Informace k výuce angličtiny od 1. ročníku bakalářského studia
v akademickém roce 2018/19
Na základě nové Směrnice rektora č. 39/2017 platné pro všechny fakulty VUT je na FCH od
akademického roku 2018/2019 zavedena nová koncepce výuky cizích jazyků, tj. výuky angličtiny. Cílem
je naučit studenty komunikovat v anglickém jazyce a orientovat se v jednodušších i složitějších
odborných textech v závislosti na studované úrovni.
Fakulta chemická nabízí výuku angličtiny v rozsahu 2 hodin týdně 4 semestry. Výuka angličtiny bude
začínat od letního semestru 1. ročníku bakalářského studia. Ze směrnice vyplývá, že student
bakalářského studia je povinen vykonat zkoušku na úrovni alespoň B1. Získání zkoušky bude možné
absolvováním v rámci povinného předmětu Angličtina (B1+). Ostatní výuka angličtiny je volitelná, popř.
povinně volitelná. Volitelné předměty a kredity získané v rámci těchto předmětů jsou nad rámec studia a
tyto kredity se nepočítají do povinného počtu kreditů nutných pro absolvování studia.
Před zahájením výuky každý student absolvuje elektronický rozřazovací test. Rozřazovací test je
přístupný v aplikaci STUDIS. Test je totožný jak pro prezenční studenty, tak i pro studenty kombinované
formy studia. Studenti jsou povinni absolvovat test v určeném období, které bude upřesněno v pokynu
k výuce. Každý student má tři možné pokusy, v systému se pak uloží výsledek jen posledního pokusu.
Student, který test neabsolvuje, bude zařazen do varianty A (viz dále) nehledě na úroveň znalostí.
V případě jakýchkoliv technických potíží s rozřazovacím testem kontaktujte Studijní oddělení.
Dle počtu bodů dosažených v elektronickém rozřazovacím testu bude student studovat jednu z níže
uvedených variant A až C výuky.
Varianta A:
Do studijního plánu dle varianty A bude zařazen student, který v rozřazovacím testu dosáhne počtu bodů
v rozsahu 0-30. Studium bude probíhat ve 4 semestrech, kdy první tři semestry odpovídají výuce
Angličtina pro chemiky I-III. Jedná se o volitelné předměty. V zimním semestru 3. ročníku bude probíhat
výuka předmětu Angličtina (B1+) CEFR. Tento předmět je povinný a bude zakončen zkouškou na úrovni
B1+.
VARIANTA A (0 - 30 bodů)
ročník semestr název
1.
LS
Angličtina pro chemiky I
2.
ZS
Angličtina pro chemiky II
2.
LS
Angličtina pro chemiky III
3.
ZS
Angličtina (B1+)

povinnost
V
V
V
P

ukončení
zá
zá
zá
zk

kredity
2
2
2
4

Varianta B:
Do studijního plánu dle varianty B bude zařazen student, který v rozřazovacím testu dosáhne počtu bodů
v rozsahu 31-50. Studium bude probíhat ve 4 semestrech, kdy první dva semestry odpovídají výuce
Angličtina pro chemiky II a III. Jedná se o volitelné předměty, kde počet kreditů daných předmětů je nad
rámec povinného počtu kreditů nutných pro absolvování studia. V letním semestru 2. ročníku bude
probíhat výuka předmětu Angličtina (B1+). Tento předmět je povinný a bude zakončen zkouškou na
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úrovni B1+ CEFR. Poslední čtvrtý semestr výuky angličtiny je zakončen předmětem Anglická konverzace,
který bude zajištěn externím lektorem. Jedná se o volitelný předmět.
VARIANTA B (31 - 50 bodů)
ročník semestr název
1.
LS
Angličtina pro chemiky II
2.
ZS
Angličtina pro chemiky III
2.
LS
Angličtina (B1+)
3.
ZS
Anglická konverzace

