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Příspěvek zmiňuje škálu jazyků a kurzů, které nabízí oddělení jazyků společné pro Filozofickou fakultu a Fakultu 

sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Detailnější popis je věnován hlavně volitelným kurzům v rámci  

bakalářského  a magisterského  studia, které jsou specializované buď oborově  a nebo z hlediska dovedností. 

V rámci doktorského studia jsou zmíněny klíčové nadstandardní kurzy, které jsou nabízeny v rámci celého 

Centra jazykového vzdělávání. 
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This paper describes the range of languages and courses provided by the Language Centre for the Faculty of 

Arts and the Faculty of Social Studies at Masaryk University in Brno. There are detailed descriptions of the 

elective courses for the Bachelor’s and Master’s study programmes; these courses are specialized either 

according to particular disciplines or skills. There are key above-standard doctoral language courses provided 

by the Language Centre available to students of all the faculties of the university. 
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Oddělení jazyků nabízí výuku a zkoušení pro angličtinu, němčinu, španělštinu, francouzštinu, 

ruštinu a latinu.  

V rámci bakalářského a magisterského studijního programu jsou některé kurzy zařazeny mezi 

povinné, některé mezi volitelné a od podzimního semestru 2014 některé z nich budou 

zařazeny mezi povinně volitelné pro navazující magisterské studium. 

V povinných kurzech převažuje obecně akademický jazyk a z dovedností je velký důraz 

kladen na prezentace studentů na témata, která souvisejí s jejich studijním zaměřením. 

Výstupní úrovní je úroveň B2 podle SERR, která je ověřována novými komplexnějšími 

písemnými testy a ústními prezentacemi. Písemné testy zahrnují čtyři základní dovednosti 

(čtení s porozuměním, poslech, psaní argumentativního textu a užití jazyka z hlediska 

gramatiky a slovní zásoby). 

Od podzimního semestru 2013 jsou nabízeny následující specializované volitelné kurzy na 

úrovni B2 podle SERR: 

Angličtina pro studium a stáže v zahraničí 

Němčina pro studium a stáže v zahraničí 

Španělština pro studium a stáže v zahraničí 

Náplní těchto tří kurzů je nácvik komunikačních a praktických dovedností souvisejících s fází 

před výjezdem a během pobytu spolu s obecnými akademickými dovednostmi potřebnými pro 

pobyt na zahraničních univerzitách. Důraz je kladen také na kulturní specifika dané země, 

interkulturní odlišnosti při administraci pobytů a v univerzitním prostředí.  

 

Interkulturní komunikace v angličtině doplněná videokonferencemi s univerzitou  

v Helsinkách (Finsko) 

Cílem kurzu je, aby studenti porozuměli pojmu kultura na několika úrovních. Jsou vedeni 

k tomu, aby se dívali  na kultury z různých perspektiv na základě poskytnutých nástrojů, 



teoretických východisek i praktických úkolů. Naučí se vnímat jiné kultury a naslouchat jim 

otevřeně a bez předsudků. Přidanou hodnotou kurzu je vyzkoušení si videokonferencí a 

osvojení si základních pravidel videokonferenční komunikace. 

 

Videokonferenční kurz v angličtině s univerzitou ve Walesu (Velká Británie) 

Cílem kurzu je umožnit studentům interkulturní komunikaci a dát možnost vyzkoušet si jejich 

vlastní styl mluvení. Studenti jsou v kontaktu se zahraničnímu studenty z Univerzity 

Aberystwyth ve Velké Británii. Na konci kurzu jsou studenti schopni hovořit a kriticky 

diskutovat o široké škále mezikulturních a mezioborových záležitostí v akademickém 

kontextu a jsou si vědomi typických rysů hovorového jazyka. Získané dovednosti jim umožní 

efektivněji komunikovat v rámci společenské a akademické komunity. 

