ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta elektrotechnická
Katedra jazyků
Technická 2, 166 27 Praha 6, +420 224 353 596

Podrobně na http://jazyky.fel.cvut.cz
o CO KDYŽ OPAKUJI A CHCI SKLÁDAT JEN ZKOUŠKU?
Musím si sám/sama zapsat předměty B0B04B1K (klasifikovaný zápočet, nižší úroveň, podrobně na
http://jazyky.fel.cvut.cz/index.php?m=v&lg=cz&o=kz_bcprez) a B0B04B2Z (zkouška).

o CO KDYŽ MÁM MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁT?
Musím si sám/sama zapsat předměty B0B04B1K (klasifikovaný zápočet, nižší úroveň) a B0B04B2Z. V průběhu
semestru se dostavím v konzultačních hodinách k vedoucí katedry jazyků, zkouška mi bude uznána.
UZNÁVÁNÍ ZKOUŠEK NENÍ AUTOMATIZOVANÉ!

o CO KDYŽ JSEM ÚPLNÝ ZAČÁTEČNÍK?
Studijní oddělení mi zapíše předmět B0B04A21 (pro začátečníky). Sám/sama se přihlásím na některé nabízené
cvičení v rozvrhu. Je pro mne vhodný také Intenzivní kurz (viz Aktuálně FEL).

o JAK JSEM DOPADL(A) V TESTU A CO TO PRO MNE ZNAMENÁ?


B0B04A21 – nedostatečné znalosti. Studijní oddělení mi zapíše příslušný předmět, sám/sama se přihlásím na
některé nabízené cvičení v rozvrhu. Mohu se zúčastnit také Intenzivního kurzu (viz Aktuálně FEL), určeného
pro úplné začátečníky.
 B0B04B11 – znalosti pod úrovní B1 SERR (mírně pokročilí). Studijní oddělení mi zapíše příslušný předmět,
sám/sama se přihlásím na některé nabízené cvičení v rozvrhu.
 B0B04B21 – znalosti přibližně na úrovni B1 - B2 SERR (pokročilí). Studijní oddělení mi zapíše:
a) Příslušný předmět, sám/sama se přihlásím na některé nabízené cvičení v rozvrhu.
b) Předmět B0B04B1K (klasifikovaný zápočet). Tento předmět nemá cvičení, je jen předstupněm povinné
zkoušky. Během zimního semestru mi bude uznán a výsledek zapsán do KOSu, nemusím se o nic dalšího
starat.

o KTERÉ ANGLIČTINY MUSÍM V PRŮBĚHU STUDIA POVINNĚ ABSOLVOVAT?
B0B04B1K (klasifikovaný zápočet) a B0B04B2Z (zkouška). Zápočet je doporučeno skládat v prvním ročníku, zkoušku
ve druhém. Nejpozději je nutno obojí úspěšně absolvovat v 6. semestru, tedy před přihlášením ke státní závěrečné
zkoušce. Podrobněji k předchozím bodům zde: http://jazyky.fel.cvut.cz/index.php?m=v&lg=cz&o=kz_bcprez

o KDE NAJDU MATERIÁLY A SYLABY JAZYKOVÝCH PŘEDMĚTŮ?

http://jazyky.fel.cvut.cz
Materiály se každý semestr aktualizují, doporučujeme stahování až po 21. září.
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o K ČEMU JE PŘEDBĚŽNÝ ZÁPIS?
Počet kurzů daného předmětu (úrovně) se stanovuje podle předběžného zápisu – jiná možnost není, anglické kurzy
nejsou povinné ani povinně volitelné. Na základě jeho výsledků se sestavuje rozvrh, popřípadě najímají externí
učitelé. Pokud předběžný zápis ignorujete (ač není závazný), nepočítá se s vámi a reálně hrozí, že v daném semestru
požadovaný předmět nebudete moci absolvovat. Je lepší si předběžně zapsat předmětů více/více možností,
v řádném zápisu si pak některé můžete bez jakýchkoli sankcí zrušit.

o CO ZNAMENAJÍ KÓDY PŘEDMĚTŮ – ANGLIČTINY?
První písmeno a číslo značí obor studia (A pro všechny, kdo nastoupili ke studiu v roce 2015 a dříve, B pro rok 2016
a pozdější; 0 znamená, že předmět se týká všech oborů); další písmeno je etapa studia (B = bakalářské);
druhé dvojčíslí je číslo katedry (04 = jazyky), další kombinace písmeno+číslo označuje úroveň podle SERR (A2, B1, B2);
pokud je poslední číslo, jedná se o kurz (1 – první část, vyučuje se v zimním semestru, 2 – druhá část, letní semestr);
pokud je poslední písmeno, jedná se o nějaký typ zkoušky (K – klasifikovaný zápočet, Z – zkouška).

o JAK NÁSLEDUJÍ KURZY ZA SEBOU PODLE ÚROVNĚ?
Od nejméně k nejvíce pokročilým takto:
A0B04A21 -> A0B04A22 -> A0B04B11 -> A0B04B12 -> A0B04B21 -> A0B04B22
nebo
B0B04A21 -> B0B04A22 -> B0B04B11 -> B0B04B12 -> B0B04B21 -> B0B04B22

o KTERÉ PŘEDMĚTY MUSÍM POVINNĚ ABSOLVOVAT?
A0B04B1K + A0B04B2Z, případně B0B04B1K + B0B04B2Z.
Můžete si oba zapsat současně, nebo ...B1K absolvovat dříve. Věnujte pozornost plánování, zejména tehdy, pokud
si angličtinu necháváte do posledního semestru – mohlo by se stát, že zkoušku nesložíte napoprvé a nestihnete
semestr uzavřít. Katedra jazyků v takovém případě nenese žádnou odpovědnost.
...B1K bude uznán těm studentům, kteří na naší katedře úspěšně absolvují některý z kurzů vyšších úrovní (od ...B12
výše).

Kurzy (tj. přímá výuka) povinné nejsou, ale vřele je doporučujeme – zejména ...B21 a
...B22 jako přípravu na zkoušku.
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Katedra jazyků vás zve do kurzů angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny, ruštiny,
japonštiny, čínštiny a češtiny pro cizince.
Nabízíme kurzy pro začátečníky i pokročilejší studenty.
Všechny volitelné předměty jsou ohodnoceny 2 kredity.
Podrobné informace o nabídce a obsahu kurzů najdete na

http://jazyky.fel.cvut.cz

ANGLIČTINA
 Intenzivní kurz pro začátečníky před zahájením semestru
 Volitelné kurzy v rámci studia (konverzace, gramatika, odborná angličtina)
 Přípravné kurzy na zkoušky FCE, CAE, TOEFL (bez konání vlastní zkoušky)

ČEŠTINA PRO CIZINCE
 Kurz pro pokročilé studenty studující FEL v českém jazyce
 Kurz pro úplné začátečníky vyučovaný na bázi angličtiny (především pro studenty
programu Erasmus)

FRANCOUZŠTINA, NĚMČINA, RUŠTINA, ŠPANĚLŠTINA
 Standardní kurzy pro začátečníky i mírně pokročilé studenty, konverzace, gramatika,
odborný jazyk, …

ČÍNŠTINA, JAPONŠTINA
 Kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé studenty

Kurzy otvíráme podle zájmu studentů –
tj. podle počtu zapsaných studentů v předběžném zápisu.
Kurz s méně než 10 zapsanými studenty nebude otevřen.