povinnost
V
V
P
V

ukončení
zá
zá
zk
zá

kredity
2
2
4
2

Varianta C:
Do studijního plánu dle varianty C bude zařazen student, který v rozřazovacím testu dosáhne počtu bodů
v rozsahu 51-60. Studium bude probíhat ve 4 semestrech, kdy první semestr odpovídá výuce předmětu
Angličtina pro chemiky III. Jedná se o volitelný předmět. V zimním semestru 2. ročníku bude probíhat
výuka předmětu Angličtina (B1+). Tento předmět je povinný a bude zakončen zkouškou na úrovni B1+
CEFR. V letním semestru 2. ročníku bude probíhat výuka předmětu Anglická konverzace, který bude
zajištěn externím lektorem. Jedná se o volitelný předmět. Poslední čtvrtý semestr výuky angličtiny
představuje předmět Angličtina (B2), který bude zakončen zkouškou na úrovni B2 CEFR. Jedná se o
povinně volitelný předmět.
VARIANTA C (51 - 60 bodů)
ročník semestr název
1.
LS
Angličtina pro chemiky III
2.
ZS
Angličtina (B1+)
2.
LS
Anglická konverzace
3.
ZS
Angličtina (B2)

povinnost
V
P
V
PV

ukončení
zá
zk
zá
zk

kredity
2
4
2
4

Proč se zavedla zkouška na úrovni B2?
Studenti mohou během studia využít možnosti výjezdu na zahraniční univerzity. Ti studenti, kteří budou
chtít žádat o výjezd na zahraniční univerzitu v rámci programu Erasmus, potřebují pro svůj výjezd znalost
anglického jazyka na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (gramatická
kompetence, lexikální kompetence, práce s textem). V případě, že student vlastní mezinárodní certifikát
na úrovni B2 a vyšší, přiloží tento certifikát k žádosti o výjezd a výše uvedené zkoušky se neúčastní.

Bližší a podrobnější informace budou upřesněny v pokynu k výuce angličtiny, který bude zveřejněn na
fakultních stránkách FCH.
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Anotace předmětů pro nový systém výuky angličtiny
Angličtina pro chemiky I (ApCh I):
Předmět Angličtina pro chemiky I je zaměřen na čtení odborných textů, poslech a konverzaci na vybraná
témata. Ve výuce budou probrány také nejdůležitější gramatické jevy potřebné pro Angličtinu pro
chemiky I a jejich použití v nových souvislostech, tj. v odborném textu. Angličtina pro chemiky I se
zaměřuje na shrnutí a doplnění základů obecné angličtiny a poskytne studentovi rovněž základy
angličtiny nezbytné pro práci chemika. Absolvent předmětu bude schopen porozumět odbornému textu
a bude připraven na studium navazujících předmětů Angličtina pro chemiky II. - IV.

Angličtina pro chemiky II (ApCh II):
Pro absolvování předmětu Angličtina pro chemiky II se u studenta očekává znalost základů obecné
angličtiny a porozumění jednoduchému odbornému textu. Předmět je zaměřen na osvojení si odborné
slovní zásoby zaměřené na vybraná témata. Student se bude zdokonalovat ve čtení odborných textů, v
poslechu a v anglické konverzaci. Ve výuce budou probrány také nejdůležitější gramatické jevy potřebné
pro Angličtinu pro chemiky II. V daném předmětu budou stručně shrnuty základy odborné angličtiny. Po
absolvování předmětu bude student schopen samostatně pracovat s jednoduššími odbornými texty
(např. laboratorní návod, popis práce v laboratorních cvičeních, apod.), rozšiřovat si jazykovou
kompetenci pomocí dostupných pomůcek (slovníky) a komunikovat o základních odborných tématech
(např. profesní telefonická komunikace). Předmět studenta připraví na navazující předměty Angličtina
pro chemiky III. a IV.

