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„Rozvoj a inovace bakalářského studia českého jazyka“

Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v květnu  

2011  zahájil  řešení  projektu  Operačního  programu Praha  Adaptabilita  „Rozvoj  a  inovace  bakalářského  

studia českého jazyka“. Projekt, který potrvá do podzimu roku 2013, náleží do 3. prioritní osy Modernizace  

počátečního vzdělávání a zaměřuje se na inovaci předmětů bakalářského studia a odborný a jazykový rozvoj  

akademických pracovníků, kteří v inovovaném oboru pedagogicky působí.

Podstatou projektu je koncepční  inovace jazykové části bakalářského studijního programu, a to jak 

v oblasti  skladby  předmětů,  tak  v oblasti  jejich  náplně.  Již  od  akademického  roku  2011/2012  se  bude 

vyučovat  podle  tohoto  inovovaného  studijního  plánu,  který  bude  oproti  stávajícímu  stavu  obohacen 

zejména  o  možnost  vybrat  si  v  závěrečném  úseku  studia  mezi  aplikovaným  a  odborným  modulem 

předmětů. Dále se promění náplň vybraných povinných předmětů, pro něž mimo jiné vzniknou aktuální 

studijní  příručky.  Doplňkovými  aktivitami  v  této  oblasti  bude  pořádání  pravidelných  studentských 

přednáškových workshopů a dvousemestrální cyklus zvaných přednášek zahraničních profesorů.

Akademickým pracovníkům se v projektu nabízí rozvoj kompetence v cizích jazycích, školení v práci 

se speciálními softwarovými programy (například databázovými a statistickými) a krátkodobé zahraniční  

studijní cesty. 

Výsledky  projektu  přispějí  k  tomu,  aby  bakalářské  studium  českého  jazyka  přinášelo  soudobé 

poznatky  v oboru,  opíralo  se  o  aktuální  studijní  příručky  a  souhrnně  nabízelo  studentům  vyvážený, 

nepřekrývající  se  soubor  informací  a  dovedností  uzpůsobený bakalářskému stupni.  Celkově  má projekt 

zvýšit atraktivitu bohemistického studia na FF UK pro uchazeče a absolventy oboru jednak dobře vybavit 

pro úspěšné uplatnění na trhu práce a jednak je kvalitně připravit na pokračování ve studiu v navazujících 

magisterských programech, ať už bohemistických, nebo obecně filologických.

Podrobnější  informace  o  projektu  a  jeho  realizaci  budou  postupně  zveřejňovány  na  webových 

stránkách Ústavu českého jazyka a teorie komunikace http://ucjtk.ff.cuni.cz. 
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