
 

VK – Přípravný kurz angličtina A (VK PK AA) 
          Preparatory Course English A 
 
dotace: 2h/týdně 
 

Maximální počet studentů 16 

Počet kreditů: 4 
 

Anotace:  
 

Kurz je určen pro studenty, jejichž úroveň ovládání daného cizího jazyka neodpovídá 

požadované vstupní úrovni standardního kurzu cizího jazyka A pro akademické a profesní 

účely (maturitní úroveň A2 – B1 podle Společného Evropského referenčního rámce pro 

jazyky: http://www.portaljazyku.cz/texty/dokumenty/spolecny-evropsky-referencni-ramec-

pro-jazyka.html). Studenti se v semináři učí pracovat s obecným praktickým jazykem v ústní i 

písemné podobě tak, aby byli na konci kurzu schopni komunikovat na vstupní úrovni 

standardního kurzu cizího jazyka A. Jednotlivá konverzační témata slouží jako podklad pro 

procvičování a zažití morfologických, lexikologických, syntaktických a sémantických složek 

jazyka. 

 

Annotation: 
 
The course is designed for the students whose foreign language command level does not meet 

the entry requirements of the standard Foreign Language Courses A (the secondary final exam 

level A2 – B1 of the European referential framework: 

http://www.euregioenglish.be/levels.html). Students learn and practice using general practical 

language in both oral and written forms with the aim of acquiring the language command on 

the level required for the standard FL course A.  The individual conversation topics serve a 

base for practising and enhancement of awareness of morphological, lexicological, syntactic, 

and semantic elements of the language. 

 

Sylabus kurzu: 
Témata –VK PK AA: 

1. Osobní prezentace 
2. Popis osoby (vzhled, vlastnosti).  
3. Bydlení  
4. Volný čas, režim dne.  
5. 5akupování – obchody a zboží, placení 
6. 5árodní kuchyně, restaurace, stravování studentů  
7. Cestování – dopravní prostředky, ubytování 
8. Lékařská péče, nemoci a jejich léčení, prevence.  
9. Systém vzdělávání, typy škol,  
10. Studijní programy, předměty, kurzy, studium na VŠ  
11. Zaměstnání – druhy zaměstnání, potřebná kvalifikace, životní dráha.  
12. Životní prostředí – problémy, ochrana krajiny, zvířat a rostlin.  
13. Reálie zemí – poloha, povrch, podnebí, průmysl, obyvatelstvo, 

zemědělství, politický systém, historie, literatura.  



 

 

Topics –VK PK AA: 
 

1. Self-presentation, family  
2. Describing a person (appearance, qualities) 
3. Housing  
4. Leisure, daily routine 
5. Shopping – shops and goods, payment 
6. Food and cuisine, restaurants, eating habits of college students 
7. Travel – means of transport, accommodation.  
8. Medical care, diseases, treatment, prevention.  
9. School system, types of schools 
10. Study programmes, subjects, courses, studying at college  
11. Jobs – types of jobs, qualifications required, career ladder 
12. Environment, issues, protection, natural world – flora and fauna 
13. Aspects of life and institutions of relevant countries – eg. location, landscape, 

climate, industry, population, agriculture, political system, history, literature. 
 

 
Požadavky k zápočtu: 

• docházka  

• písemné testy 

• aktivita  

 

 


