
Informační schůzka pro studenty 
1. ročníku  

katedry českého jazyka a 
literatury FP TUL 



I. Představení katedry českého 
jazyka a literatury FP TUL 

Vedoucí katedry: 

PhDr. Kateřina Váňová, Ph.D. 

Zástupce vedoucí katedry: 

Mgr. Václav Lábus, Ph.D. 
 

LINGVISTICKÁ + LITERÁRNÍ SEKCE 

SÍDLO: budova P, 4. patro 



II. Web 
Web fakulty: 

• http://www.fp.tul.cz/ 

• http://www.fp.tul.cz/student/informace-ke-studiu 

(harmonogramy, studijní plány, formuláře, oznámení…) 

Web katedry: 

http://kcl.fp.tul.cz/ 

• Oznámení pro studenty 

• Členové katedry – kontakty, konzultační hodiny… 

• Studijní plány 

• Odkazy 

• … 
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III. E-learning 
https://elearning.fp.tul.cz/ 

• Přihlášení: centrální heslo do univerzitní sítě Liane 

• Určen především pro sdílení studijních materiálů 

Složka Český jazyk – studijní materiály (prezenční 
studium) 

 

Od roku 2022/23 na doméně https://elearning.tul.cz/ 
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IV. Oficiální FB katedry 

 

• informace o 
Katedře  
českého jazyka  
a literatury FP TUL 
a její činnosti 
(akce, studijní  
úspěchy aj.) 

 

• odkazy na 
zajímavé akce 
jiných pracovišť 

 



• neoficiální fórum 

• uzavřená skupina 

• prostor pro studenty 

• ankety 

• akce nad rámec běžných 
aktivit 

• dlouhodobý sběr materiálu  
(např. staré nápisy, 
písně ve slovanských 
jazycích, vlastní tvorba) 

• tematické motovýlety a 
exkurze 

• veřejné konzultace 

• podoba hlavičky částečně v 
režii studentů (výběr z jejich 
snímků) 

 

V. Neoficiální FB katedry 



VI. Informační zdroje 

Informační zdroje, metody vyhledávání 
informací, způsob odkazování a citování: 

http://kcl.fp.tul.cz/pro-studenty/informace-pro-
studenty  

● V seminárních, semestrálních, bakalářských 
pracích je třeba řádně citovat převzaté informace 
a odkazovat na příslušnou primární a sekundární 
literaturu (podezření z plagiátorství může vést k 
zahájení disciplinárního řízení). 
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VII. Praxe  
(program Česká filologie pro praxi) 

Předměty PX1-B a PX2-B 

Informace: http://kcl.fp.tul.cz/pro-studenty/praxe 

• Student praxi vykonává zpravidla mezi 1. a 2. ročníkem 
(PX1-B, 2 týdny) a mezi 2. a 3. ročníkem (PX2-B, 3 týdny).  

• Praxi si studenti sjednávají sami, a to v organizacích, 
jejichž činnost odpovídá profilu absolventa programu, tj. 
zejména v redakcích nejrůznějších typů tištěných, 
audiovizuálních i elektronických periodik, v reklamních 
agenturách, PR agenturách, nakladatelstvích, v tiskových 
odborech státních a soukromých organizací apod. 
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VIII. Podpora a  
služby studentům 

• Na úrovni TUL – Akademická poradna a centrum 
podpory: https://www.tul.cz/studenti/podpora-a-
sluzby-studentum 

• Na úrovni KCL FP TUL – tutor: PhDr. Alex Röhrich, 
Ph.D. 
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