
Ústav 
jazykové 
přípravy
Kvůli potřebě centralizovat jazykovou výuku byl po 
vzoru jiných univerzit zřízen Ústav jazykové přípravy 
ZČU za účelem poskytování kvalitní odborné jazykové 
přípravy studentům všech fakult. Navázal na Centrum 
jazykové přípravy na filozofické fakultě, které bylo 
založeno v roce 2006.

Ústav jazykové přípravy rozšířil pole své působnosti 
a v roce 2012 vzniklo kulturně jazykové Ruské centrum 
financované Fondem „Russkij mir“ s cílem popularizo-
vat ruský jazyk a kulturu. Následující rok bylo zřízeno 
Americké centrum US Point podporované velvyslanec-
tvím USA, které přibližuje kulturu a jazyk USA pro-
střednictvím kulturních a vzdělávacích akcí studentům 
středních a vysokých škol i široké veřejnosti. US Point 
také funguje jako poradenské centrum o studiu v USA.

Ústav jazykové přípravy poskytuje jazykovou výuku 
studentům všech fakult ZČU v bakalářských i magister-
ských studijních programech a v některých doktorských 
programech. Jazyky učí také v rámci Univerzity třetího 
věku a v kurzech celoživotního vzdělávání, nabízí 
mezinárodně uznávané jazykové zkoušky a přípravné 
kurzy. Angličtinu a ruštinu si studenti i široká veřejnost 
mohou zábavnou formou procvičit i zdokonalit v kul-
turně jazykových centrech US Point a Ruské centrum. 
Ústav je členem mezinárodních organizací sdružujících 
evropská jazyková centra a podílí se na mezinárodních 
jazykových projektech. 

Americké centrum US Point.

Otevření US Pointu v roce 2013 za účasti velvyslance USA 
Normana L. Eisena.

Výuka v Ruském centru.
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rektor Josef Průša nastupuje do druhého 
funkčního období

zřízení vysokoškolského ústavu – Ústavu 
jazykové přípravy
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