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Seznam projektových workshopů a vzdělávacích
akcí konaných mimo PF JU
Název projektu: Čeština v praxi
Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254
W 2010/1

Název akce: Základy redakční práce I.
Garanti akce: doc. PhDr. Daniel Bína, Ph.D., PhDr. Milan Pokorný, Ph.D.
Organizační zajištění: Mgr. Eva Niklesová
Místo konání: Praha, Český rozhlas
Datum konání: 16. 11. 2010
Počet podpořených osob: 7 (VŠ studenti)
Název akce: Základy redakční práce II., III., IV.
Garant akce: PhDr. Milan Pokorný, Ph. D.
Místo konání: České Budějovice
Datum konání: 23. 11. 2010, 30. 11. 2010, 14. 12. 2010
Počet podpořených osob: 7 osob (VŠ studenti)
Náplň akce:
Úvodní seznámení s projektem Čeština v praxi (zaměření a cíle projektu, klíčové
aktivity, dosavadní výsledky a výstupy projektu, plánované akce ad.).
Seznámení s prací redakce, s redakčním systémem, se zlomem, s korekturami.
Workshop a diskuze na téma Problematika veřejnoprávního vysílání v evropských
souvislostech.
Exkurze v budově Českého rozhlasu, návštěva výstavy o historii Týdeníku Rozhlas.
Evaluace workshopu, zpětná vazba, závěrečná diskuze s účastníky.
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W 2011/1

Název akce: Stylistika češtiny: základy teorie a praktická cvičení – kurs pro VŠ studenty
Garant akce: PhDr. Michal Křístek, M. Phil., Ph. D.
Místo konání: Brno, FF MU
Datum konání: 12. 4. 2011
Počet podpořených osob: 20 osob (VŠ studenti)
Náplň akce:
Úvodní seznámení s projektem Čeština v praxi (zaměření a cíle projektu, klíčové
aktivity, dosavadní výsledky a výstupy projektu, plánované akce ad.).
Teoretické a praktické otázky současné české stylistiky, práce s autentickými texty
a jejich náležitá stylistická úprava.
Korektury stylistických nedostatků a chyb v různých textech.
Evaluace workshopu, zpětná vazba, závěrečná diskuze s účastníky.

W 2011/2

Název akce: Stylistika češtiny – úvodní kurs (základy teorie a praktická cvičení)
Garant akce: PhDr. Michal Křístek, M. Phil., Ph. D.
Místo konání: Brno, FF MU
Datum konání: 19. 4. 2011
Počet podpořených osob: 10 osob (VŠ pedagogové)
Náplň akce:
Úvodní seznámení s projektem Čeština v praxi (zaměření a cíle projektu, klíčové
aktivity, dosavadní výsledky a výstupy projektu, plánované akce ad.).
Teoretické a praktické otázky výuky současné české stylistiky na VŠ.
Prezentace nejnovějších náhledů na oblast české i zahraniční stylistiky.
Evaluace workshopu, zpětná vazba, závěrečná diskuze s účastníky.
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W 2011/3

Název akce: Modernizace výuky současného českého jazyka na VŠ
Garanti akce: doc. PhDr. Daniel Bína, PhD., Mgr. Eva Niklesová
Místo konání: Olomouc, FF UPOL
Datum konání: 13. 10. 2011
Počet podpořených osob: 8 osob (VŠ pedagogové)
Náplň akce:
Úvodní seznámení s projektem Čeština v praxi (zaměření a cíle projektu, klíčové
aktivity, dosavadní výsledky a výstupy projektu, plánované akce ad.).
Úvod do práce s poskytnutou literaturou; přednáška s diskuzí - téma: Modernizace
výuky současného českého jazyka na VŠ, specializace: mediální gramotnost.
Diskuzní fórum, skupinové studijní aktivity, cvičení, evaluační fáze workshopu.

