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KDO JSME
Katedra českého jazyka a literatury je vzdělávacím 
a výzkumným pracovištěm při Pedagogické fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci. Katedra vznikla 
v roce 1964, kdy bývalý Pedagogický institut vstou
pil jako obnovená fakulta do svazku Univerzity 
Palackého. Posláním katedry je především kvalifiko
vaná příprava studentů učitelství pro 1. a 2. stupeň 
základních a speciálních základních škol v České 
republice v oboru český jazyk a literatura, a to 
v prezenční i kombinované formě studia.
Podílíme se také na přípravě budoucích učitelů ma
teřských a středních škol, dále pedagogů se zájmem 
o rozšiřující a rekvalifikační studia, ale také zájemců 
z řad širší veřejnosti, kteří využívají nabídky progra
mů a kurzů v rámci celoživotního vzdělávání. 

Naší prioritou je podpora klíčových kompetencí 
v rámci fakultní strategie Učitel21 – učitel pro 21. 
století, kterou považujeme v současné době za ne
zbytnou pro každého, kdo chce úspěšně vstoupit do 
pedagogické praxe na všech stupních škol. 

Katedra je svými aktivitami a personálními vazbami 
přímo propojena s Centrem prevence rizikové vir
tuální komunikace (PRVoK), realizujícím výzkumnou 



a vzdělávací činnost zaměřenou na rizikové faktory 
online komunikace. 

JAKÉ PROGRAMY NABÍZÍME
Katedra českého jazyka a literatury realizuje všechny 
tři typy studijních programů – bakalářský, magister
ský a doktorský, a to v prezenční a kombinované 
formě. 

Tříletý bakalářský program Český jazyk a literatura 
se zaměřením na vzdělávání (ve variantách maior 
i minor) je primárně zaměřený na systematizaci 
základních poznatků v oblasti jazykovědy (gramatický 
popis jazyka, studium mluvené i psané komunikace 
apod.) a literární historie i teorie (základní etapy 
ve vývoji české a světové literatury, literatura pro děti 
a mládež, čtenářská gramotnost apod.). 

Dvouleté navazující magisterské studium Učitelství 
českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ nejen 
prohlubuje a rozšiřuje získané znalosti a dovednosti 
z bakalářského studia, ale především je systematicky 
rozvíjí z pohledu oborové didaktiky tak, aby absolven
ti byli kompetentními a plně kvalifikovanými učiteli 
českého jazyka a literatury. 



Doktorský studijní program Didaktika literatury 
(Ph.D.) umožňuje zájemcům o další odborné vzdě
lávání navázat na svá magisterská studia a věnovat 
se oborově didaktickým otázkám a výzkumným 
i vzdělávacím aktivitám. 

Katedra umožňuje zájemcům absolvování obhajo
by rigorózní práce a složení státní zkoušky (PhDr.) 
v oboru zaměřeném na učitelství českého jazyka 
a literatury na 2. stupni základní školy.

NAŠE AKTIVITY
Vědecká a pedagogická činnost jazykové sekce je 
zaměřena nejen na tradiční gramatické disciplíny 
(fonetika, fonologie, morfologie, syntax), ale také 
se snaží systematicky rozvíjet komunikační kom
petence budoucích učitelů (stylistika/sloh, kul
tura mluveného projevu, rétorika). Velmi dbáme 
o rozvoj znalostí a dovedností v oblasti mediální 
výchovy a kritického myšlení.

Ve spolupráci s Centrem prevence rizikové virtuální 
komunikace realizujeme širokou škálu výzkumných 
i vzdělávacích aktivit, zaměřených na rizika spojená 
s online komunikací a na možnosti využití digitál
ních pomůcek ve vzdělávání. 



Významnou oblastí badatelských aktivit literár
ní sekce je vedle literárněhistorického pohledu 
na českou a světovou literaturu také odborné 
zkoumání, analýza a interpretace intencionální 
literatury pro děti a mládež. Jednou z klíčových 
priorit je i podpora a rozvoj čtenářství a čtenářské 
gramotnosti ve spolupráci s akademickými i další
mi vzdělávacími institucemi. 

Systematicky také realizujeme didaktickou přípra
vu budoucích učitelů českého jazyka a literatury 
se zvláštním zaměřením na slohovou a komuni
kační výchovu, na kulturu psaného projevu i na 
využití moderních technologií ve výuce v kontex
tu současných trendů ve vzdělávání.

MEZI KLÍČOVÉ OBLASTI ZÁJMU A AKTIVITY 
KATEDRY ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 
PATŘÍ:

•  komunikační a mediální výchova a rozvoj klíčo
vých kompetencí učitele pro 21. století 
(Učitel pro 21. století, http://ucitel21.upol.cz/);

•  podpora a rozvoj čtenářství a čtenářské 
gramotnosti;

•  výzkumné i vzdělávací aktivity v oblasti prevence 
rizikového chování v online prostředí 
(PRVoK, www.prvok.upol.cz);
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• digitální technologie ve výuce v 21. století;
•  literatura pro děti a mládež a její výchovný i vzdělá

vací potenciál;
•  rozvíjení mezinárodní spolupráce a realizace 

komerčního výzkumu;
•  studentské a učitelské mobility ERASMUS+ 

a zahraniční stáže;
•  příprava a realizace konference Metody a formy prá

ce ve výuce mateřského jazyka.


