AKTUALIZACE DZ UJP na 2011
VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
1. Jazyková výuka v denním studiu
Cíl: Zmapovat jazykové znalosti studentů před začátkem studia na ZČU analyzovat
dopad kreditního limitu na jazykovou přípravu
Rozpracovat návrh modulárního sytému jazykové přípravy a pokračovat v diskusi se
zástupci i fakult
Jednat o vymezení kompetencí jazykových pracovišť na ZČU
Pro efektivitu jazykové přípravy studentů je nezbytné stanovit vstupní úroveň studentů
přijatých do 1. ročníků podle SERR. Z průzkumu vstupních jazykových kompetencí studentů
ZČU, který provedla UJP na podzim 2010, vyplývá, že nejběžnější úroveň v 1. ročníku studia
je A2 u prvního cizího jazyka. K tomuto účelu získat licenci na profesionální test buď
z projektu OPVK v roce 2012 nebo hledat jiné možnosti financování.
Zmapovat dopad zavedení kreditního limitu na počet studentů zapsaných na jazykové
kurzy na začátku akademického roku 2011/12. Tyto údaje použít jako podklad pro aktualizaci
DZ na další roky.
Uspořádat další kola jednání se zástupci fakult a UUD o zavedení modulárního
systému jazykové přípravy, který se bude skládat ze čtyř modulů.
Dále rozvíjet již existující systém jazykové podpory studentům se specifickými
potřebami, nadále spolupracovat s odborným pracovištěm FPE a rozšířit spolupráci
s Informačním a poradenským centrem.
Jednat o roli UJP jako centralizovaného pracoviště pro neoborovou jazykovou výuku
na všech fakultách. Definovat ve spolupráci s fakultami, co je a co není jazyková příprava.

2. Jazyková výuka v kombinovaném studiu
Cíl: Tvorba e-learningových kurzů v rámci Inovy, pilotování kurzů v ZS 2010/11
Reagovat na pravděpodobný nárůst zájmu o KS inovací stávajících e-learningových
jazykových kurzů a tvorbou nových kurzů v rámci projektu Inova v OPVK. V ZS 2010/11 se
bude pilotovat první sada kurzů, v období leden- květen 2012 se budou upravovat a vytvářet
další.
Doškolování vyučujících UJP v oblasti metodiky tvorby a výuky formou e-learningu
pokračuje do konce roku 2011.

3 Celoživotní vzdělávání
Cíl: Zkvalitnění nabídky kurzů CŽV, zlepšení marketingových strategií, zlepšení
spolupráce s UCV
UJP má akreditováno 135 kurzů v rámci celoživotního vzdělávání v anglickém,
německém, ruském, francouzském, španělském, italském a v českém jazyce. V roce 2011
bude nadále zlepšovat marketingovou strategii pro získávání klientů zejména z řad studentů
ZČU a z firem v regionu.
UJP bude dále propagovat mezinárodně uznávaný jazykový Euro certifikát TELC a
uznávat jej v rámci studia jazykové přípravy.
Univerzitě třetího věku (dále U3V) nabídne UJP kurzy anglického a německého
jazyka v roce 2011/12. UJP zdokonalí informační systém o jazykových kurzech pro U3V ve
spolupráci s UCV.
UJP se zaměří na zvýšení propagace kurzů češtiny jako cizího jazyka směrem
k veřejnosti.
UJP zkvalitní nabídku jazykových kurzů v rámci celoživotního vzdělávání pro
akademické pracovníky ZČU. Tomuto účelu slouží i grantová aktivita UJP.
V roce 2011 získá UJP akreditaci EUROLTA. UJP bude ve spolupráci s UCV a FPE
nabízet speciální metodické kurzy pro vyučující se zaměřením na metodiku vzdělávání
dospělých a na profesně orientované jazykové vzdělávání dospělých se specifickými
potřebami.

VÝZKUMNÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST
Cíl: Podpora odborné a projektové činnosti
Výzkumná a vývojová činnost UJP je ovlivněna primárním zaměřením ústavu na
pedagogickou činnost a na servisní činnosti. Hlavní pracovní náplní je lektorská výuka.
UJP nadále podporuje vzdělávání vyučujících v doktorském studiu zejména se
zaměřením na oblasti související s pedagogickou rolí UJP. UJP podporuje a odměňuje
publikační činnost pracovníků zaměřenou na didaktiku a související obory.
Činnost v rámci stávajících projektů:
Projekt INOVA (Inovace jazykového vzdělávání) plánovaný na 2010 – 2013
V roce 2011 proběhne první fáze tvorby výukových materiálů zaměřených na potřeby
zaměstnavatelů v regionu. Dále probíhá spolupráce se Škodou, a.s. a s FN, kteří jsou partneři
projektu.