W 2011/4

Název akce: Modernizace výuky české a světové literatury na VŠ
Garanti akce: prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.
Organizační zajištění: Mgr. Eva Niklesová
Místo konání: Olomouc, FF UPOL
Datum konání: 15. 10. 2011
Počet podpořených osob: 17 osob (VŠ pedagogové)
Náplň akce:
Úvodní seznámení s problematikou, představení projektu, prezentace odborné
literatury, poskytnutí literatury účastníkům workshopu,
Přednáška s diskuzí - téma: Modernizace výuky české a světové literatury na VŠ.
Praktické náměty do výuky, prezentace praktických příkladů didaktického zpracování
odborné problematiky, příklady koncipování a vedení výuky.
Diskuzní fórum, evaluační fáze workshopu.
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W 2011/5

Název akce: Moderní VŠ výuka – kultura řeči
Garanti akce: PhDr. Martin Schacherl, Ph.D.
Místo konání: Gymnázium Vodňany
Datum konání: 18. 10. 2011
Počet podpořených osob: 12 osob (VŠ lektoři)
Náplň akce:
Úvodní seznámení s projektem Čeština v praxi (zaměření a cíle projektu, klíčové
aktivity, dosavadní výsledky a výstupy projektu, plánované akce ad.).
Prezentace studijních opor vzniklých v rámci projektu, poskytnutí projektových
studijních opor účastníkům akce, informace o způsobu práce s publikacemi.
Prezentace praktických příkladů didaktického zpracování oblasti rozvoje
komunikačních dovedností v rámci VŠ výuky s cílem efektivní přípravy budoucích
vyučujících českého jazyka v prostředí primární a sekundární školy.
Realizace workshopu s následujícím tematickým zaměřením: inovativní metody pro
rozvoj komunikační kompetence v prostředí primární a sekundární školy, inovativní
metody pro rozvoj prezentačních a stylizačních dovedností u žáků primární
a sekundární školy, inovativní metody pro rozvoj čtenářské a funkční gramotnosti
u žáků primární a sekundární školy.
Diskuzní fórum, evaluační fáze workshopu.
W 2011/6

Název akce: Moderní VŠ výuka – syntax a stylistika
Garanti akce: PhDr. Martin Schacherl, Ph.D.
Místo konání: Gymnázium Vodňany
Datum konání: 25. 10. 2011
Počet podpořených osob: 12 osob (VŠ lektoři)
Náplň akce:
Úvodní seznámení s projektem Čeština v praxi (zaměření a cíle projektu, klíčové
aktivity ad.).
Prezentace studijních opor vzniklých v rámci projektu, poskytnutí projektových
studijních opor účastníkům akce, informace o způsobu práce s publikacemi.
První část akce: přednáška s diskuzí na téma: Moderní VŠ výuka – syntax a stylistika
současné češtiny.
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Druhá část akce: workshop – praktické náměty do výuky, prezentace praktických
příkladů didaktického zpracování odborné problematiky, příklady koncipování
a vedení VŠ výuky v oblasti syntaxe a stylistiky.
Diskuzní fórum, evaluační fáze workshopu.

W 2011/7

Název akce: Aspekty recepce české literatury v zahraničí
Garanti akce: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc., Mgr. Eva Niklesová
Místo konání: Brno, PF MU
Datum konání: 21. 11. 2011
Počet podpořených osob: 33 osob (VŠ studenti)
Náplň akce:
Informace o projektu Čeština v praxi (Mgr. Eva Niklesová, PF JU, Katedra českého
jazyka a literatury v Českých Budějovicích).
Aspekty současné recepce české literatury ve slovanském areálu (se zaměřením na
ruské prostředí) – možnosti didaktického uchopení problematiky (prof. PhDr. Ivo
Pospíšil, DrSc., Ústav slavistiky FF MU v Brně).
Evaluace workshopu, zpětná vazba, závěrečná diskuze s účastníky.
Diskuzní fórum.

W 2011/8

Název akce: Dvoudenní literárně-didaktický workshop v Praze
Garanti akce: prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc., doc. PhDr. Daniel Bína, PhD.
Organizační zajištění: Mgr. Eva Niklesová
Místo konání: Praha (mj. Literární archiv Památníku národního písemnictví, PEN klub
v Klementinu)
Datum konání: 12. 12. 2011–13. 12. 2011
Počet podpořených osob: 15 osob (VŠ studenti)
Náplň akce:
Úvodní seznámení s projektem Čeština v praxi (zaměření a cíle projektu, klíčové
aktivity, dosavadní výsledky a výstupy projektu, plánované akce ad.).
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Prohlídka vybraných historických lokalit se zaměřením na literární místopis – čeští
spisovatelé 19. a 20. století žijící a tvořící v Praze – využití topografie pro literární
výchovu na ZŠ (mj. Vyšehradský hřbitov, Pražský hrad.).
Návštěva Literárního archivu Památníku národního písemnictví v Praze - metodika
práce s historickým materiálem – literární pramen jako didaktická pomůcka pro
efektivní popularizaci literárního dějepisu na ZŠ, prezentace archiválií z fondu.
Návštěva PEN klubu (Klementinum), komentovaná prohlídka výstavy o B. Reynkovi
(provede prof. PhDr. Vladimír Křivánek, CSc., český básník a literární vědec).
Evaluace workshopu, zpětná vazba, závěrečná diskuze s účastníky.

