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Jazykové kurzy pro zaměstnance (modul 2)  
LETNÍ SEMESTR  

akademického roku 2009/2010 
 

ANOTACE 
 

Anglický jazyk pro za čátečníky  
 
AJA1-1 Mgr. Kate řina Šteklová   
Kurz naváže na obsah kurzu Mgr. Hrochové, tj. cca od 4. Lekce New English File, začne modálními 
slovesy, předpokládá se znalost přítomného času. 
 
AJA1-2 Mgr. Zuzana Procházková  
Cílem kurzu je osvojením základních jazykových prostředků umožnit studentům komunikaci v 
jednoduchých situacích běžného života. Jazyková úroveň odpovídá úrovni A 1 Evropského referenčního 
rámce (uživatel základů anglického jazyka). 
 
Anglický jazyk pro mírn ě pokro čilé  
 
AJA2-1 PhDr. Hana Suchánková, Ph.D.  
Účastníci předešlého kurzu zvládli přítomný prostý a průběhový čas a minulý čas a jejich užití v běžné 
komunikaci. Dále základní předložky místa a času, rozkazovací způsob, zájmena osobní a přivlastňovací 
a základní příslovce. Na toto učivo se dále naváže budoucím a předpřítomným časem a přibližným 
obsahem učebnice New English File Elementary (červená) od 7. lekce. 
 
AJA2-2 Mgr. Barbora Eisnerová   
Úroveň kurzu je lehce pokročilá, tzv. věční začátečníci. V rámci hodin bude cílem utřídit si znalosti, 
zopakovat začátky a procvičit si jednoduché základní konverzace, z gramatiky pak převážně přítomný 
čas. 
 
AJA2-3 PhDr. Jan Benda   
Bude navazovat na program předchozího, základní úroveň: pre-intermediate (u některých jedinců pořád 
elementary, u dvou intermediate). Gramatika zaměřena na dokončení základní "kostry" jazyka, zatím bez 
"oblíbené" spousty podrobností a výjimek. Lexikum podle příběhu hlavního hrdiny v používaných textech. 
 
Anglický jazyk pro st ředně pokro čilé  
 
AJB1-1 Mgr. Eva Havlíková   
Charakteristika: student je schopen omezeně, ale poměrně efektivně komunikovat v běžných situacích, 
rozumí textům, dokáže najít důležité informace, umí psát krátká sdělení. 
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Anglický jazyk pro pokro čilé  
 
AJB2-1 Mgr. Stanislava Kaiserová   
Kurz je na úrovni pokročilých, tedy intermediate, pro domácí přípravy zvládá též úlohy na úrovni FCE 
zkoušky. 
 
AJB2-2 Mgr. Olga Filatová   

Obecný jazykový kurz, který je zaměřen na běžné využití jazyka. Součástí kurzu je prohloubení 
jazykových dovedností v oblasti psaní, čtení, poslechu i mluveného projevu: všechny složitější časy, 
naučíte se mluvit i ve složitějších souvětích; budete pracovat na plynulosti projevu, pohotovosti a 
výslovnosti; slovní zásoba již bude zahrnovat více frází, abstraktní témata a angličtinu pro práci a obchod, 
např.: na letišti, nakupování, památky, vztahy mezi lidmi, pocity, kancelář, obchodní jednání, ucházení se 
o práci,  společnost, příroda a životní prostředí, věda, film a divadlo atd.; ve výuce je používána 
komunikativní metoda; používání mateřského jazyka je sníženo na minimum. Po absolvování programu 
budete mít aktivní znalost cca 2500 - 3000 anglických slov a budete používat všechny větné vazby (tj. 
gramatiku 
 
Anglický jazyk pro humanitní a spole čenské v ědy 
 
AJHU1 Mgr. Martin Škvára   
Úroveň kurzu je B1+ až B2, kurz je zaměřen na přípravu FCE. 
 
 
Německý jazyk pro za čátečníky  
 
NJA1 Mgr. Radim Hole ček 
Kurz německého jazyka pro začátečníky si klade za cíl představit základní slovní zásobu a gramatiku 
německého jazyka, tak aby byl účastník kurzu schopen po jeho ukončení se domluvit a porozumět 
nejběžnějším životním situacím. 
 
Německý jazyk pro mírn ě pokro čilí  
 
NJA2 Mgr. Kate řina Smejkalová   
Návazný kurz by se zaměřil jednak na upevňování gramatiky z předešlého kurzu a procvičování nové 
gramatiky (např. minulé časy sloves, skloňování přídavných jmen a řadových číslovek, stupňování 
přídavných jmen a příslovcí)  a též na rozvoj konverzačních schopností pomocí témat (např. Mein 
Beruf,Reisen, Gesundheit, apod.)  
 
 


