
 

Jazykové vzdělávání zaměstnanců a doktorandů PřF UP pořádané KCJ v letním semestru 2018/2019    
 

 

Máte-li zájem o některý semestrální kurz, napište prosím email 
vyučujícímu daného kurzu, který potvrdí, zda je v kurzu volná 
kapacita. Kurzy začínají v 1. týdnu letního semestru, tj. 11.2.2019. 

  Začátečníci 
A1 

Mírně pokročilí 
A2 

Středně pokročilí 
B1 

     Pokročilí 
           B2 

Velmi pokročilí 
          C1 

 

Konverzace                  
pro pokročilé 

Kurz na jazykové úrovni B2-C1 je zaměřen na rozvoj ústního vyjadřování.                                  
Bude zahrnovat diskuse na různá témata. Kurz je určen jak pro doktorandy,                                  
kteří se připravují na doktorandskou zkoušku z anglického jazyka, tak i pro                       
akademiky a jiné zaměstnance PřF.  

Út 15-16:30 
LP1030 

bez učebnice Lianne Barnard 
lianne.barnard@upol.cz 
 

Konverzace                  
pro pokročilé 

Kurz na jazykové úrovni B2-C1 je zaměřen na rozvoj ústního vyjadřování. Bude 
zahrnovat diskuse na různá témata. Kurz je určen jak pro doktorandy, kteří se 
připravují na doktorandskou zkoušku z anglického jazyka, tak i pro akademiky             a 
jiné zaměstnance PřF. 

Pá 8-9:30 
SE-F2  
(v Holici) 

bez učebnice Lianne Barnard 
lianne.barnard@upol.cz 
 

Akademické psaní  
pro PhD studenty  

Jednosemestrální kurz pro doktorandy jako příprava na povinnou zkoušku                       
z anglického jazyka (VCJ/PGSAJ), a to část Writing, kterou tvoří: 1) factual writing 
- popis grafu a 2) argument essay jako základní formát písemného projevu pro 
akademické účely. 

Čt 15-16:30 
LP 6031 

bez učebnice Marian Siedloczek 
marian.siedloczek@upol.cz 
 

Angličtina  
pro přírodovědce 

Kurz angličtiny na jazykové úrovni B2 zaměřený na zlepšení komunikativních 
dovedností za využití autentických přírodovědných textů, videí, poslechů a kvízů. 
Značná pozornost bude věnována přesnosti vyjadřování a argumentaci. Je určen 
doktorandům i zaměstnancům PřF. 

Po 15-16:30 
LP 1030 

bez učebnice Eva Karasková 
eva.karaskova@upol.cz 
 

Obecná angličtina  
pro pokročilé 
 

Kurz obecné angličtiny pro pokročilé, který je určen pro zaměstnance                               
a doktorandy PřF. Kurz je zaměřen na rozvoj komunikativních dovedností, 
funkční užití mluvnice a slovní zásoby.  

Út 8-9:30 
LP 1028 

Navigate Upper-Interm.  
(od Unit 3) 

Alena Fridrichová 
alena.fridrichova@upol.cz 
 

Obecná angličtina            
pro středně pokročilé 

Pokračování kurzu obecné angličtiny pro středně pokročilé, který je zaměřen               
na rozvoj komunikativních dovedností, funkční užití mluvnice a slovní zásoby.              
Je určen doktorandům i zaměstnancům PřF. 

Út 8-9:30 
LP 1030 

Navigate Intermediate  
(od Unit 5) 

Lucie Vaňková 
lucie.vankova@upol.cz 
 

Obecná angličtina             
pro středně pokročilé 
pro admin. pracovníky 

Kurzu angličtiny pro administrativní pracovníky se středně pokročilou 
znalostí6angličtiny. Kurz se zaměřuje na rozvoj jazykových a komunikativních 
dovedností potřebných v pracovním prostředí. 

Stř 8-9:30               
LP 1028 

Straightforward Interm., 
2

nd
 edition (od Unit 3) 

Lucie Vaňková 
lucie.vankova@upol.cz 

Obecná angličtina            
pro mírně pokročilé 
 

Kurz obecné angličtiny pro mírně pokročilé, který je zaměřen na rozvoj 
komunikativních dovedností, funkční užití mluvnice a slovní zásoby. Je určen 
zaměstnancům a doktorandům PřF.  Výuka probíhá v angličtině, v případě 
potřeby jsou vysvětlení podávána v češtině.  

Čt 8-9:30 
LP 1028 
 

English File Pre-Interm., 
3

rd
 edition, (od Unit 3A) 

Tomáš Maliňák 
tomas.malinak@upol.cz 
 

Čeština  
pro cizince 

Kurz češtiny, který je určen pro cizince, kteří působí na PřF, a nemají žádné nebo 
téměř žádné znalosti češtiny. Je zaměřen na zvládnutí základů české gramatiky             
a prvků běžné komunikace v češtině. Kurz je veden v angličtině. 

Po 15-16:30 
LP 1028 

Čeština expres/ Czech 
Express (od Unit 3B)   

Helena Kadlecová 
helena.kadlecova@upol.cz 
 

 

Konzultace ke tvorbě 
akad. textů 

Možnost konzultovat připravovaný text s Mgr. Marianem Siedloczkem, M.A. Konzultace se 
konají každý týden  v rozsahu 2 x 45 min, na konkrétním čase konzultace je zapotřebí se 
domluvit předem mailem. 

Út 11:30-12:30 
LP 6028 

Marian Siedloczek 
marian.siedloczek@upol.cz 
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