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Oddělení Centra jazykového vzdělávání MU na Ekonomicko-správní fakultě je součástí 

celouniverzitního pracoviště. Jeho cílem je vzdělávání studentů Ekonomicko-správní fakulty 

v pěti jazycích (angličtina, němčina, francouzština, ruština a španělština) pro odborné a 

akademické účely v programech prezenční a částečně i kombinované formy studia. Součástí 

jeho působení je také komerční činnost v oblasti jazykového vzdělávání jako součást 

celoživotního vzdělávání. 

Cíl:  Oddělení  jazykového vzdělávání na ESF hodlá  být v roce 2014   uznávaným pracovištěm 

s jasně vyprofilovanou flexibilní jazykovou výukou na úrovni B1-C1 SERR v několika jazycích a 

v celém období se účinně  podílet na realizaci všech priorit  CJV MU tak, jak jsou formulovány 

v dlouhodobém záměru CJV MU: 

- nadále se zapojovat do projektové činnosti CJV MU i v mezinárodním měřítku 

- zavést jednotné standardy a metody hodnocení jazykových dovedností s ohledem na 

SERR formou implementace výsledků projektu COMPACT a projektů navazujících 

- spolupracovat na procesu internacionalizace MU odstraňováním jazykových bariér 

pro zahraniční studenty na MU a  podporou zaměstnanců MU v jejich schopnosti 

komunikovat v cizích jazycích 

- přispívat k rozvoji mezinárodní spolupráce posilováním strategických partnerství se 

zahraničními jazykovými centry, zejména univerzit a vysokých škol s ekonomickým 

zaměřením  

- rozvíjet i ve spolupráci s ESF a FI zapojení informačních a komunikačních technologií  

do všech vzdělávacích aktivit 

- nadále podporovat i komerčně zaměřenou akademickou činnost v rámci 

celoživotního vzdělávání 

- promyšlenou a cílevědomou personální politikou trvale zajistit efektivitu výuky a 

odborný vývoj oddělení 

- efektivně využívat provozních finančních prostředků ze zdrojů CJV i ESF MU 

1. Přístup orientovaný na studenta 

 Současný stav: Oddělení CJV na ESF  vyučuje  51 kurzů Jazyka I  (A,N. Fr),  21 kurzů  Jazyka II 

(A, N, Fr, Šp, R) a 3 kurzy prezentačních dovedností v angličtině a němčině. Studentům 

kombinovaných forem studia (bakalářské a magisterské navazující) se prezenční výuka 

kromě komerční nabídky neposkytuje. Studenti kombinované formy bakalářského studia 



mají dispozici tzv. Program distanční formy jazykového vzdělávání (forma řízeného 

samostudia).  Rovněž v doktorském studiu není poskytována výuka. 

Záměr  v jazykovém vzdělávání pro prezenční formu studia: 

- nadále zvyšovat efektivitu a odbornou úroveň  výuky odborného ekonomického 

jazyka tak, aby co nejlépe odpovídala požadovanému profilu absolventa ESF  a 

stanoveným cílovým úrovním podle SERR 

- soustavně využívat nové komunikační a informační technologie nejen v přímé výuce, 

ale také v řízeném samostudiu studentů jejich směrováním na internetové zdroje 

informací, pokračovat ve vývoji studijních podpor na bázi e-learningu 

- zavádět jednotné metody hodnocení jazykových dovedností studentů nejen v Jazyce 

I, ale také v Jazyce II (aplikace výsledků projektu COMPACT a projektů navazujících), 

přesunout část závěrečného testování Jazyka I a posléze i Jazyka II do elektronické 

podoby, využít závěrů projektu COMPACT při hodnocení ústních jazykových zkoušek 

- vycházet vstříc zájmům studentů a potřebám studijních programů další profilací 

závěrečné fáze výuky Jazyka I ( v rámci projektové činnosti vyvíjet více 

interdisciplinárně zaměřené kurzy zejména v angličtině a němčině), průběžně 

inovovat a aktualizovat  už stávající kurzy Jazyka I 

- v souladu s důrazem Dlouhodobého záměru MU na magisterskou formu studia 

inovovat a aktualizovat koncepci výuky Jazyka II, včetně doplňujících  učebních 

materiálů na bázi e-learningu (jako součást projektových aktivit) 

