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1/11/2012 →
vedoucí akademický pracovník
vedoucí Výzkumného a testovacího centra (VTC ÚJOP UK)
koordinátor zkoušky CCE-B1 (do r. 2013)
výuka v semestrálních a letních kurzech češtiny jako cizího jazyka
Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy (ÚJOP UK)
Vratislavova 29/10, 128 00 Praha 2
veřejný sektor, vzdělávání
01/09/2010–31/10/2012
akademický pracovník
výuka v semestrálních a letních kurzech češtiny jako cizího jazyka
spolupráce s Výzkumným a testovacím centrem (VTC ÚJOP UK) – koordinátor zkoušky CCE-B1
Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy (ÚJOP UK)
Albertov 7/3a, 128 00 Praha 2
veřejný sektor, vzdělávání
01/02/2009–31/08/2010
externí lektor
výuka v semestrálních a letních kurzech češtiny jako cizího jazyka
spolupráce s Výzkumným a testovacím centrem (VTC ÚJOP UK)
Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy (ÚJOP UK), Albertov 7/3a, 128 00
Praha 2
veřejný sektor, vzdělávání
01/02/2010–01/05/2011
autor testových úloh
tvorba testových úloh pro státní maturitní zkoušku z českého jazyka pro neslyšící (B1)
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1
veřejný sektor, vzdělávání
05/2003–05/2010
průvodce
průvodce v zámecké expozici (čeština, němčina)
Zámek Dobříš
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Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti
Název/jméno a adresa zaměstnavatele

05/2003–05/2006
tlumočník
tlumočení na příležitostných akcích (čeština – němčina)
Rakouské velvyslanectví v Praze, Obchodní oddělení

Vzdělání, odborná příprava a
školení
Období
Dosažená kvalifikace

2009 →
Postgraduální doktorské studium (Ph.D.)

Hlavní předměty / profesní dovednosti

Český jazyk

Název a typ organizace, která poskytla
vzdělání, odbornou přípravu či kurz

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Úroveň vzdělání v národní nebo
mezinárodní klasifikaci
Období
Dosažená kvalifikace

postgraduální

2010
Doktor filozofie (PhDr.)

Hlavní předměty / profesní dovednosti

Český jazyk

Název a typ organizace, která poskytla
vzdělání, odbornou přípravu či kurz

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Období
Dosažená kvalifikace

2004–2009
Magistr (Mgr.)

Hlavní předměty / profesní dovednosti

Český jazyk a literatura – Němčina

Název a typ organizace, která poskytla
vzdělání, odbornou přípravu či kurz

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Vzdělání, odborná příprava a
školení
Období
Dosažená kvalifikace

11/2011
ALTE Auditor Training

Hlavní předměty / profesní dovednosti

Orientation to the ALTE Auditing System

Název a typ organizace, která poskytla
vzdělání, odbornou přípravu či kurz

ALTE – The Association of Language Testers in Europe

Období
Dosažená kvalifikace

11/2010
ALTE Extended Learning Course

Hlavní předměty / profesní dovednosti

The Application of Structural Equation Modelling (SEM) in Language Testing Research

Název a typ organizace, která poskytla
vzdělání, odbornou přípravu či kurz

ALTE – The Association of Language Testers in Europe

Období

11/2010

Hlavní předměty / profesní dovednosti

Školení předsedů zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt

Název a typ organizace, která poskytla
vzdělání, odbornou přípravu či kurz

VÚP + MŠMT ČR
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Schopnosti, znalosti a
dovednosti
Mateřský jazyk(y)

čeština

Jiný jazyk(y)
Porozumění

Sebehodnocení

Poslech

Evropská úroveň (*)

Angličtina
Němčina

B2

Samostatný
uživatel

Mluvení
Čtení

Ústní interakce

C1 Zkušený uživatel B2

Samostatný
uživatel

Psaní

Samostatný ústní
projev
B2

Samostatný
uživatel

B2

Samostatný
uživatel

C2 Zkušený uživatel C2 Zkušený uživatel C1 Zkušený uživatel C1 Zkušený uživatel C1 Zkušený uživatel
(*) Společný evropský referenční rámec pro jazyky

