
Zápis z porady CJP 

Datum konání: 9. 9. 2019  

Přítomni: L. Bosáková, M. Dundrová, A. Goodall, R. Faltýnová, E. Frantesová, M. Gloverová, 

M. Klírová, D. Křenková, J. Kunzová, B. Mazúrková, V. Mistrová, L. Mlýnková, K. Panešová, 

L. Poslušná, A. Prošková, I. Stružková, I. Venyšová.  

Program: 

1. Zprávy z fakulty  

2. Zprávy z JC 

3. Plány  

4. Studentský festival Natoč svobodu  

5. Různé  

  

Ad 1)  

-  17. října proběhne imatrikulace. Časy zde: https://fsv.cuni.cz/studium/prvni-

rocniky/imatrikulace 

- Na fakultě došlo k několika personálním změnám – na personálním oddělení skončily K. 

Salajková a D. Dürichová, na mateřskou dovolenou odešla T. Vítková, nově přišly K. 

Hypšová, I. Krištofová a K. Gabrielová, z ekonomického oddělení odešla hlavní účetní, paní 

Šafránková, novou hlavní účetní se stala T. Strnadová, její agendu převzala R. Hrabáková. 

Zahraniční cesty má nově na starosti D. Slezáková. Na OZS nastoupily nově referentky E. 

Kapuciánová (za Barboru Pelantovou) a E. Kubjátová, IT oddělení vede po odchodu V. 

Kettnera Dušan May.  

- Studenti mají v případě potřeby možnost využít psychologickou poradnu Univerzity Karlovy 

(http://vsporadna.cz/cuni), zahraniční studenti, kterým obzvlášť může chybět opora rodiny, 

dostávají tuto informaci v Průvodci studenta (https://fsv.cuni.cz/en/academics/exchange-and-

visiting-students/manual-incoming-students, od tohoto akademického roku by měla být 

možnost konzultace s psychologem k dispozici přímo na fakultě. 

- Proběhlo hodnocení výuky za LS 2018/2019. CJP má nejvyšší návratnost ve studentské 

anketě (28%). Vyučující měli možnost se do 9. 9. vyjádřit k odpovědím studentů.   

- V reakci na dvojí hrozbu útoku střelnou zbraní (červen 2019) vedení fakulty požádalo o 

sdílení instruktážního videa „Utíkej, schovej se, bojuj“, které ukazuje, jak se v případě 

podobné krizové situace zachovat. Video -  

https://drive.google.com/drive/folders/1oFtwQ0PkEs56gKG9l-W6FN3kHgFgGR1M 

Kontaktní osobou pro krizové situace je K. Novosadová.  

 

Ad 2) 

- Hollarovská kancelář CJP (místnost č. 116) prošla celkovou rekonstrukcí k všeobecné 

spokojenosti, dolaďují se detaily.  

- CJP bude zajišťovat nové kurzy – v anglickém bakalářském programu Filozofie – 

Politologie – Ekonomie (PPE) bude J. Kunzová učit kurz akademické angličtiny 

(předpokládaná úroveň C1), IKSŽ má nově akreditovaný bakalářský program  Komunikační 

studia se 3 specializacemi (žurnalistika, marketing a mediální studia); koncepci kurzu AJ pro 
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mediální studia vytvořila A. Prošková, jeho zavedení se předpokládá od akademického roku 

2020/2021, bude třeba najít vyučujícího.  

- Připravují se týdenní intenzivní kurzy německého jazyka (16. - 20. 9.) a francouzského 

jazyka (23. – 27. 9.), na němčinu zatím přihlášeno 18 studentů, na francouzštinu 14. Letos je  

menší zájem studentů – nutno příští rok věnovat pozornost včasné propagaci kurzů, zvláště 

mezi nastupujícími studenty.  

- Vedoucí CJP sdílela rozpis příspěvků na FB pro příští rok. 

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/11kVeduL-

kgiGgPKutEcvfhRcjzx1yrmtaxEogN3qEZM/edit#gid=972993736) 

- Je připravena nová výroční zpráva, možnost ji doplnit či opravit bude do 17. 9.  