- podporovat jazykové vzdělávání studentů se specifickými potřebami spoluprací se 

střediskem Teiresiás 

- zahájit vývoj jazykového certifikátu, který bude uznávaným potvrzením jazykových 

znalosti studentů na úrovních: B2 a C1  

Záměr v jazykovém vzdělávání pro kombinovanou formu studia: 

- úprava a aktualizace stávajícího Programu distanční formy jazykového vzdělávání pro 

studenty kombinovaného bakalářského studia včetně jeho komerčních fází, vývoj 

dalších studijních opor s využitím informačních technologií zejména pro A a N 

(především v rámci projektové činnosti) 

- vývoj podobného programu pro Jazyk II v kombinované formě magisterského 

navazujícího studia (především v rámci projektové činnosti). 

 

2. Personální struktura oddělení  a odborný vývoj 



Současný stav: všichni vyučující jsou plně aprobovaní ve svém oboru, včetně externistů. 

Záměr: 

- podporovat další vzdělávání vyučujících v odborných seminářích, v příbuzných 

oborech (v případě ESF  ekonomie) a zejména v postgraduální formě studia 

- podporovat v rámci oddělení mezinárodní učitelskou mobilitu a navazování 

partnerství s jazykovými centry na univerzitách s ekonomickým zaměřením (Jazyková 

centra univerzit v Krakově nebo Poznani), iniciovat aktivní účast vyučujících  na 

konferencích i v mezinárodním měřítku  

- iniciovat publikační činnost vyučujících zejména ve formě elektronických skript v IS 

MUNI, případně jazykových učebnic vydávaných u externích vydavatelů nebo  článků 

v odborném tisku 

- sledovat plnění podmínek Kariérního postupu vyučujících a provádět průběžné 

evaluace také na základě výsledků hospitační činnosti a předmětové ankety. 

3. Spolupráce s Ekonomicko-správní fakultou 

Současný stav: Oddělení CJV na ESF poskytuje nejen jazykové vzdělávání  studentům ESF 

v rámci univerzitní koncepce, ale podílí se také některých aktivitách fakulty. 

Záměr : 

- spolupracovat nadále na internacionalizaci ESF formou podpory jazykových 

kompetencí zaměstnanců Ekonomicko-správní fakulty jako součást celoživotního 

vzdělávání, to vše  v souladu s jejím cílem odstraňování jazykových bariér a zvyšování 

nabídky výuky v cizím jazyce, zejména v angličtině  

- podílet se na zkvalitnění jazykové přípravy studentů v doktorském studiu v souladu se 

záměrem ESF 

- za podpory ESF usilovat o zlepšení technického vybavení pro výuku cizích jazyků: 

vybavení jazykových učeben moderními tabulemi a dataprojektory, modernizace 

vybavení jazykové laboratoře a jejího softwaru 

- poskytovat v rámci možností  překladatelskou a jazykovou poradenskou činnost 

- i nadále se podílet na akcích, kterými se ESF prezentuje na veřejnosti, např. Den 

otevřených dveří, účast na výročních konferencích ESF formou jazykových sekcí. 

4. Efektivní využití nemzdových ekonomických prostředků 

Záměr:  



- efektivně a úsporně využívat všechny dostupné ekonomické prostředky zejména 

k dobrému technickému vybavení jazykového oddělení a zlepšení pracovního 

prostředí vyučujících, dále pak k vybavení oddělení odbornou literaturou a moderním 

softwarem. 

 

 

V Brně 31.01.2011                                                                                   PhDr.Helena Hušková 