Publikační činnost
Pečený, P. (2015): Využití korpusu MERLIN pro výuku a hodnocení psaní. In: Gramatika ve výuce a
testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince) [CD-ROM]. Poděbrady: ÚJOP UK, s. 147–162.
ISBN 978-80-87238-11-0.
Pečený, P. (2014): Jak vypadá Zkouška z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR?
In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ). Praha: Akropolis, s. 11–18. ISBN
978-80-7470-089-7.
Pečený, P. a kol. (2013): Připravujeme se k Certifikované zkoušce z češtiny – úroveň B1 (CCE–B1).
Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2066-4.
Boccou Kestřánková, M. – Hlínová, K. – Pečený, P. – Štěpánková, D. (2013): Čeština pro cizince
úroveň B2. Brno: Edika, 978-80-266-0178-4.
Pečený, P. – Nováková, J. – Vodičková, K. (2013): Oblasti zvyšování kvality jazykové zkoušky na
příkladu Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince (CCE). In: Zvyšování kvality výuky a testování
cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince) [CD-ROM]. Poděbrady: ÚJOP UK, s. 87–92. ISBN 978-8087238-09-7.
Pečený, P. – Vodičková, K. (2012): Jak se připravovat k Certifikované zkoušce z češtiny pro cizince
(CCE). In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ). Praha: Akropolis. ISBN 97880-74700-27-9.
Pečený, P. (2012): Několik hypotéz k výzkumu srovnávacích konstrukcí s elidovaným členem. In:
Čeština v pohledu synchronním a diachronním – Stoleté kořeny ÚJČ. Praha, Karolinum, s. 629–634.
ISBN 978-80-246-2121-0.
Vodičková, K. – Pečený, P. – Nováková, J. (2012): Specifikace Certifikované zkoušky z češtiny pro
cizince a Společný evropský referenční rámec pro jazyky. In: Výuka a testování cizích jazyků
v kontextu Společného evropského referenčního rámce (SERR) [CD-ROM]. Poděbrady: ÚJOP UK, s.
78–90. ISBN 978-80-87238-07-3.
Pečený, P. (2011): Cesta od spisovné k obecné češtině při výuce cizinců. In: Sborník z mezinárodní
konference interFaces VIII v červnu 2011 v Lipsku.
Pečený, P. (2011): Reklama na internetu – využití ve výuce češtiny jako cizího jazyka. In: Informační
a komunikační technologie ve výuce cizích jazyků (včetně češtiny jako cizího jazyka) [CD-ROM].
Poděbrady: ÚJOP UK, s. 78–90. ISBN 978-80-87238-07-3.
Pečený, P. (2011): Já, Ty a Vy v učebnicích češtiny pro cizince. In: Bohemica Olomoucensia 2 –
Philologica Juvenilia, Olomouc: Univerzita Palackého, s. 281–289. ISSN 1803-876X.
Pečený, P. (2010): K sémantice srovnávacích konstrukcí se spojovacím „jak“. Jazykovědné aktuality,
roč. 47, č. 1–2, s. 23–37. ISSN 1212-5326.

Strana 3/5- Životopis
Pečený Pavel

Více informací o Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Evropská unie, 2002-2010 24082010

Pečený, P. (2010): K problematice výuky lingvistické terminologie cizích jazyků. In: Cizí jazyky se
specifickým zaměřením ve výuce a testování (včetně češtiny pro cizince) [CD-ROM]. Poděbrady:
ÚJOP UK, s. 56–60. ISBN 978-80-87238-03-5.
Pečený, P. (2010): Ke konkurenci spojovacích výrazů „jak“, „jako“ a „než“ při vyjadřovaní srovnání
v češtině a němčině. In: Kulturní translace. Příspěvky z mezinárodní konference interFaces VII
v červnu 2009 v Praze. Praha: Akropolis, s. 59–66. ISBN 978-80-87310-10-6.
Pečený, P. (2009): Tendence v distribuci spojovacích výrazů pro vyjádření srovnání v češtině
a němčině. In: Mnohojazyčný korpus InterCorp: možnosti studia. Praha: Nakladatelství lidové noviny,
s. 20–26. ISBN 978-80-7422-058-6.

Konference a přednášková
činnost
od r. 2014

Pravidelné přednášky a/nebo semináře pro MŠMT a MV ČR věnované Zkoušce
z českého jazyka pro účely udělování státního občanství ČR a Multilingválnímu
žákovskému korpusu MERLIN

od r. 2012

Pravidelné přednášky a/nebo semináře v rámci následujících metodických kurzů
pořádaných ÚJOP UK: Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího
jazyka, Metodické setkání k výuce češtiny jako cizího jazyka pro vyučující ze zahraničí,
Metodický kurz češtiny jako cizího jazyka pro vyučující z krajanských komunit a Setkání
češtinářů z Česka a Německa.