W 2012/1

Název akce: Moderní VŠ výuka – mediální a redaktorská gramotnost – workshop
a vzdělávací kurs
Garanti akce: PhDr. Martin Schacherl, Ph.D.
Místo konání: Gymnázium Vodňany
Datum konání: 5. 1. 2012
Počet podpořených osob: 6 osob (VŠ lektorů)
Náplň akce:
Úvodní seznámení s projektem Čeština v praxi (zaměření a cíle projektu, klíčové
aktivity ad.).
Prezentace studijních opor vzniklých v rámci projektu, poskytnutí projektových
studijních opor účastníkům akce, informace o způsobu práce s publikacemi.
První část akce: přednáška s diskuzí na téma: Moderní VŠ výuka – mediální
a redaktorská gramotnost. Workshop – praktické náměty do výuky, prezentace
praktických příkladů didaktického zpracování problematiky, příklady koncipování
a vedení VŠ výuky v oblasti mediální a redaktorské gramotnosti.
Diskuzní fórum, evaluační fáze workshopu.
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republiky.

W 2012/2

Název akce: Moderní VŠ výuka – literární výchova (workshop a vzdělávací kurs)
Garanti akce: PhDr. Martin Schacherl, Ph.D.
Místo konání: Gymnázium Vodňany
Datum konání: 5. a 11. 1. 2012
Počet podpořených osob: 9 osob (VŠ lektorů)
Náplň akce:
Úvodní seznámení s projektem Čeština v praxi (zaměření a cíle projektu, klíčové
aktivity ad.).
Prezentace studijních opor vzniklých v rámci projektu, poskytnutí projektových
studijních opor účastníkům akce, informace o způsobu práce s publikacemi.
První část akce: přednáška s diskuzí na téma: Moderní VŠ výuka – literární výchova.
Workshop – praktické náměty do výuky, prezentace praktických příkladů didaktického
zpracování problematiky, příklady koncipování a vedení VŠ výuky literární výchovy.
Diskuzní fórum, evaluační fáze workshopu.

W 2012/3

Název akce: Komunikační kompetence v praxi auditivních médií se zaměřením na
veřejnoprávní média I.
Garanti akce: PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.
Organizační zajištění: Mgr. Eva Niklesová
Místo konání: Praha (Český rozhlas, Památník národního písemnictví)
Datum konání: 20. 3. 2012
Počet podpořených osob: 20 osob (VŠ studentů)
Náplň akce:
Úvodní seznámení s projektem Čeština v praxi (zaměření a cíle projektu, klíčové
aktivity, dosavadní výsledky a výstupy projektu, plánované akce ad.).
Prohlídka budovy Českého rozhlasu, diskuze o zásadách editace rozhlasových pořadů.
Diskuze o problematice práce s archivními materiály ve zvukové i textové podobě.
Beseda s Tomášem Černým, redaktorem a moderátorem Českého rozhlasu 2 Praha.
Návštěva Literárního archivu Památníku národního písemnictví v Praze - metodika
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práce s historickým materiálem – literární pramen jako didaktická pomůcka pro
efektivní popularizaci literárního dějepisu na ZŠ, prezentace archiválií z fondu.
Evaluace workshopu, zpětná vazba, závěrečná diskuze s účastníky.

Plánovaná projektová akce:
W 2012/4

Název akce: Komunikační kompetence v praxi auditivních médií se zaměřením na
veřejnoprávní média II.
Garanti akce: PhDr. Milan Pokorný, Ph.D.
Organizační zajištění: Mgr. Eva Niklesová
Místo konání: Praha (Český rozhlas)
Datum konání: 11. 4. 2012
Počet podpořených osob:

Tyto výstupy projektu jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.

Součástí všech těchto výstupů byla prezentace projektu Čeština v praxi
a informace o cílech a výstupech projektu.

