
 

Jazykové vzdělávání zaměstnanců a doktorandů PřF UP pořádané KCJ v ZS 2014/15 
 

 

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 zimního semestru tj. od 22. 9. 2014. 

  Začátečníci 
A1 

Mírně pokročilí 
A2 

Středně pokročilí 
B1 

    Pokročilí 
        B2 

Velmi pokročilí 
          C1 

 

Příprava na zkoušku 
CAE 

Tento kurz se zaměřuje na přípravu ke zkoušce CAE (Certificate in Advanced English). Je 
určen bakalářským, magisterským a PhD student. 

Po 8-9.30 
LP 6031 

CAE Result 
(Od Unit 1) 

Marian Siedloczek 
marian19@post.cz 

Akademické psaní  
pro PhD studenty  

Jednosemestrální kurz pro doktorandy jako příprava na povinnou zkoušku z AJ (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 

Academic Writing Marian Siedloczek 
marian19@post.cz 
 

Příprava na zkoušku 
BEC Vantage 

Tento kurz připravuje na zkoušku BEC (Business English Certificate) Vantage  a je určen 
studentům bakalářského, magisterského a doktorského studia. Součástí přípravy je 
seznámení s formátem zkoušky.  

Út 15-16.30 
LP 6031 

Business Benchmark 
Upper-Intermediate,             
2nd edition (od Unit 1) 

Olga Vítkovská 
olga.vitkovska@upol.cz 
 

Příprava na zkoušku 
IELTS 

Tento kurz se zaměřuje na přípravu ke zkoušce IELTS a rozvoj pokročilejších dovedností, 
potřebných pro jazykový projev v anglickém jazyce. Je určen bakalářským, magisterským a 
PhD studentům.  

Út 13.15-14-45 
LP 1030 

Ready for IELTS  
(od Unit 1) 

Helena Kadlecová 
helena.kadlecova@upol.cz 

Obecná angličtina  
pro pokročilé 
pro PhD studenty 

Pokračování kurzu obecné angličtiny pro pokročilé, který je zaměřen na rozvoj 
komunikativních dovedností, funkční užití mluvnice a slovní zásoby.  Kurz navazuje na práci 
doktorandů v předchozím období. 

Út 8-9.30 
LP 1028 

New English File Upper-
Intermediate, Multipack A 
(od Unit 2C) 

Alena Fridrichová 
alena.fridrichova@upol.cz 
 

Obecná angličtina  
pro pokročilé 
 

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

Stř 8-9.30 
LP 1028 

New English File Upper-
Intermediate, Multipack A 
(od Unit 2C) 

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 UP. 

Stř 8-9.30 
LP 6031 
 

New English File 
Intermediate, Multipack A 
(od Unit 2C) 

Helena Kadlecová 
helena.kadlecova@upol.cz 
 

Obecná angličtina             
pro středně pokročilé 
pro admin. pracovníky 

Pokračování kurzu obecné angličtiny pro administrativní pracovníky se středně pokročilou 
znalostí angličtiny podle učebnice English Result Intermediate. 

Po 11.30- 13 
LP 1028 

English Result 
Intermediate, Multipack A 
(od Unit 2C) 

Tomáš Maliňák 
tomas.malinak@upol.cz 
 

Obecná angličtina   
pro mírně pokročilé 

Pokračování kurzu pro zaměstnance a doktorandy PřF UP na jazykové úrovni mírně 
pokročilý, který zahrnuje rozšiřování slovní zásoby, procvičování gramatiky, i cvičení 
jazykových dovedností: listening, speaking, reading a writing. Je veden v angličtině. 

Út 8-9.30 
LP 6031 

New English File                        
Pre-Intermediate,  
Multipack B (od Unit 6A) 

Lucie Vaňková 
lucie.vankova@upol.cz 
 

Obecná angličtina            
pro začátečníky 
 

Nově otevřený kurz obecné angličtiny pro začátečníky, který je zaměřen na rozvoj 
komunikativních dovedností, funkční užití mluvnice a slovní zásoby. Je určen zaměstnancům 
a doktorandům PřF UP.  

Čt 8-9.30 
LP 1028 
 

English File Elementary,           
3rd edition, Multipack A                      
(od Unit 1A) 

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, ale je potřeba si dohodnutý čas předem mailem zamluvit. 

Út 9.45–11.15 
LP 6028 

Marian Siedloczek 
marian19@post.cz 

 

 
 

 

Zimní intenzivní kurz angličtiny pro doktorandy se bude konat 12. – 15. ledna 2015. Kurz bude koncipován stejně jako loni, tj. jako příprava na formát zkoušky 
VCJ/PGSAJ v části Listening, Reading, Writing a Presentation in English . Kurz upozorní na obvyklé chyby a poradí s přípravou, není ale možné očekávat výrazné 
zvýšení jazykové úrovně účastníků, kterého lze dosáhnout jen přípravou v dlouhodobých kurzech.   
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