
Nabídka povinně volitelných kurzů (navazující mgr. studium)

What is CLIL?

Simply: learning how to teach your second major in English

Come and join us.
Looking forward to seeing you,

Alice Sukdolová, the CLIL course tutor



IPA1 Komunikační aktivity a tvůrčí psaní v AJ

Kurz  bude  zaměřen  na  rozvoj  produktivních  řečových  dovedností  v  angličtině,  tedy
mluvení  a  psaní.  V  oblasti  mluvení  budou  posluchači  zapojeni  do  různých  typů
komunikačních aktivit orientovaných jak na rozvoj plynulosti, tak přesnosti vyjadřování.
Ve  větší  míře  budou  využívány  diskuse,  ústní  prezentace  a  také  některé  techniky
dramatické výchovy, jako např. hra v rolích nebo dramatické hry, které se dlouhodobě
úspěšně  využívají  ve  výuce  cizích  jazyků.  V  oblasti  psaní  si  posluchači  prakticky
vyzkouší několik technik tvůrčího psaní. Konkrétní tematické okruhy budou stanoveny
podle zájmu, potřeb a úrovně účastníků.

Course tutor: dr. Kateřina Dvořáková



KJA Komplexní jazyková analýza
Kurz se zaměřuje na poskytnutí komplexní analýzy autentických textů z
různých sfér lidského života. Syntéza a aplikace poznatků jednotlivých
lingvistických  disciplin  formou  analýzy  autentických  textů.  Uplatnění
kontrastivního pohledu na AJ a Čj  s důrazem na tradičně problémové
oblasti  jazykového  systému  (slovesný  vid,  funkční  větná  perspektiva,
slovosled,  atd.).  Po  úvodních  ukázkách  vedených  vyučujícím  studenti
sami  na základě vlastní  domácí  přípravy  analyzují  autentické  texty  a
účastní se diskuse. 

Course tutor: dr. Vladislav Smolka



Obraz vyučování a učení v americké literatuře

Cílem  kurzu  je  prohloubit  poznání  související  s  tématikou  učení  a
vyučování  prostřednictvím  americké  literatury  na  základě  četby  a
rozboru vybraných děl. Studenti si zvolí dílo k prezentaci z doporučeného
seznamu  literatury  s  motivy  učení  a  vyučování  a  následně  ho  se
skupinou budou diskutovat z hlediska vybraného tématu.

Course tutor: Dr. Christopher E. Koy

SF           Science fiction a současná angloamerická literatura pro mládež

Cílem kurzu je seznámit studenty s konkrétními autory a texty současné
angloamerické literatury pro mládež s přihlédnutím k literární tradici i
širšímu  kulturně  historickému  a  teoretickému  kontextu.  Tematické
okruhy: fantasy, science fiction, dobrodružná literatura, hororový žánr,
psychologická próza, rodinný román a deník, experimentální próza. Kurz
bude věnován komparativnímu a intertextuálnímu čtení, zaměřenému na
postižení paralel mezi interpretovanými texty, jejich literárními vzory a
celkovým literárním a kulturním vývojem. 



Course tutor: dr. Kamila Vránková

STYLISTIKA 

Předmět Stylistika si klade za cíl uvést posluchače do problematiky lingvistické stylistiky a vymezit
obor  zkoumání  vůči  stylistice  literární.  Mnoho  rysů  užívaného  jazyka  koreluje  přímo  s  rysy
kontextu či situace, ve kterých se užívání jazyka (komunikační událost) odehrává. Předmět jako
celek se snaží o vytvoření a postupné zdokonalování schopnosti stylisticky vhodně užívat jazyk v
různých  komunikačních  situacích.  V  přednášce  se  výuka  zaměřuje  na  prezentaci  teoretických
kategorií, semináře poskytují praktická cvičení založená na stylistické analýze různých typů textu. 

Course tutor: Mgr. Jaroslav Emmer



VAL2 Vybrané kapitoly z angloamerické literatury 2

Kurz je zaměřen na vývoj a proměny britského epistolárního románu od
18.století  do  současnosti.  Pohled  napříč  staletími  a  žánry  poskytne
studentům příležitost prohloubit si znalosti řady významných literárních
směrů  a  žánrů,  od  osvícenské  satiry  a  sentimentální  literatury  přes
gotický  román po  postmoderní  využití  epistolární  formy. Vybraná  díla
budou  studována  v  kulturně-historickém  kontextu  a  ve  vztahu  k
souvisejícím literárním trendům.  Četba  a  rozbor  literárních děl  budou
doplněny  přednáškou,  která  posluchačům  poskytne  teoretický
historicko-literární  rámec  pro  vnímání  textů.  Cílem  semináře  je
maximální  zapojení  studentů  do  diskuze  a  interpretace  textů.  
                                                              Course tutor: Mgr. Renata Janktová


