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VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ A POSLÁNÍ

Naším posláním je příprava učitelů českého jazyka 

všech stupňů škol. V rámci toho poskytujeme 

hluboké vzdělání lingvistické s důrazem na důklad-

nou znalost současné češtiny – jejího systému i užití 

v komunikaci. 

Ve  vědeckých výzkumech se zaměřujeme 

na lingvistické obory v celé jejich šíři a sledujeme 

český jazyk ze synchronního i diachronního pohledu. 

Zabýváme se otázkami gramatiky, lexikologie, 

pravopisu i historie jazyka; v centru naší pozornosti 

stojí také moderní pomezní lingvistické disciplíny a 

jejich využití v komunikační praxi.

CO UMÍME

Jsme odborníci v oblasti bohemistiky a výuky mateř-

ského jazyka.

Máme zkušenosti s rozvojem komunikační kompe-

tence v psaném i mluveném diskurzu. 

Máme zkušenosti s výukou českého jazyka všech 

věkových i společenských skupin.

CO NABÍZÍME

Pro učitele - cizince: 

Umožňujeme vykonání zkoušky z českého jazyka 

podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících. Absolvent obdrží dekret o absolvování 

zkoušky.

Pro studenty: 

Nabízíme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám  

z českého jazyka pro všechny typy škol.

Pro odbornou i laickou veřejnost: 

Nabízíme prakticky zaměřené jazykové kurzy, v nichž 

se zájemci zdokonalí v českém jazyce, a to 

v následujících tematických okruzích: 

ź Praktická rétorika a monologické i dialogické 

komunikační dovednosti

ź Úprava písemností

ź Česká gramatika (morfologie a syntax) a český 

pravopis

ź Stylizační a stylistické dovednosti

ź Teorie komunikace

ź Masmediální a interpersonální komunikace
 - média a mediální diskurz
 - mediální gramotnost
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 - asertivita, argumentace
 - manipulace, zakázaná rétorika

ź Interkulturní komunikace

ź Práce s informacemi, funkční gramotnost

Pro zájemce o poznání širších kontextů: 

„Praha filologická“ 

Organizujeme místopisné exkurze, které účastní-

kům prozradí zajímavosti o životě češtiny a 

s češtinou v hlavním městě. 
 

„Historické kořeny současné češtiny“ 

Nabízíme kurz, v němž účastníci proniknou do tajů 

historie našeho mateřského jazyka a seznámí se 

s historickými jazykovými památkami, jakými jsou 

nejen staré české rukopisy, ale např. i středověké 

mince.

PRO KOHO JE NABÍDKA URČENA

Kurzy jsou určeny pro učitele, pro pracovníky státní a 

veřejné správy, pro pracovníky managementu, 

pro studenty, pro seniory i pro širokou veřejnost, 

tedy pro všechny zájemce, kteří si chtějí prohloubit 

své znalosti a dovednosti v oblasti českého jazyka a 

mezilidské komunikace a dozvědět se něco nového 

o naší mateřštině.

ŘEŠENÉ PROJEKTY

Máme bohaté zkušenosti jak s rozvojovými projekty 

a s programy celoživotního vzdělávání (Komunikační 

zdatnost pracovníka státní správy), univerzity třetího 

věku (Od předškolní výchovy ke školnímu humanitnímu 

vzdělávání), tak s projekty základního výzkumu 

(Čeština pod hákovým křížem).
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