 

Klíčové komunikační dovednosti v akademickém jazyce v angličtině 

Cílem kurzu je výuka komplexně pojatých komunikačních dovedností v anglickém jazyce pro 

potřeby akademického prostředí. Absolventi tohoto kurzu jsou schopni aktivně komunikovat 

v rámci mezinárodní akademické obce, stát se efektivními účastníky mezinárodní aktivity 

(např. konference, letní školy, apod.), aktivně vést diskusi, sestavit a přednést kvalitně 

strukturovanou a dynamickou prezentaci odpovídající svému účelu i potřebám obecenstva, 

vést korespondenci v mezinárodním kontextu (např. vyplnění přihlášky, reakci na ,,call for 

papers", sestavení životopisu, atd.), napsat kvalitně strukturovaný, cílové skupině 

srozumitelný, přesný a  čtivý krátký text (např. abstrakt nebo článek). 

 

Práce s literárními texty pro filologické obory v angličtině 

Kurz je určen zejména studentům filozofické fakulty, kteří se ve svém studiu věnují literatuře 

a kterým nabídne větší propojení vlastního oboru a odborné jazykové přípravy. Vybrané 

literární texty jsou doplněny sekundární literaturou a slouží jako východisko k diskuzím 

například o otázkách žánru, roli překladu, fenoménu národních literatur nebo literárních cen. 

Obsah jednotlivých seminářů je také spoluvytvářen samotnými studenty podle jejich zájmu a 

zaměření. Struktura kurzu je plánována i s ohledem na reálné jazykové potřeby studentů, vždy 

několik seminářů je zaměřeno na určitou dovednost a směřuje k autentickému výstupu – např. 

psaní recenze. 

 

Gramatické jevy v odborném a akademickém jazyce v angličtině 

Cílem kurzu je důkladné procvičení anglické gramatiky, aplikované na reálných příkladech z 

akademických a odborných textů. Kurz je zaměřen zejména na specifika využití mluvnických 

jevů v takovýchto textech a nabízí studentům celou řadu praktických cvičení. 

 

Angličtina v politice a institucích EU 
Kurz je určen především studentům politologie, mezinárodních vztahů, evropských studií a 

žurnalistiky. Každý seminární materiál se skládá ze tří částí. První část se zaměřuje na 

lingvistické aspekty politického diskursu. Cílem je seznámit studenty se specifiky jazyka 

užívaného v politice. Druhá část se soustředí na odbornou politologickou terminologii a třetí 

část studenty připraví na jejich případné budoucí působení v institucích EU. 

 

 

 

 

 

Angličtina autonomně 



Tento volitelný modul je určen pro studenty magisterského studijního programu. Nabídnuta 

jsou pouze portfolia zahrnující tři setkání během jednoho semestru. Tyto moduly, připravené 

studentům na míru, mají různá zaměření. Touto metodou je studentům nabídnuta široká škála 

možností výběru, ale současně je na ně kladena zodpovědnost za samostatné studium. 

 

Psaní ve francouzštině 
Tento kurz slouží k získání a rozvíjení schopnosti psaní ve francouzštině. Student se naučí 

organizovat a strukturovat text dle metodiky. Získá praxi v psaní různých žánrů jako např. 

abstrakt, souhrnný dokument, esej, komentář, shrnutí, syntéza. 

  

Ekonomická a právnická španělština se zaměřením na EU 

Cílem předmětu je dosáhnout jazykových znalostí v oboru ekonomie a právo se zaměřením na 

EU, nejedná se však o výuku ekonomie či práva, ale o získání základní slovní zásoby ve 

španělštině v těchto oborech.  

 

Pro doktorské studium jsou nabízeny nadstandardní kurzy v angličtině v rámci celého Centra 

jazykového vzdělávání, jako např. Academic Writing in English, Academic Presentations for 

Doctor´s Degree, Critical Thinking in Academic Context. 

Informace o dalších nadstandardních kurzech je možné získat na webových stránkách Centra 

jazykového vzdělávání www.cjv.muni.cz, kde jsou informace nejen pro studenty a učitele, ale 

také pro veřejnost.  
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