
Ukončení projektu Operačního programu Praha Adaptabilita „Rozvoj a inovace bakalářského studia 

českého jazyka v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace“ 

Tisková zpráva 

 

Dne 31. října 2013 skončil projekt č. CZ.2.17/3.1.00/33275 Operačního programu Praha Adaptabilita 

(OPPA) „Rozvoj a inovace bakalářského studia českého jazyka“, který probíhal od 1. května 2011 po 

dobu 30 měsíců v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace (ÚČJTK) Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze. Projekt se zaměřoval na všestrannou inovaci jazykovědné složky jednooborového a 

dvouoborového bakalářského studia českého jazyka a literatury, který realizuje ÚČJTK společně 

s Ústavem české literatury a komparatistiky od roku 2006. Inovace si v souladu se základními 

prioritami OPPA kladly za cíl podpořit konkurenceschopnost absolventů na trhu práce a vybavit je 

aktuálními poznatky a potřebnými dovednostmi pro uplatnění v praxi. Projekt zahrnoval pět 

obsahových aktivit, jejichž předmět a výstupy byly následující: 

1. V první fázi projektu byla inovována jazyková složka studijního plánu, podle nějž se realizuje výuka 

oboru od roku 2011/2012. Hlavní změny spočívaly v zavedení nových předmětů (například Dějiny 

češtiny, Práce s empirickými daty, Praktika odborného diskurzu, Mediální komunikace, Aplikovaná 

lingvistika) a v zavedení dvou studijních modulů – aplikovaného a odborného – mezi nimiž si student 

volí podle svých preferencí. 

2. Klíčovou projektovou aktivitou byla tvorba elektronických studijních materiálů k základním či 

novým oborovým předmětům. Předně vzniklo 12 elektronických studijních příruček v rozsahu 100–

250 stran obsahujících výklad, kontrolní cvičení a doporučenou literaturu k předmětům Úvodní 

jazykový seminář, Úvod do lingvistiky a lingvistické bohemistiky, Morfologie, Syntax, Práce 

s empirickými daty, Základy kognitivní lingvistiky, Základy lingvistické pragmatiky, Základy 

sociolingvistiky, Aplikovaná lingvistika, Mediální komunikace, Dějiny češtiny a Historická lexikologie a 

historická mluvnice. Vedle toho bylo vytvořeno 330 doplňkových studijních materiálů (prezentací, 

handoutů, cvičení a řešení) k jednotlivým inovovaným předmětům. Všechny studijní materiály jsou 

dostupné ve výukové aplikaci Moodle UK (http://dl1.cuni.cz) u jednotlivých inovovaných kurzů. 

3. Projekt kladl důraz i na odborný a jazykový rozvoj pedagogických pracovníků oboru, kteří směrem 

ke studentům působí jako nositelé dobré praxe. Z toho důvodu se v rámci projektu realizovalo 15 

jazykových kurzů, 30 zahraničních cest, 4 školení ve statistice a dále se zakoupilo celkem 131 

odborných publikací, primárně cizojazyčných. 

4. Další aktivita věnovala pozornost rozvoji prezentačních dovedností studentů a prohlubování jejich 

znalostí mimo základní výuku. Realizovaly se proto čtyři dvou- či třídenní výjezdní studentské 

workshopy, na nichž studenti a pedagogové ÚČJTK a jiných filologických či lingvistických oborů FF UK 

představili svůj výzkum a diskutovali o různých jazykovědných problémech. Programy a prezentace 

z workshopů jsou dostupné na internetové adrese http://ucjtk.ff.cuni.cz/node/253. Kromě toho se 

v dubnu 2013 uskutečnila čtyřdenní Exkurze k dějinám češtiny a české literatury, jež prostřednictvím 

návštěvy kulturních institucí v Královéhradeckém kraji a přilehlém polském Kladsku prohloubila 

znalosti studentů z povinného předmětu Dějiny češtiny. 



5. V rámci podpory dobré praxe řešitelé projektu připravili přednáškový cyklus Přednášky 

zahraničních profesorů, v němž celkem jedenáct zahraničních lingvistů (Kerstin Fischer, Remi van 

Trijp, Sabine Stoll, Balthasar Bickel, Lesley Milroy, Arie Verhagen, Peter Trudgill, Stefan Newerkla, 

Bernhard Forchtner, Dagmar Divjak, Jóhanna Barðdal) proneslo celkem 30 přednášek vztahujících se 

k různým oblastem současného lingvistického bádání, například kognitivní či korpusové lingvistiky, 

psycholingvistiky, sociolingvistiky, lingvistické typologie nebo konstrukční gramatiky. Medailony 

přednášejících a abstrakty přednášek jsou k dispozici na webových stránkách 

http://ucjtk.ff.cuni.cz/profesori. 

V projektu bylo podpořeno celkem 839 osob, z toho 818 studentů a 21 pedagogických pracovníků. 

Podrobné informace o projektu jsou dostupné na webových stránkách http://ucjtk.ff.cuni.cz/oppa. 

V Praze dne 31. 12. 2013 

Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. 

Koordinátorka projektu 

 

 


