
VK – Přípravný kurz angličtina B (VK PK AB) 

          Preparatory Course English B 

 

dotace: 2h/týdně 
 
Maximální počet studentů 16 
Počet kreditů: 3 
 
Anotace:  
 
Kurz je určen pro studenty, jejichž úroveň ovládání daného cizího jazyka neodpovídá 
požadované vstupní úrovni standardního kurzu cizího jazyka BII (úroveň A1 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 základům obecného praktického jazyka v ústní i 
písemné podobě tak, aby byli na konci kurzu schopni komunikovat na vstupní úrovni 
standardního kurzu cizího jazyka BII. Jednotlivá konverzační témata spolu se základními 
morfologickými, lexikologickými, syntaktickými a sémantickými návyky směřují k osvojení 
základů komunikace v běžných situacích. 
 
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 BII (level A1 of the 
European referential framework: http://www.euregioenglish.be/levels.html). Students learn 
basics of 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 BII.  The individual 
conversation topics and essential morphological, lexicological, syntactic, and semantic 
function awareness result in acquiring simple communication skills in everyday situations. 
 
Sylabus kurzu: 

Témata –VK PK AB: 

 
1. Pozdravy, vzájemné představování s ohledem na kulturu země daného 

cizího jazyka v různých společensko-geografických souvislostech 
2. Charakteristika nového cizího jazyka (s diskusí o zvláštnostech a 

odlišnostech jazyka v mluvené i psané podobě) 
3. Seznámení se specifiky daného jazyka (např. písmo, abeceda, hláskování, 

zásady slovosledu, …) 
4. Základní osobní informace (o mě), vyplnění jednoduchého osobního 

dotazníku 
5. Základní osobní informace (o jiných, například o členech rodiny, přátelích, 

spolužácích) 
6. Denní program (popis rutinních činností doma, ve škole, v práci, …) 
7. Popis objektů (např. popis jednoduchých obrázků: názvy běžných 

předmětů, velikosti, barvy, materiály, tvary) 
8. Části těla (pojmy pro základní části lidského těla) 
9. Popis děje – běžné činnosti a úkony (často užívaná dějová slovesa) 
10. Vyjadřování osobních pocitů a postojů (kladné a záporné emoce a postoje: 

přídavná jména, konstrukce ne/líbí se mi, ne/mám rád, …) 



11. Rozhovor s neznámým – seznamujeme se (jednoduché otázky a odpovědi) 
12. Kupuji a platím (komunikace v běžných situacích týkajících se ceny zboží 

nebo služeb, manipulace s penězi a placení) 
13. Vše, co o sobě a svém životě dokážu říci (práce s psaným textem – osobní 

prezentace v psané a mluvené podobě) 
 

Topics – VK PK AB: 

 
1. Greetings, introducing oneself to each other, with respect to cultural customs of the 

relevant foreign country in various socio-geographical contexts  
2. Typical characteristics of the new foreign language (discussing its peculiarities and 

differences between its spoken and written form) 
3. Introducing some specific aspects and distinctive features of the relevant language 

(eg. system of writing, alphabet, spelling, principles of word order...) 
4. Basic information about (my)self, filling in a simple form 
5. Basic information about others (eg. family members, friends, classmates) 
6. Daily routine (describing routine activities at home, at school, at work...) 
7. Describing an object ( eg. describing simple pictures: common objects and their 

names, size, colours, materials, shapes) 
8. Body parts (terms for basic parts of human body)  
9. Describing an action – common activities and operations (frequently used activity 

verbs) 
10. Expressing emotions and showing attitudes (positive and negative emotions and 

attitudes: adjectives, structure I like / I don’t like...) 
11. Dialogue with a stranger – getting aquinted (simple questions and answers) 
12. Buying and paying (communicating in common situations with respect to the price of 

goods or services, dealing with money and paying) 
13. All I can say about myself and my life (written text work, self-presentation in written 

and spoken form) 
 

Požadavky k zápočtu: 

• docházka  
• písemné testy 
• aktivita  
 

 