LLP KA2 (Practice Enterprise for Language Learning & Intercultural Communication
(PELLIC) – UJP je partner projektu
Řešitel projektu: Univerzita aplikovaných věd v Turku, Finsko
Cílem projektu je vytvoření jazykové podpory pro projekty fiktivních firem.
Období: 2010 – 2011
Finanční dotace: 40 336 Eur (z toho 25% je spoluúčast)
LLP KA4 European Language Teachers Assessment and Certification Scheme
(ELTACS)
Řešitel projektu: Západočeská univerzita v Plzni
Cílem projektu je diseminace již existujícího mezinárodního certifikátu pro učitele jazyků,
kteří vyučují dospělé a/nebo jazyky pro profesní účely.
Období: 2010 – 2012
Finanční dotace: 65 422 Eur (z toho 25% je spoluúčast)
LLP Grundig ENIL European Network for Intergenerational Learning
Řešitel projektu: Pedagogický institut v Marseille
ZČU – partner projektu
Cíl projektu: Podpora mezigeneračního učení, výměna názorů a zkušeností.
Období: 2010 - 2013
Finanční dotace 11 501 Eur (z toho 25% spoluúčast)
Projekty podané v roce 2011:
OPVK - Jazykové kompetence a internacionalizace studijního prostředí na ZČU (ProInter)
Řešitel: Alena Telínová
Období: 2012 – 2014
Požadovaná finanční dotace: 57 mil. Kč
FRVŠ – Multimediální učebna v areálu Bory
Řešitel : Alena Telínová
Požadovaná dotace: 1 750 000 Kč

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ
Cíl: Snižování počtu interních zaměstnanců, doškolování dalších examinátorů zkoušky
TELC
K 1. 1. 2011 měl UJP 32 fyzických zaměstnanců na plný a 17 na zkrácený úvazek
pracovníků, na DPČ nebo DPP pracovalo 11 lektorů. Většina pracovníků vykonává funkci
lektorů.
UJP plánuje další snižování počtu interních zaměstnanců a případný přechod na
zaměstnávání externích vyučujících. Tato situace nejvíce postihne lektory jiných jazyků než
angličtiny. V roce 2011 začne přechod výuky kurzů zejména románských jazyků do oblasti
placených kurzů v CŽV.
V roce 2011 se vzdělává v doktorském studiu 8 zaměstnanců UJP, řada dalších studuje
v rozšiřujícím studiu. V anglickém, německém a slovanském jazykovém oddělení je přibližně

20 certifikovaných examinátorů mezinárodně uznávané cizojazyčné zkoušky TELC.
Vzhledem k odchodu některých lektorů se počítá s doškolením dalších examinátorů.

FINANČNÍ ZDROJE
Cíl: Analýza finančních možností UJP, příprava na financování v roce 2012
V roce 2011 je třeba analyzovat možnosti příjmů a výdajů na výuku a také chod celého
UJP tak, abychom v roce 2012 dodrželi rozpočtovou kázeň a nebyli nuceni žádat o
rozpočtovou rezervu.
Plánované finanční příjmy Ústavu jazykové přípravy (UJP) se skládají ze 3 zdrojů:
1. dotace z MŠMT, tzv. "clearing"
2. příjmy z vlastní činnosti - placené jazykové kurzy; překladatelská a korektorská činnost
3. projektová činnost - ze zdrojů FRVŠ, EU (např.: ESF, LLP)
Rozklad plánovaných zdrojů v tis.Kč v letech 2011-2015
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V roce 2011 bude třeba hledat řešení, aby příjmy z výuky nebyly ztrátové.
Zlepšením marketingové strategie zvýšit příjmy z vlastní činnosti – kurzy CŽV,
překladatelská a korektorská činnost
Projektová činnost - ze zdrojů OP VK, z programů celoživotního vzdělávání (LLP), viz.
Kapitola 4)
V roce 2011 UJP čerpá dotace ze 4 projektů v celkové hodnotě 5 mil. Kč/rok. V únoru 2011
byl podán projekt ProInter do OP VK v celkové hodnotě 57 milionů Kč, tato částka je
zařazena v plánovaných příjmech na projekty v letech 2012 -2014.

SPOLUPRÁCE
Cíl: Spolupráce s fakultami a ústavy ZČU a s UCV
UJP započal v lednu 2011 jednání se zástupci fakult o návrhu modulární jazykové
přípravy. Jednání budou pokračovat.
V rámci projektu ProInter poskytovat jazykové vzdělávání akademických i ostatním
pracovníkům ZČU.
Spolupráce s novým vedením UCV na koordinovaném nabízení CŽV ve firemním
vzdělávání
Cíl: Spolupráce se ZV
Dále se podílet se na jazykové přípravě zahraničních studentů v programu Erasmus a
v projektu Interstud. Ještě výrazněji se podílet na fungování MLJŠ. Od roku 2011 přebírá
UJP koordinaci výuky češtiny jako cizího jazyka na MLJŠ.

Cíl: Mezinárodní spolupráce
UJP nadále aktivně pracuje v mezinárodní organizaci ICC The European Language
Network, která sdružuje vzdělávací a profesní organizace zabývající se jazykovým
vzděláváním dospělých. V roce 2011 připraví UJP mezinárodní konferenci ICC, která se bude
konat na jaře 2012 v Plzni.
V roce 2011 bylo zahájeno jednání o vzniku Ruského centra financovaného z Fondu Russkij
Mir. UJP je iniciátorem jednání.

