Příloha č. 5

Výuka Anglického jazyka v bakalářském studiu v kombinované formě studia
V kombinované formě studia si student FAI v Bc. studiu povinně zvolí jeden z těchto jazyků:
Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk. Během Bc. studia musí dosáhnout z jazyka
minimálně úrovně A2 v mezinárodní stupnici (Pre-Intermediate – mírně pokročilý). Výuku
Anglického, Německého i Ruského jazyka na FAI zajišťuje Centrum jazykového vzdělávání (kód
CJV) Fakulty humanitních studií (FHS) UTB ve Zlíně.
Výuka Anglického jazyka
Výuka Anglického jazyka probíhá formou samostudia. Studenti jsou s požadavky k závěrečnému
testu seznamováni vždy na začátku semestru. Studium je rozděleno do čtyř jazykových úrovní.
Označení jednotlivých jazykových úrovní, vstupní předpoklady pro absolvování kurzů a náplně
jednotlivých předmětů jsou následující:
Jazyková úroveň 1 – Předmět CJV/KA1A
Vstupní znalosti: začátečník
Náplň: sloveso be, přítomný čas prostý, přítomný čas průběhový, minulý čas – nepravidelná
slovesa, členy podstatných jmen, vazba have got, there is/there are
Jazyková úroveň 2 – Předmět CJV/KA2A
Vstupní znalosti: začátečník, obsah předmětu KA1A
Náplň: počitatelná/nepočitatelná podstatná jména, vazba going to, budoucí čas s will, přídavná
jména – druhý a třetí stupeň, slovesa would like, have to, don't have to, předpřítomný čas se since a
for
Jazyková úroveň 3 – Předmět CJV/KA3A
Vstupní znalosti: znalost angličtiny na úrovni A1 (Elementary – pokročilý začátečník), obsah
předmětů KA1A a KA2A
Náplň: minulý čas prostý – pravidelná a nepravidelná slovesa, minulý čas prostý, minulý čas
průběhový, předpřítomný čas s yet a already, budoucí čas s will, nultá a první podmínková věta,
vazba used to, účelový infinitiv, should/shouldn’t, have vs. have got
Jazyková úroveň 4 – Předmět CJV/KA4A
Vstupní znalosti: znalost angličtiny na úrovni A1 (Elementary – pokročilý začátečník), obsah
předmětů KA1A, KA2A a KA3A
Náplň: budoucí čas will a going to, trpný rod, modální slovesa have to, don‘t have to, mustn’t,
vztažné věty, časové předložky, druhá podmínková věta
Nepovinně-volitelný předmět CJV/KAAA
předmět s pravidelnou týdenní výukou pokrývající obsah předmětů KA1A a KA2A
Vstupní znalosti: začátečník
Náplň: sloveso be, přítomný čas prostý, přítomný čas průběhový, minulý čas, předpřítomný čas se
since a for, členy podstatných jmen, vazba have got, slovesa would like, have to, don't have to, there
is/there are, počitatelná/nepočitatelná podstatná jména, vazba going to, budoucí čas s will, přídavná
jména – druhý a třetí stupeň
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Nepovinně-volitelný předmět CJV/KABA
předmět s pravidelnou týdenní výukou (3 hodiny týdně) pokrývající obsah předmětů KA3A a
KA4A .
Vstupní znalosti: znalost angličtiny na úrovni A1 (Elementary – pokročilý začátečník), obsah
předmětu KAAA
Náplň: minulý čas prostý – pravidelná a nepravidelná slovesa, minulý čas průběhový, předpřítomný
čas s yet a already, nultá/první a druhá podmínková věta, vazba used to, modální slovesa have to,
don‘t have to, mustn’t, should/shouldn’t, sloveso have vs. have got, budoucí čas will a going to,
trpný rod, vztažné věty, časové předložky, účelový infinitiv
Kompletní sylaby jednotlivých předmětů najdete v kartách předmětů v IS STAG.
Požadavky k předmětu CJV/KA1A
Předmět je bez ukončení, ale student píše na konci semestru test na 30 bodů z témat probraných
v tomto předmětu. Na test má dva pokusy, zůstává mu lepší dosažený výsledek.
Požadavky k předmětu CJV/KA2A
Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem. Student na konci semestru píše test na 70 bodů a
k výsledku se mu připočtou body z testu, který psal v předmětu CJV/KA1A. Minimální počet bodů
z obou testů pro zisk klasifikovaného zápočtu je 60.
Požadavky k předmětu CJV/KA3A
Předmět je bez ukončení, nepíše se žádný test.
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/KA1A – CJV/KA4A, 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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