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Jazykové kurzy pro zaměstnance (modul 2)  
ZIMNÍ SEMESTR  

akademického roku 2009/2010 
 

ANOTACE 
 
Anglický jazyk pro za čátečníky  
 
AA11 Zdeňka Hrochová 
AA12 Mgr. Zuzana Procházková 

 
AA13 Mgr. Rico Abdelhimd Boucha 
AA14 Mgr. Iva Št ěpničková 

Cílem kurzů je osvojení základních jazykových prostředků, jako je slovní zásoba a gramatika a 
jazykových dovedností, jimiž jsou poslech, čtení, psaní a mluvení. Frekventanti by měli být na konci 
kurzů schopni komunikace v jednoduchých situacích běžného života. Jazyková úroveň odpovídá 
úrovni A1 Evropského referenčního rámce (uživatel základů anglického jazyka). 
 
Anglický jazyk pro mírn ě pokro čilé  
 
AA21 Mgr. Stanislava Kaiserová 
AA22 Mgr. Kate řina Šteklová 
AA23 PhDr. Hana Suchánková, Ph.D. 
 

 
AA24 Mgr. Barbora Eisnerová 
AA25 PhDr. Jaroslav Benda 
AA26 Mgr. Tetyana Mashkova 
AA27 Mgr. Eva Havlíková 

Úroveň kurzů je A0, tj. věčný začátečník. V průběhu kurzů bude cílem utřídit si dosavadní znalosti aj, 
zopakovali začátky a zvládnout jednoduché konverzace na běžná témata. Frekventanti by měli být 
schopni rozumět textům, najít v nich důležité informace a umět psát krátká sdělení.  
 
Anglický jazyk pro st ředně pokro čilé  
 
AB11 Mgr. Jaroslav Holas 

 
AB12 Mgr. Kate řina Šteklová 

Kurzy odpovídají úrovni B1. U frekventantů budou prohloubeny jazykové dovednosti v oblasti psaní, 
čtení, poslechu i mluveného projevu, stejně tak jejich znalosti jazyka jako systému, např. časy, trpný 
rod, frázová slovesa a idiomy, … Frekventanti by měli být schopni plynulého projevu i na abstraktní 
témata. 
 
Anglický jazyk pro pokro čilé  
 
AB21 Mgr. Olga Filatová 
Cílem kurzu bude úroveň B2, tedy schopnost v případě zájmu složit testy jako např. FCE či TOEFEL. 
Frekventanti by měli být schopni samostatně hovořit, orientovat se v textech obecných i odborných, 
měli by být schopni napsat krátký či středně dlouhý text i na abstraktní témata.  
 
 
Anglický jazyk pro ekonomy  
 
AEK1 L.L.B. M.A. M.M. Elizabeth Brinsden  
Kurz je upraven pro specifické potřeby zvláště akademiků z Fakulty sociálně ekonomické. 
Frekventanti budou seznámeni se základními ekonomickými pojmy, tzv. business English.¨ 
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Anglický jazyk pro humanitní a spole čenské v ědy 
 
AHU1 Mgr. Martin Škvára 

 
AHU2 PhDr. Anna Kinovi čová 

Kurz představí frekventantům základní pojmy z humanitních a společenských věd, naučí je se 
orientovat v odborných textech a rozpravách a hovořit o základních sférách humanitních a 
společenských věd. 
   
Německý jazyk pro za čátečníky     
 
NA11 Mgr. Kate řina Smejkalová 

 
NA12 Mgr. Radim Hole ček 

Na konci kurzu německého jazyka pro začátečníky by frekventanti měli umět základní slovní zásobu 
na témata jako např. Mein Beruf, Schulwesen, apod.) Měli by se naučit hovořit v jednoduchých 
gramaticky správných větách a porozumět krátkým rozhovorům na běžná životní témata. 
 
Německý jazyk pro mírn ě pokro čilé  
 
NA21 Mgr. Radim Hole ček 
Úroveň kurzů je A0, tj. věčný začátečník. V průběhu kurzů bude cílem utřídit si dosavadní znalosti nj, 
zopakovali začátky a zvládnout jednoduché konverzace na běžná témata. Frekventanti by měli být 
schopni rozumět textům, najít v nich důležité informace a umět psát krátká sdělení.  
 