Angličtina pro chemiky III (ApCh III):
Pro absolvování předmětu Angličtina pro chemiky III se u studenta očekává znalost samostatné práce s
jednoduchými odbornými texty a komunikace o základních odborných tématech.
Předmět se zaměřuje na přípravu studenta, jak zvládnout prezentaci na odborné téma, jak psát životopis
a popř. obchodní dopis/e-mail. Dále bude výuka zaměřena na rozvoj jazykových dovedností, jako je čtení
a psaní odborných textů, poslech a konverzace na vybraná témata. Ve výuce budou probrány také
nejdůležitější gramatické jevy potřebné pro Angličtinu pro chemiky III. Předmět Angličtina pro
chemiky III naváže na základy odborné angličtiny získané v předmětech Angličtina pro chemiky I a II.
Student bude po absolvování předmětu schopen se orientovat v odborných textech střední obtížnosti,
komunikovat o nich a samostatně s nimi pracovat. Rovněž se naučí základní profesní dovednosti, tj.
dovednosti psát obchodní dopis a životopis a také jak připravit a přednést prezentaci na odborné téma.

Angličtina (B1+):
Pro absolvování předmětu Angličtina (B1+) se u studenta očekává schopnost orientovat se v odborných
textech střední obtížnosti, komunikovat o nich a samostatně s nimi pracovat.
Předmět umožňuje rozšíření dovedností pro přípravu prezentace na odborné téma. Dále je zaměřen na
rozvoj jazykových dovedností, jako je čtení a psaní odborných textů, poslech a konverzace na vybraná
témata. Student se také naučí psát abstrakty a odborný text - potřebné pro psaní bakalářské práce. Bude
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používat odpovídající pomůcky se slovní zásobou pro psaní takových textů (PhraseBook). Student bude
dále číst vědecké články a zabývat se technikami, jak jim porozumět. Ve výuce budou probrány také
nejdůležitější gramatické jevy potřebné pro odbornou angličtinu IV. Předmět je zakončen zkouškou na
úrovni B1+ CEFR. Po absolvování předmětu bude student schopen číst s porozuměním kratší středně
náročné odborné texty, bude ovládat techniky orientačního i detailního čtení. Napíše také středně
dlouhý útvar profesní komunikace (životopis, motivační a obchodní dopis) a poznámky s pomocí
slovníku. Student získá středně rozsáhlou odbornou slovní zásobu, bude rozumět středně dlouhému
souvislému odbornému sdělení a pokynům, zvládne kratší odbornou formální diskuzi. Zvládne také
potřebné gramatické a syntaktické souvislosti. Student bude schopen samostatně písemně i slovně
zformulovat svůj názor na dané téma.

Anglická konverzace:
Pro absolvování předmětu Anglická konverzace se u studenta očekává znalost angličtiny na úrovni B1+
CEFR. Student bude konverzovat na šířeji pojatá odborná témata doplněná autentickými videi, číst
podkladové odborné články a doplní je gramatickými komentáři; témata budou navazovat na zaměření
fakulty. Po absolvování předmětu bude student schopen plynule konverzovat na vybraná odborná
témata s rozšířenou slovní zásobou.

Angličtina (B2):
Předmět Angličtina (B2) je zaměřen na shrnutí nejdůležitějších gramatických jevů potřebných pro psaní
náročnějších odborných a technických textů. Student napíše recenzi odborného textu a bude se zabývat
technickými zprávami různých typů. Součástí předmětu budou poslechy a čtení odborných textů, debata
nad odbornými články jako příprava na zkoušku na úrovni B2 CEFR.
Student bude seznámen s pomůckami a technikami pro vyhledávání a ověřování výrazů pro odborný
text v Googlu, PhraseBooku, bude umět využít také Thesaurus a konkordancery a lingvistické korpusy.
Po absolvování předmětu student získá rozsáhlejší odbornou slovní zásobu, bude schopen číst
s porozuměním středně náročné odborné texty; ovládat techniky orientačního i detailního čtení. Dále
bude schopen plynule konverzovat na konkrétní, abstraktní a odborná témata. Napíše souvislý delší
strukturovaný text (např. článek, úvahu, esej, životopis, motivační a obchodní dopis, apod.). Bude
rozumět dlouhému souvislému odbornému sdělení a pokynům. Zvládne odbornou formální diskuzi.
Zvládne všechny potřebné gramatické a syntaktické souvislosti.
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