
Zápis z porady Centra jazykové přípravy 

Datum konání: 7. 9. 2020 

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

Omluveni: R. Faltýnová (dovolená), A. Goodall (prac. důvody), K. Panešová (úraz), P. Přívozníková             
(RD), I. Venyšová (zdravotní stav)  

Program: 

1. Noví vyučující, nové kurzy  
2. Pozice vyučujících CJP v rámci UK 
3. Hodnocení výuky za LS 2019/2020 
4. Situace v Pekařské  
5. Opatření anti-Covid na fakultě  
6. Writing Point 
7. 30 min. s angličtinou na FSV  
8. Zářijové kurzy, konference, vstupní testy  
9. Konzultační hodiny v ZS  
10. Začátek akademického roku  
11. Interní semináře  
12. Tandemová výuka  
13. Mezinárodní večer  
14. 80 min. lekce  
15. FB příspěvky  

 
Ad 1  

Od zimního semestru nově nastupuje Mgr. Jan Bumba (na výuku nového předmětu Aj pro mediální               
studia), kurzy obecné a odborné španělštiny po Ludmile Mlýnkové převzala Rocío Vila Falcón. Oba              
budou učit v Hollaru. Vedle Aj pro mediální studia nově nabízíme Online Current Affairs Conversation              
Group (Pamela Cotte), dále francouzštinu (Lada Bosáková, Milena Dundrová) a němčinu pro            
začátečníky (Regina Faltýnová).  

Ad 2 

V rámci UK se řešilo postavení zaměstnanců jazykových center, kteří nevykonávají vědeckou a            
výzkumnou činnost. Podle Opatření rektora č. 15/2020 (čl. 3 odst. 2) je akademickým pracovníkem              
každý zaměstnanec, který má v pracovní smlouvě sjednanou „jak pedagogickou, tak tvůrčí činnost“.            
Za takovou může být považováno vytváření materiálů k výuce. Proto je nutné veškeré materiály             
uchovávat (souborový manažer v SIS, Google drive apod.) pro případnou kontrolu.  

Možnost zvýšení kvalifikace v postgraduálním studiu Aj – pedagogika na PedF UK.  

Ad 3  

V hodnocení výuky za LS 2019/2020 byl kladen důraz na výuku během karantény. CJP dosáhlo až na                
výjimky velmi dobrých výsledků (nad 4,5). Výrazně lépe byly hodnoceny kurzy, u nichž probíhala              
online výuka; je zjevné, že studentům tento přístup i přes technické problémy vyhovuje více než               
zasílání domácích prací. V případě případného uzavření fakulty v novém akademickém roce by měla            
být online výuka preferována. V létě se řešilo jedno odvolání (přijímací zkoušky do Mgr. studia z AJ),               
všechny rozporované body si CJP obhájilo.  



Ad 4 

V Pekařské jsou již zapojeny počítače, technika by měla fungovat. Klíče od kanceláří lze převzít u               
Ireny Venyšové (ti, kdo v Pekařské učí, ostatní si budou klíče od našich kanceláří č. 207 a 208                 
půjčovat na recepci). CJP bude mít vyhrazena dvě parkovací místa, č. 15 a č. 57, zatím nejsou                 
označena. S případnými dotazy se lze obracet na p. Balíka (po 18. 9., v současné chvíli je na                
dovolené).  

Ad 5  

Zatím nejsou žádná opatření ke koronaviru, děkanát vyčkává na informace z rektorátu. Prozatím se             
počítá s prezenční výukou, situace se může změnit. Otázky: Pokud někdo z vyučujících bude            
v karanténě, bude moci učit online? Pokud vyučující bude mít doma dítě v karanténě nebo nemocné,              
bude moci učit online? Jakým způsobem to bude řešeno (home office?)  

Ad 6 

Jednání s UK Point o možném nabídnutí Writing Point pro celou UK. Setkání vedoucích jazykových              
center na UK iniciované UK Pointem s pracovníky Centra akademického psaní AV, kteří zajišťují pro              
UK výuku akademického psaní, nesplnilo očekávání.  

Ad 7 

Kurz English through Video Projection s cílem vytvořit 30 krátkých videí k 30 letům FSV vzhledem              
k distanční výuce nemohl být realizován v plánovaném rozsahu, kvalita studentských videí je spíše             
nižší. 17. 9. proběhne schůzka se studenty, na které se kurz ukončí.  

Ad 8 

V září proběhnou intenzivní kurzy němčiny a francouzštiny, letos nově jako předměty v SIS            
s dvoukreditovým ohodnocením. Dále budou probíhat metodické kurzy pro doktorandy (L. Poslušná,           
K. Panešová, M. Gloverová). Od 9. do 12. 9. probíhá konference CERCLES v Brně, 14. 9. Den s jazyky                 
na ZČU. Diskutována otázka vstupních testů vzhledem k sanitární situaci – některé předměty letos             
nebudou vstupní test vyžadovat, někteří kolegové zvažují online formu testu.  

Ad 9 

Do 24. 9. nahlásit Ireně Venyšové konzultace na ZS 2020/2021.  

Ad 10 

Výuka v akademickém roce 2020/2021 letos začíná již 29. září. Je nutné sledovat harmonogram:  

https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/OD_10_2020%20-%20Harmonogram%2020_21_0
.pdf 

Ad 11  

Interní semináře budou pravděpodobně omezeny situací kolem COVID. Nebudeme zvát cizí hosty,            
semináře by měly proběhnout alespoň jednou za semestr. Možno využít např. materiály z CERCLES:              
http://www.cercles.org/EN-H33/llhe-journal.html (heslo do časopisu LLHE, viz email z 24. 1. 2020) 

Ad 12 

Proběhla schůzka k tandemové výuce, koncepce kurzu se ujala K. Panešová a I. Stružková. Kurz by               
měl propojit studenty, poskytnout jim vedení, ale zároveň jim ponechat dostatečnou autonomii.            
Pravděpodobně by se jednalo o kurzy 60 min. jednou týdně s dotací dvou kreditů, vyučující by               
absolvoval se studenty 3 společná setkání (začátek, polovina a konec semestru). Studenti by             

http://www.cercles.org/EN-H33/llhe-journal.html


pravděpodobně z každé uskutečněné lekce připravili krátké shrnutí probrané látky, ať už písemné,            
nebo prostřednictvím zvukové nahrávky v případě ústní formy výuky.  

Sdílená složka k tandemové výuce:  

 https://drive.google.com/drive/folders/1YfZ6Gg9sr47Xl_7o0__4kb2G-OpCom7B 

Ad 13  

Myšlenka uspořádat ve spolupráci se studenty „mezinárodní večer“, představit různé země,           
umožnit studentům navázat kontakty apod. PR oddělení vítá, podpoří nás. Stejně tak nás podpoří i               
OZS. 

Ad 14  

Zvažován návrh řed. IMS doc. Nigrina na zkrácení tříhodinových kurzů (120 min.) na dvouhodinové              
(80 min.), což by lépe zapadalo do fakultního rozvrhu (standardní kurzy jsou 80 min.) a umožnilo by                 
to nabídnout v rámci úvazků více paralelek s menším počtem studentům, kreditové ohodnocení by            
zůstalo stejné (tj. 3 kredity za 80 min.).  

Ad 15  

Budou pokračovat příspěvky na FB (krátké příspěvky Rozpis 1krát za semestr), rozpis vypracuje a              
zašle Lucie Poslušná.  

 

Zapsala: M. Dundrová  

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1YfZ6Gg9sr47Xl_7o0__4kb2G-OpCom7B

