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CENTRUM ČEŠTINY PRO KOMUNIKAČNÍ PRAXI
CO NABÍZÍME
Pro studenty i pro odbornou a laickou veřejnost jsme schopni zorganizovat prakticky zaměřené jazykové kurzy, v nichž se zájemci
zdokonalí v českém jazyce, a to v následujících tematických okruzích:
Praktická rétorika a monologické i dialogické komunikační
dovednosti,
úprava písemností,
česká gramatika (morfologie a syntax) a český pravopis,
stylizační a stylistické dovednosti,
teorie komunikace,
masmediální a interpersonální komunikace (média a mediální
diskurz, mediální gramotnost, asertivita, argumentace, manipulace, zakázaná rétorika),
interkulturní komunikace,
práce s informacemi, funkční gramotnost.
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Pro zájemce o poznání širších kontextů:
Praha filologická: Je možnost zorganizovat místopisné exkurze,
které účastníkům prozradí zajímavosti o životě češtiny a s češtinou v hlavním městě.
Historické kořeny současné češtiny: Můžeme zorganizovat 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.
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CO UMÍME

■■ Jsme odborníci v oblasti bohemistiky a výuky mateřského
jazyka.
Máme
■■ zkušenosti s rozvojem komunikační kompetence v psaném i mluveném diskurzu.
■■ Máme zkušenosti s výukou českého jazyka všech věkových
i společenských skupin.

VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ A POSLÁNÍ

PUBLIKACE

■■ Naším posláním je příprava učitelů českého jazyka všech ■■ HIRSCHOVÁ, M. Syntaktické rozbory. Praha: UK v Praze, Pedagostupňů škol. V rámci toho poskytujeme hluboké lingvistické
gická fakulta, 2012.
vzdělání s důrazem na důkladnou znalost současné češtiny – ■■ HIRSCHOVÁ, M. Pragmatika v češtině. Praha: Karolinum, 2013.
jejího systému i užití v komunikaci.
■■ HIRSCHOVÁ, M.; SVOBODOVÁ, J. Komunikační strategie v jed■■ Ve vědeckých výzkumech se zaměřujeme na lingvistické obory nom typu mediálního diskursu – televizní talk show. Olomouc:
v celé jejich šíři a sledujeme český jazyk ze synchronního i diaUP v Olomouci, 2014.
HOLANOVÁ,
R. Intertextualita v reklamě. Praha: UK v Praze,
chronního pohledu.
■■
Zabýváme
se
otázkami
gramatiky,
lexikologie,
pravopisu
Pedagogická
fakulta, 2012.
■■
i historie jazyka; v centru naší pozornosti stojí také moderní ■■ CHEJNOVÁ, P. How to Ask a Professor: Politeness in Czech Academic Culture. Praha: Karolinum, 2015.
pomezní lingvistické disciplíny a jejich využití v komunikační
praxi.
■■ CHEJNOVÁ, P. Zdvořilostní strategie. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2012.
ŘEŠENÉ PROJEKTY
■■ PALKOSKOVÁ, O. Jazyk českých denárů. Kolín: Česká numismatická společnost, 2015.
■■ Máme bohaté zkušenosti jak s rozvojovými projekty a s pro- ■■ SCHNEIDEROVÁ, S. Analýza diskurzu. Praha: Karolinum, 2015.
gramy celoživotního vzdělávání (Komunikační zdatnost pracov- ■■ SOJKA, P. Tvaroslovná a hláskoslovná variantnost v dialogických
textech rozhlasové publicistiky. Praha: UK v Praze, Pedagogická
níka státní správy),
univerzity
třetího
věku
(Od
předškolní
výchovy
ke
školnímu
fakulta, 2012.
■■
ŠMEJKALOVÁ,
M. Praporu věren i ve ztraceném boji. Praha: Acahumanitnímu vzdělávání),
■■
■■ tak s projekty základního výzkumu (Čeština pod hákovým kří- demia, 2015.
žem).
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