Požadavky pro vstupní pohovor (zkoušku) z angličtiny – doktorandské studium
Předpokládá se, že všichni absolventi ucházející se o doktorandské studium absolvovali již
kurz angličtiny na naší/jiné fakultě/vysoké škole. Předpokládaná vstupní úroveň tedy je
alespoň B1 (mírně pokročilí), resp. B2 (pokročilí) dle Společného evropského referenčního
rámce (SERR) aplikovaná na odborný jazyk. Pokud někdo angličtinu vůbec (tj. na gymnáziu,
průmyslové škole apod., resp. soukromě) nestudoval a je tudíž začátečník, je mu navrženo
samostatné studium a návštěva kurzů v nějaké jazykové škole a teprve potom zapojení do
doktorandského kurzu na FJFI.Cílem kurzu je postup do další kategorie dle SERR (viz níže).
Pohovor trvá cca 15 minut a jeho součástí může být četba/překlad/obsah/shrnutí odborného
textu dodaného uchazečem; ústní informace o předloženém textu (zdroj, autor , obsah,
anotace, zdůvodnění volby); informace o katedře/ zaměstnavateli/ ústavu; volba tématu
diplomové práce, její obsah a využití získaných výsledků; motivace pro doktorandské
studium; budoucí pracovní plány uchazeče, apod.
Výsledek je probrán se studentem a je mu doporučena úroveň kurzu (pro mírně pokročilé,
resp. pokročilé).
Požadavky dle SERR:
B1 (stručný výtah)
Poslech: Student rozumí hlavním myšlenkám vysloveným o tématech studentovi blízkých.
Rozumí smyslu témat souvisejících s jeho pracovním/studijním zájmem, pokud jsou
vysloveny poměrně pomalu a zřetelně.
Čtení : Rozumí textům, které obsahují oborově blízkou slovní zásobu.
Ústní interakce a ústní projev: Reaguje na situace, které jsou mu oborově blízké ze studií, je
schopen se zapojit do hovoru o známých tématech ; umí jednoduchým způsobem spojit fráze,
odůvodnit své názory a plány.
Písemný projev: Umí napsat jednoduché souvislé texty na známé téma a dopisy.
B2 (stručný výtah)
Poslech: Student rozumí delším promluvám a přednáškám , je schopen sledovat výměnu
názorů na známé mu téma
Čtení: Rozumí článkům o svých problémech a v nich zaujímaným stanoviskům.
Ústní interakce a ústní projev: Dokáže se účastnit plynule rozhovoru (i s rodilými mluvčími) a
zapojit se do diskuse o svých tématech. Vyjadřuje se srozumitelně ke svým problémům a
vysvětlí svá stanoviska k nim.
Písemný projev: Píše srozumitelně text o svých problémech (článek) , obhajuje své názory,
vyvrací jiné. Umí napsat různé jednoduché texty s profesní tématikou.
C1 (stručný výtah)
Poslech: Student rozumí spolehlivě delším promluvám a sleduje jejich obsah
Čtení: Rozumí dlouhým složitým odborným textům a rozliší jejich styl, rozumí odborným
textům s neznámou tématikou.
Ústní interakce a ústní projev: Umí se vyjadřovat plynule bez přílišného hledání výrazů,
v profesních (i každodenních) situacích. Formuluje přesně své myšlenky a názory i v reakci
na jiné mluvčí. Umí jasně popsat složitá témata a prezentovat je vhodným způsobem,
Písemný projev: Umí se jasně vyjádřit, uspořádat text (článek) a vyjádřit a obhájit svůj
názor/výsledek. Zvládá různé typy profesního písemného projevu.

