Příloha č. 3
Výuka cizích jazyků v bakalářském studiu v prezenční formě studia
a pravidla pro jejich zápis v ak. r. 2015/16
pro studijní obor Informační technologie v administrativě (ITA)
Na FAI studují studenti studijního oboru ITA dva cizí jazyky. Povinným předmětem je Anglický jazyk a
povinně volitelným je jeden z těchto z jazyků: Francouzský, Španělský, Ruský a Německý.
Z Anglického jazyka musí studenti během Bc. studia dosáhnout minimálně úrovně B1 v mezinárodní
stupnici, což představuje tzv. prahovou znalost jazyka (porozumění běžnému mluvenému a psanému
jazyku, v našem pojetí cca středně pokročilý). Výuku Anglického jazyka na FAI zajišťuje Centrum
jazykového vzděláváni (kód CJV) Fakulty humanitních studií (FHS) UTB ve Zlíně.
Cizí jazyk 1 – Anglický jazyk
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 (1, 2, 3, 4), které jsou
označeny těmito kódy: CJV/PAA1, CJV/PAA2, CJV/PAA3, CJV/PAA4. Předměty mají narůstající
jazykovou úroveň - úroveň 1 je nejnižší, úroveň 4 nejvyšší. Jejich kreditní ohodnocení je uvedeno
v Tab. 2.
Tab. 2
Kód předmětu
CJV/PAA1
CJV/PAA2
CJV/PAA3
CJV/PAA4
CJV/PAAZA

Jazyková úroveň
1
2
3
4
Zkouška z AJ

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

Ukončení
z
z
z
z
zk

PK
1
1
1
4
4

Vstupní znalosti a odborné náplně jednotlivých předmětů jsou následující:
Jazyková úroveň 1 – Předmět CJV/PAA1
Vstupní znalosti: určitý/neurčitý člen, tvoření množného čísla, tvary slovesa BE, HAVE v přítomném
prostém čase, modální sloveso CAN, osobní, přivlastňovací a ukazovací zájmena, přivlastňovaní pomocí
´s, vazba HAVE TO, přítomný prostý čas, vazba LIKE + ING, počitatelná/nepočitatelná podstatná
jména, použití výrazů SOME/ANY, frekvenční příslovce (NEVER, OFTEN, USUALLY…), vazba
THERE IS/ARE, minulý prostý čas slovesa BE, předložky místní a časové (ON, AT, IN, UNDER…),
hláskování, slovosled.
Slovní zásoba a komunikativní dovednosti studenta na úrovni falešný začátečník.
Náplň: minulý prostý pravidelných a nepravidelných sloves, přítomný průběhový čas, stupňování
přídavných jmen, modální sloveso SHOULD, vyjádření budoucnosti pomoci vazby GOING TO,
předpřítomný prostý čas.
Jazyková úroveň 2 – Předmět CJV/PAA2
Vstupní znalosti: viz znalosti a náplň předmětu A
Slovní zásoba a komunikativní dovednosti studenta na úrovni mírně pokročilý.
Náplň: přítomný čas prostý a průběhový, předpřítomný čas prostý, minulý čas prostý a průběhový,
předminulý čas prostý, vazba USED TO, vyjádření budoucnosti pomocí: WILL, GOING TO, přítomného
prostého i průběhového času, tvoření příslovcí, podmiňovací způsob (WOULD), podmínkové věty typu
1, 2 (IF clauses), modální slovesa a jejich opisné tvary (CAN – BE ABLE TO …), vztažné věty, tázací
dovětky.
Jazyková úroveň 3 – Předmět CJV/ PAA3
Vstupní znalosti: viz znalosti a náplň předmětů A - B
Slovní zásoba a komunikativní dovednosti studenta na úrovni mírně pokročilý.
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Náplň: trpný rod, časové věty, podmínkové věty typu 1, 2, časové věty, běžná frázová slovesa,
předpřítomný čas průběhový, přímá/nepřímá otázka, složená podstatná jména, -ING-formy/infinitiv
s TO, vyjádření souhlasu/nesouhlasu (So/Neither do I…).
antonyma.
Jazyková úroveň 4 – Předmět CJV/ PAA4
Vstupní znalosti: znalost angličtiny na úrovni A2 (Pre-Intermediate – mírně pokročilý), obsah předmětů
PAA1, PAA2 a PAA3
Náplň: předpřítomný čas průběhový, podmínkové věty druhého typu, člen a jeho použití, modální
slovesa vyjadřující jistotu – přítomný a minulý čas, trpný rod, slovesa make a do, tázací dovětky, nepřímá
řeč
Zápis do předmětu Anglický jazyk
V průběhu zimního semestru 1. ročníku se všichni aktivní studenti prvního ročníku Bc. studia studijního
oboru ITA zúčastní tzv. Rozřazovacího testu z Anglického jazyka. Smyslem tohoto testu je zařazení
studenta do některé z výše uvedených jazykových úrovní. Studentovi bude prostřednictvím fakultního
správce IS STAG zapsán předmět Anglický jazyk s touto úrovní do jeho zápisového listu. V případě, že
se student Rozřazovacího testu nezúčastní, zvolí si jazykovou úroveň podle vlastního uvážení a na
vyzvání ji nahlásí garantovi studijního oboru. Pokud si zvolí úroveň chybně, nebude mu povolena
v budoucnu její změna.
V případě, že v žádaném termínu student nahlásí svou jazykovou úroveň Anglického jazyka, bude mu
přidělena automaticky nejnižší úroveň tedy 1.
Po přidělení jazykové úrovně bude student v dalších letech studia pokračovat vždy jazykovou úrovní o
stupeň vyšší až do cílové úrovně 4.
Předměty jazykové úrovně 1, 2, 3 jsou chápany jako přípravné předměty pro získání úrovně 4. Student
pokračuje ve studiu vždy vyšší úrovní i v případě, že nezíská ze zapsaného předmětu (CJV/PAA1,
CJV/PAA2, CJV/PAA3) zápočet. Musí, ale před zkouškou z Anglického jazyka získat zápočet
z předmětu CJV/PAA4. 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 PAA4. Zkoušku
PAAZA 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/PAA4 (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 středně pokročilý (intermediate), tzn. gramatické
jevy z předmětů 1 - 4, slovní zásoba a komunikační dovednosti na úrovni středně pokročilý.
Zkouška se skládá z části písemné (poslech s porozuměním, gramatika, čtení s porozuměním) a ústní
(rozhovor ve dvojicích na základě krátkého textu, obrázku apod.).
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