by měly být 

aktualizovány všechny sylaby. Studenti by měli být včas prostřednictvím SIS 

informováni o přístupových údajích k virtuální platformě, na níž bude realizována výuka 

(např. odkaz lze vložit do anotace kurzu a přístupové údaje do souborů přístupných 

jen studentům). Při přípravě sylabu je třeba myslet na to, že všechny studijní povinnosti 

musí být plnohodnotně plnitelné bez nutnosti fyzické přítomnosti. 

Jednotlivé body k organizaci výuky v LS, s nimiž se dnes podrobně seznámili vyučující 

CJP, budou zveřejněny po závěrečné revizi ve vedení fakulty. 

Při výuce online je letos výjimečně možné vybrat si jarní dovolenou a výuku odučit 

z místa pobytu (s patřičným vyplněním hodinové dovolenky). 

Při pokračující virtuální výuce je možné uvažovat o jiném rozdělení studentů do skupin: 

rozepsat 240 minutový blok ze dvou 120 minutových bloků na tři 80 minutové. O takové 

změně je třeba co nejdříve informovat rozvrhářku CJP, V. Mistrovou. 

Pro inspiraci k novým formám výuky je možné nahlédnout do složky CJP za časů 

koronaviru, do níž přibyly nové příspěvky: 

https://drive.google.com/drive/folders/11an7oy9DAKnng4kIHTtgXHT3eJjcKPu4 . 

Ad 5 

Přijímací zkoušky nebyly zatím na pořadu jednání RKD. Pracovní skupina CJP se 
k nim sejde po skončení společné porady. Specifické Mgr. testy pro IMS letos 
nebudou. 

Ad 6 

Vedením fakulty byl přijat k projednání návrh jazykové politiky FSV UK. 

Ad 7 

Návrh uspořádat pro studenty Mezinárodní den/večer se vedení zamlouval, do jeho 

organizace by se zapojilo OZS a oddělení styků s veřejností, nejdříve však v příštím 

akademickém roce. 

Ad 8 

Tandemová výuka prozatím kvůli omezeným karanténním možnostem ustrnula 

v počáteční fázi. S její nabídkou CJP počítá v příštím akademickém roce. 

Ad 9 

Fakulta vyhlásila DOD bez součinnosti s CJP, díky zásahu vedoucí jazykového 

centra se podařilo vyjednat vstupy s ISS, IES a IPS.  

Ad 10 

Z fakulty odchází tiskový mluvčí J. Říman, nástupce zatím není vybrán. 

https://drive.google.com/drive/folders/11an7oy9DAKnng4kIHTtgXHT3eJjcKPu4


Po otevření nové jinonické budovy by do ní měl přesídlit i bakalářský stupeň IKSŽ  
a IES, s čímž se ve vztahu k CJP nepočítalo. 

U zkušebních termínů online je dobré nevyplňovat budovu (ponechat ji proškrtnutou). 

Z nápadů, o nichž se mluvilo na didaktických seminářích pořádaných kol. Mouralovou, 
se mj. osvědčilo nechat  studenty popovídat si po skončení výuky na jakékoli téma v 
cizím jazyce, je-li to technicky možné.  

Zároveň vedoucí zmiňovala možnost online konzultací, které doporučuje v LS 
nabídnout studentům. Lze využít fakultní aplikaci https://konzultace.fsv.cuni.cz/, kde 
se studenti přihlašují na konkrétní termín, není tedy nutné sedět u počítače a čekat, 
zda “někdo přijde”. 

Fakulta s velkou pravděpodobností bude na zapojení kamery během výuky trvat jako 
splnění jistého etického standardu. 

Připomínka: Termíny článků na FB jsou zde: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1reI8gsXLS2DDmghe2zZL6b8VgC9MtXlp/e
dit#gid=440852626 

Zajímavé publikace:  

Prokop Daniel: Slepé skvrny. O chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách 
české společnosti. 
https://books.google.cz/books/about/Slep%C3%A9_skvrny.html?id=QrD2DwAAQBA
J&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 
 

Rosling H. – Rosling O. – Rosling A.: Faktomluva. Deset důvodů, proč se mýlíme v 
pohledu na svět – a proč jsou věci lepší, než vypadají. 
https://www.databazeknih.cz/knihy/faktomluva-381703 

Haidt J.: Morálka lidské mysli. Proč lidstvo rozděluje politika a náboženství. 
http://www.iliteratura.cz/Clanek/32357/haidt-jonathan-moralka-lidske-mysli-proc-
lidstvo-rozdeluje-politika-a-nabozenstvi 

 

https://konzultace.fsv.cuni.cz/

