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Ve středu 15. listopadu 2017 se v Ústavu českého jazyka FF MU uskutečnila přednáška
Mgr. Petry Landergott a Mgr. Lucie Řehoříkové o Českých centrech a jejich činnosti.
Přednáška se konala v rámci Přednáškového cyklu externích odborníků a zároveň byla
zařazena i do programu Týdne humanitních věd FF MU.
Přednášející Mgr. Lucie Řehoříková vystudovala rusistiku a ukrajinistiku na FF MU
a v roce 2014 se stala ředitelkou Českého centra Kyjev. Druhá z přednášejících, Mgr. Petra
Landergott, působí v Českých centrech jako specialista pro jazykové kurzy.
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jsou

a

jaké

o příspěvkovou

je

jejich

poslání.

organizaci

Jedná

se

Ministerstva

zahraničních věcí ČR zřízenou pro propagaci České
republiky ve světě. Organizace vznikla v roce 1993
a v současnosti její síť tvoří 22 zahraničních center.
Česká centra se snaží šířit dobré jméno naší země a
prezentovat ji jako moderní stát s bohatou kulturní
tradicí. Organizace prosazuje českou kulturní
scénu v nejrůznějších oblastech (architektura,

umění, film, hudba divadlo, literatura, …), prezentuje úspěchy české vědy a podporuje
obchodní zájmy ČR. V neposlední řadě se Česká centra starají o podporu bohemistiky
a výuku českého jazyka v zahraničí.
Jako zajímavé příklady kulturních aktivit za rok 2016 přednášející zmínila podíl Českých
center na pořádání výstavy slavných mezinárodních umělců v Moskvě, spolupráci při
středoevropském literárním festivalu Měsíc autorského čtení ve Lvově nebo organizaci
oslav k 80. výročí narození Václava Havla, během nichž byla v Kyjevě historicky poprvé
v ukrajinštině uvedena jeho divadelní hra Asanace.
Ve druhé části přednášky převzala slovo Mgr. Petra Landergott, která nás seznámila se
zahraniční výukou českého jazyka, o níž je ze strany cizinců projevován stále větší zájem.
Česká centra proto pokračují v systematickém zlepšování výuky a momentálně poskytuje
jazykové kurzy češtiny pro cizince 15 z 22 center. Ve spolupráci s Ústavem jazykové
a odborné přípravy UK nabízí Česká centra cizincům také možnost složit certifikovanou
zkoušku z češtiny CCE.
Při výuce češtiny využívají Česká
centra kontaktů s bohemistickými
pracovišti a navazují spolupráci
s univerzitami v České republice.
Studentům

a

absolventům

českých vysokých škol jsou ze
strany

center

nabízeny

administrativní a lektorské stáže.
Mgr. Řehoříková následně z pozice ředitelky Českého centra Kyjev detailněji rozebrala
situaci na Ukrajině. Nejprve jsme byly vyzváni, abychom vyslovili první věc, kterou si
asociujeme s Ukrajinou. Po zaznění několika slov, které o této zemi podávaly spíše
negativní obrázek, nám přednášející pustila video shrnující všechny kladné stránky
Ukrajiny, kterých rozhodně není málo. Výklad Mgr. Řehoříkové nás utvrdil v tom, že
pomoc této zemi ze strany Českých center skutečně má smysl. Přednášející také zmínila
postupné rozšiřování kurzů češtiny, které nyní probíhají v sedmi největších ukrajinských
městech a počet jejich účastníků v roce 2016 vzrostl o 30 %. Česká centra zaručují všem
lektorům na Ukrajině bezpečnou práci v příjemném prostředí a s motivovanými studenty,

kterým je po úspěšném složení zkoušky z českého jazyka umožněno mimo jiné i bezplatné
studium na našich vysokých školách.
Po závěrečné části přednášky následovala diskuze zaměřená zejména na praktické
informace pro studenty uvažující o lektorské stáži na Ukrajině. Přítomná docentka Zdeňka
Hladká nám během diskuze rovněž sdělila potěšující informaci ohledně uzavření nové
spolupráce mezi Českými centry a Filozofickou fakultou MU, díky které budou praxe
v Českých centrech integrovány v rámci studia. Tím se studentům otevírá možnost
vycestovat na lektorskou stáž bez větších překážek či nutnosti přerušení studia, což mnozí
jistě přivítají s nadšením.
Přednáška o Českých centrech se celkově nesla ve velmi příjemné atmosféře, a to
především díky poutavému přednesu obou magister, na kterých bylo znát, že se do práce
zapojují s opravdovým nadšením. Studentům bohemistiky přednáška poskytla cenné
informace ohledně možností uplatnění jejich oboru v praxi. Nabízené lektorské stáže
v Českých centrech se do budoucna mohou stát velmi zajímavou alternativou k běžným
zahraničním výjezdům během studia na univerzitě.

