Příloha č. 4b – Ruský jazyk
Cizí jazyk II – Ruský jazyk
Výuka ruského jazyka je 3-semestrální. Jednotlivé kurzy (kromě PAR1) mají vždy podmiňující předmět.
Ukončení jednotlivých kurzů probíhá mimo jiné (viz karta předmětů PAR1, PAR2 a PAR3 na Portále
UTB) absolvováním závěrečného písemného testu s min. úspěšností 60%.
Student, který se prokáže ověřením svých znalostí uznávaným certifikátem (TRKИ, TORFL) ne starším
než 5 let, se může účastnit pouze závěrečného testu na konci každého semestru. Žádost podá na začátku
akademického roku a o uznání rozhoduje garant předmětu.
Předměty mají narůstající jazykovou úroveň, která je v tabulce znázorněna podle Evropského
referenčního rámce.
Kód předmětu Jazyková úroveň
CJV/PAR1
( O – A1)
CJV/PAR2
( A1 – A2)
CJV/PAR3
( A2 – B1)

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

Ukončení
z
klz
klz

PK
1
1
1

Požadavky na vstupní znalosti a náplň jednotlivých kurzů jsou následující:
PAR1
Vstupní znalosti: znalosti na úrovni začátečník, mírný začátečník ( 0 - A1 )
osobní zájmena v 1. pádě, časování pravidelných sloves v přítomném čase, časování slovesa „быть“,
pořádek slov ve větě oznamovací a tázací
Náplň: časování sloves, 1. pád podstatných jmen v oslovení, číslovky 11 – 20 v 1. pádě v přítomném
čase, přízvuk, rozlišování přízvučných a nepřízvučných slabik, pohyblivý přízvuk, intonace tázacích,
zvolacích a oznamovacích vět, představování, pozdravy při setkání a loučení, seznamování, telefonický
rozhovor, jak si domluvit setkání, pozvání na návštěvu, poděkování, omluva
PAR2
Vstupní znalosti: - úroveň A1- A2 pokročilý začátečník
Podmiňující kurz PAR1
Student rozumí známým slovům a zcela základním frázím týkajícím se jeho osoby, rodiny a
bezprostředního konkrétního okolí. Rozumí známým jménům, slovům a jednoduchým větám. Umí klást
jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají jeho základních potřeb, nebo jde-li o
věci, jež jsou mu důvěrně známé. Umí napsat stručný jednoduchý text.
Náplň: 1. pád číslovek 30 – 90, 100 – 900, podstatná jména po číslovkách, podstatná jména v 1. a 3. pádě
jednotného čísla, osobní zájmena v 1. 3. pádě jednotného čísla, časování sloves, přivlastňovací zájmena
v 1. pádě jednotného a množného čísla, telefonování, překonávání jazykových obtíží, pohyblivý přízvuk,
změny intonace podle smyslu otázek
PAR3
Vstupní znalosti: úroveň A2 – B1 mírně - středně pokročilý
Podmiňující kurz PAR2
Slovní zásoba a komunikativní dovednosti studenta na úrovni mírně pokročilý.
Student rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se ho bezprostředně
týkají. Umí vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech.
Rozumí krátkým jednoduchým osobním dopisům. Umí komunikovat v jednoduchých běžných situacích
vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Umí použít řadu
frází a vět, aby jednoduchým způsobem popsal/popsala dosažené vzdělání a své současné nebo
předchozí zaměstnání. Umí napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se jeho základních
potřeb. Umí napsat velmi jednoduchý osobní dopis, například poděkování.
Náplň: 7. pád podstatných jmen, 4. pád osobních zájmen, zvratná slovesa, slovesa se změnou kmenové
souhlásky, slovesné vazby, volný čas, seznámení, seznamovací inzerát, výslovnost souhlásek v přejatých
slovech, opakování výslovnosti přízvučných a redukovaných samohlásek
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