Příloha č. 1
Výuka Anglického jazyka v bakalářském studiu v prezenční formě studia
a pravidla pro jeho zápis v ak. r. 2015/16 pro studijní obory:
Bezpečnostní technologie systémy a management (BTSM)
a
Informační a řídicí technologie (IŘT)
Každý student FAI v Bc. studiu studijních oborů BTSM a IŘT musí během Bc. studia dosáhnout
z Anglického jazyka minimálně úrovně A2 v mezinárodní stupnici (Pre-Intermediate – mírně pokročilý)
Výuku Anglického jazyka na FAI zajišťuje Centrum jazykového vzdělávání (kód CJV) Fakulty
humanitních studií (FHS) UTB ve Zlíně.
Vzhledem k tomu, že vstupní úroveň znalostí anglického jazyka u studentů FAI není na srovnatelné
úrovni, je studentům umožněno postupovat při studiu Anglického jazyka individuálně podle svých
jazykových schopností. Jsou nabízeny předměty na různých jazykových úrovních (A, B, C), které jsou
označeny těmito kódy: CJV/PAAA, CJV/PAAB, CJV/PAAC. Předměty mají narůstající jazykovou
úroveň - úroveň A je nejnižší, úroveň C nejvyšší. Jejich kreditní ohodnocení je uvedeno v Tab. 1.
Tab. 1
Kód předmětu
CJV/PAAA
CJV/PAAB
CJV/PAAC
CJV/PAAZ

Jazyková úroveň
A
B
C
Zkouška z AJ

P-S-C
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-0-0

Ukončení
z
z
z
zk

PK
1
1
3
4

Vstupní znalosti a odborné náplně jednotlivých předmětů jsou následující:
Jazyková úroveň A – Předmět CJV/PAAA
Vstupní znalosti: začátečník
Náplň: sloveso be – přítomný a minulý čas, přítomný čas prostý, přítomný čas průběhový, minulý čas
prostý, předpřítomný čas, přivlastňovací zájmena, ukazovací zájmena, vazba there is/there are, slovesa
can/can’t a should/shouldn’t
Jazyková úroveň B – Předmět CJV/PAAB
Vstupní znalosti: znalost angličtiny na úrovni A1 (Elementary – pokročilý začátečník), obsah předmětu
PAAA
Náplň: přítomný čas prostý, přítomný čas průběhový, minulý čas prostý, minulý čas průběhový, budoucí
čas vyjádřený pomocí will a going to , vazba used to, výrazy some/any/much/many, stavová slovesa,
přídavná jména – druhý a třetí stupeň
Jazyková úroveň C – Předmět CJV/PAAC
Vstupní znalosti: znalost angličtiny na úrovni A1 (Elemen
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tary – pokročilý začátečník), obsah předmětů PAAA a PAAB
Náplň: předpřítomný čas prostý s výrazy already ,yet, for, since, modální slovesa, předpovědi s may,
might, will, formy přídavných jmen s –ing a –ed, trpný rod, účelový infinitiv, vztažné věty, časové věty
Kompletní sylaby jednotlivých předmětů najdete v kartách předmětů v IS-STAG.
Zápis do jazykových předmětů
V průběhu letního semestru 1. ročníku se všichni aktivní studenti prvního ročníku Bc. studia zúčastní tzv.
Rozřazovacího testu z Anglického jazyka. Smyslem tohoto testu je zařazení studenta do některé z výše
uvedených jazykových úrovní. Tato jazyková úroveň bude studentovi zaslána elektronicky a jeho
povinností je si zapsat předmět s touto jazykovou úrovní při Předzápisu na další rok studia do
Předzápisového listu. V případě, že se student Rozřazovacího testu nezúčastní, zvolí si jazykovou úroveň
podle vlastního uvážení. Pokud si zvolí úroveň chybně, nebude mu povolena její změna.
Po přidělení jazykové úrovně bude student v dalších letech studia pokračovat vždy jazykovou úrovní o
stupeň vyšší až do cílové úrovně C.
Předměty jazykové úrovně A a B, jsou chápány jako přípravné předměty pro získání úrovně C. Student
pokračuje ve studiu vždy vyšší úrovní i v případě, že nezíská ze zapsaného předmětu (CJV/PAAA,
CJV/PAAB) zápočet. Musí ale před zkouškou z Anglického jazyka získat zápočet z předmětu
CJV/PAAC.
Student, který se prokáže oficiálním ověřením svých jazykových znalostí (FCE, Cambridge ESOL, City
and Guilds Communicator, Státní jazyková zkouška - základní, Státní maturitní zkouška z AJ na úrovni
min. B2) ne starším než 5 let, může požádat o uznání předmětu PAAC. Zkoušku PAAZ nelze uznat.
Žádost se podává na začátku akademického roku a o uznání rozhoduje garant předmětu.
Nutná podmínka pro vykonání zkoušky z Anglického jazyka: získání zápočtu z předmětu CJV/PAAC
(neplatí pro studenty vlastnící certifikát ověřující jejich vyšší znalosti z Anglického jazyka – viz výše).
Požadavky ke zkoušce z Anglického jazyka
Při zkoušce student prokáže znalost jazyka na úrovni A2 (Pre-Intermediate – mírně pokročilý), tzn.
gramatické jevy z předmětů CJV/PAAA – CJV/PAAC, slovní zásoba a komunikační dovednosti na
stejné úrovni.
Zkouška se skládá z části písemné (poslech s porozuměním, gramatika, slovní zásoba, čtení
s porozuměním) a ústní (rozhovor ve dvojicích na základě krátkého textu, obrázku apod.).
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