06/2015 mezinárodní seminář ÚJOP UK: Gramatika ve výuce a testování cizích jazyků (včetně češtiny
pro cizince), 23. – 24. 6. 2015, Poděbrady
workshop: Využití korpusu MERLIN pro výuku a hodnocení psaní
04/2015 Katedra bohemistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 17. 4. 2015
přednáška: Testování čtení s porozuměním na úrovni B1
02/2015 setkání Kruhu přátel českého jazyka. 25. 2. 2015, FF UK, Praha
příspěvek: Systém zkoušek pro účely migrace a integrace v ČR
01/2015 mezinárodní konference: Language Centres in Higher Education, Sharing Innovations,
Research, Methodology and Best Practices. 16. 1. 2015, Masarykova univerzita, Brno.
příspěvek: Inovace a výzva: stanovení mezní hranice úspěšnosti jazykové zkoušky
11/2014 Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze,
7. 11. 2015
přednáška: Tvorba testových úloh v češtině pro cizince
03/2014 44. setkání Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ), 8. 3. 2014, Praha
příspěvek: Jak vypadá Zkouška z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR?
06/2013 mezinárodní seminář ÚJOP UK: Zvyšování kvality výuky a testování cizích jazyků, 16–19. 6.
2013, Poděbrady
příspěvek (s K. Vodičkovou a J. Novákovou): Oblasti zvyšování kvality jazykové zkoušky na
příkladu Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince (CCE)
workshop (kol. VTC): Jak tvořit testové úlohy
01/2012 35. setkání Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ), 21. 1. 2012, Praha
příspěvek: Úkolová výuka „v terénu“
06/2011 mezinárodní seminář ÚJOP UK: Informační a komunikační technologie ve výuce cizích
jazyků (včetně češtiny jako cizího jazyka), Poděbrady
workshop: Reklama na internetu – využití ve výuce češtiny jako cizího jazyka
06/2011 konference: Čeština v pohledu synchronním a diachronním (Stoleté kořeny ÚJČ), Praha
příspěvek: K problematice srovnávacích konstrukcí s elidovaným členem
05/2011 mezinárodní studentská konference InterFaces VIII, Lipsko (Německo)
příspěvek: Cesta od spisovné k obecné češtině při výuce cizinců
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05/2011 XII. mezinárodní setkání mladých lingvistů, Olomouc
příspěvek: Odhadování významu slov jako opora budování lexikální kompetence (na příkladu
češtiny pro cizince)
09/2010 mezinárodní setkání Societas Linguistica Europaea (SLE), Vilnius (Litva) – „The 43rd annual
meeting of the Societas Linguistica Europaea“
příspěvek: Some remarks on semantics of comparative structures in Czech
06/2010 mezinárodní seminář ÚJOP UK: Cizí jazyky se specifickým zaměřením ve výuce a testování
(včetně češtiny pro cizince), Poděbrady
příspěvek: K problematice výuky lingvistické terminologie cizích jazyků
05/2010 XI. mezinárodní setkání mladých lingvistů, Olomouc
příspěvek: Já, Ty a Vy v učebnicích češtiny pro cizince
09/2009 konferenci projektu paralelního korpusu InterCorp , Praha
příspěvek: Tendence v distribuci spojovacích výrazů pro vyjádření srovnání v češtině a
němčině
06/2009 mezinárodní studentská konference InterFaces VII, Praha
příspěvek: Ke konkurenci spojovacích výrazů „jak“, „jako“ a „než“ při vyjadřovaní srovnání
v češtině a němčině

Veřejné zakázky a grantové
projekty
2014–2015 koordinátor evaluace a evidence hodin SIP v rámci projektu ČEŠTINA BEZ HRANIC –
komplexní podpora jazykového vzdělávání azylantů na území České republiky (EUF
2013-08)
2012–2015 spoluřešitel projektu MERLIN (Education and Culture DG, Long Learning Programme, č.
projektu 518989-LLP-1-2011-1-DE-KA2-KA2MP)
2013–2014 koordinátor evaluace kurzů v projektu ČESKY S PŘEHLEDEM – komplexní podpora
jazykového vzdělávání azylantů na území České republiky (EUF 2012-12)
2012–2013 koordinátor materiálního a technického zázemí projektu Brána češtině otevřená –
komplexní podpora jazykového vzdělávání azylantů na území České republiky (EUF
2012-14)
2010–2012 spolupráce na GAUK 130810: Světový názor – historie jednoho pojmu; kap. Německá
literární komunita ve 30. letech 20. stol. (hl. řešitel: PhDr. Lukáš Borovička, ÚČLLV)

Členství v profesně
orientovaných spolcích
od r. 2009 – člen Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ), od 12/2010 místopředseda
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