- Grantový projekt Writing Point – Andrew Goodall a Pamela Cotte pracují již několik měsíců 

na obsahové stránce webové stránky a blogu, ve čtvrtek 12. 9. proběhne schůzka  vedoucí a 

tajemnicí. CJP s IT pracovníky kvůli domluvě konkrétní podoby webu. Grant je nutno 

vyčerpat do konce listopadu. IT výhledově počítá také s vytvořením nové podoby webu CJP, 

který je v současné době poměrně nepřehledný, ale momentálně řeší jiné akutní problémy a 

priority. (Update: blog by mě být připraven do konce října. LP) 

- L. Poslušná, K. Panešová a M. Gloverová budou v září na IES vyučovat Metodický kurz 

pro nové doktorandy.   

- V ZS budou probíhat další hospitace vedoucí CJP ve výuce, doposud proběhlé hospitace 

(u R. Faltýnové, P. Cotte a M. Gloverové) byly oboustranně obohacující.  

- L. Bosáková se účastnila v srpnu týdenního vzdělávacího semináře ve 

francouzském  Nice, M. Klírová čtrnáctidenního kurzu pro učitele jazyků v Corku v Irsku 

(spolufinancován z programu Erasmus+) 

- L. Poslušná, M. Gloverová a R. Faltýnová se zúčastnily konference pro vyučující 

ekonomického jazyka, která proběhla 6. 9. v Brně. 

- V. Mistrová se chystá 18. – 20.  září na seminář pro rusisty ve Frankfurtu n. O. 

- L. Poslušná pojede na setkání vedoucích jazykových center do Wulkova (16. - 20. 1. 2020) 

- Na zimní semestr se plánují další interní didaktické semináře,  budou se pravděpodobně 

opět konat některé pondělí v Jinonicích. 

- Naše zastupující italštinářka Monika Červenková je od léta Monikou Štefkovou. 

 

Ad 3)  

- Tandemové kurzy – studenti odlišných národnosti se navzájem učí jazyky. Zajímavý 

koncept např. na FHS, kde si je studenti mohou zapsat jako volitelný předmět, vyučující jim 

dávají metodické zázemí: 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=YBJ406&skr=2018&fak=11

240. Mohla by to být inspirace pro CJP, ale bylo by vhodné zkontaktovat někoho, kdo má 

s jejich organizací zkušenosti. Pokud by měl někdo zájem o to stát se koordinátorem 

takového kurzu, ať kontaktuje vedoucí CJP. 

- Jazykové kurzy pro zaměstnance UK – CJP nabízí v novém akademickém roce 3 kurzy 

angličtiny různé jazykové úrovně i zaměření (vyučovat budou  M. Staňková, A. Goodall, P. 

Cotte), ze strany zaměstnanců  se objevují požadavky na kurz nižší úrovně AJ (B1) nebo na 

jiné jazyky (Fj, Rj).  

- Online kurzy a e-learning – možnost inspirace u VŠ Škoda Auto (více informací může 

poskytnout D. Křenková).  
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Ad 4) 

Festival pro studenty SŠ Natoč svobodu plánovaný k 30. výročí Sametové revoluce se 

uskuteční ve  čtvrtek 7. 11. Dopoledne v budově Opletalova proběhne soutěžní přehlídka, 

odpoledne se v budově Celetné (posluchárnu C212 zapůjčí FF UK) bude konat další 

program (workshopy organizované studenty politologie FSV) a zároveň budou účastníci mít 

možnost navštívit rozhlasovou a televizní laboratoř IKSŽ, kde pro ně bude připraven další 

program. Mezi 11. a 13. hod. je  plánována diskuse s cizinci žijícími v ČR k tématu 

Sametové revoluce  a jejich pohledu na listopadové události. Facebooková událost: 

https://www.facebook.com/events/524781141427439/ 

Pozvánky na festival zaslány na cca 300 středních škol – všechna gymnázia v Praze, 

Čechách a Brně, vybrané odborné školy v Praze.  

 

Zapsala: Milena Dundrová  

  

https://www.facebook.com/events/524781141427439/

