Výuka cizích jazyků na Zemědělské fakultě JU
Koncepce výuky cizích jazyků na
Výuka cizích jazyků na ZF probíhá pouze v bakalářském (prezenčním i kombinovaném) studiu. Studenti oborů
Agroekologie, Biologie a ochrana zájmových organismů, Živočišné biotechnologie a Zemědělské biotechnologie
mají povinný anglický jazyk. Studenti ostatních oborů mohou volit mezi německým a anglickým jazykem
(povinně volitelný předmět). Výuka probíhá zpravidla v 1. – 3. semestru bakalářského studia ve dvou hodinách
týdně (28 hodin za semestr), formou cvičení. Podrobnější informace najdete v Charakteristice studijního
předmětu Německý/Anglický jazyk.
Zahájení studia – vstupní jazykový test
■ Všichni studenti 1. ročníků absolvují na první hodině vstupní jazykový test (na úrovni B1 Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky) z povinného nebo povinně volitelného jazyka (AJ nebo NJ). Hranice
úspěšnosti je 40%.
■ Pokud student získal mezinárodně uznávaný certifikát z cizího jazyka minimálně úrovně B1, může požádat o
uznání vstupního jazykového testu.
■ Neprokáže-li student stanovenou jazykovou úroveň potřebnou pro zahájení studia jazyků, musí si znalosti
doplnit a jazyk zapsat do 2. ročníku.
Intenzivní jazykový kurz angličtiny
■ Tento kurz je určený především pro studenty 1. ročníků, kteří neuspěli při vstupním jazykovém testu, ale
přihlásit se může každy zájemce. Jeho cílem je doplnění základních gramatických a lexikálních jazykových
znalostí a dovedností nezbytných pro zahájení studia angličtiny v následujícím akademickém roce.
■ Kurz je otevřen při minimálním počtu 6 účastníků. Bližší informace poskytnou studentům vyučující na 1.
hodině.
■ Cena kurzu za jeden semestr – 2250 Kč
■ Přihlásit se na kurz je možné elektronicky na adresu jarvon@seznam.cz.
■ Termín konání kurzu je stanoven po dohoděs přihlášenými studenty dle rozvrhů.
Možnost zkrácení studia
■ Studium cizího jazyka je plánováno na 3 semestry. Pokud student splní požadavky k jednotlivým zápočtům
v řádném pořadí (AJ1, AJ2, AJ3/NJ1, NJ2, NJ3), může se v nejbližším zkouškovém období přihlásit k závěrečné
jazykové zkoušce a tím absolvovat studium jazyka dříve.
■ Jazykové studium je možné zahájit pouze na počátku akademického roku, tj. v zimním semestru, nikoliv
v jeho průběhu. Studium cizího jazyka musí být ukončeno nejpozději před složením bakalářských zkoušek, tj.
v letním semestru 3. ročníku.
Podmínky zápočtu
■ Zápočet z cizího jazyka se uděluje za splnění požadavků na základě zápočtových testů, které vyučující
vypracuje ve shodě se sylaby předmětů.
■ V průběhu semestru se píše jeden test, který však může být rozložen do dvou částí. (Test I a Test II). V tomto
případě se výsledky obou testů sčítají. Dosáhne-li student celkem 140 %, splnil podmínky zápočtu. Pokud ne,
píše souhrnný Test III, který musí být splněn na 70%. Test III je možno opakovat.
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■ Pokud se student k zápočtovému testu bez řádné a včasné omluvy nedostaví, výsledek testu se rovná 0 bodů.
V případě zdůvodněné absence stanoví zkoušející náhradní termín (obvykle v zápočtovém týdnu nebo ve
zkouškovém období).
Postup při nesplnění podmínek zápočtu
V případě nedosažení zápočtu postupuje student následujícím způsobem:
■ Studentovi, kterému nebyl udělen zápočet ve stanoveném termínu, může vyučující v odůvodněných případech
(praxe, zdravotní stav, zahraniční stáž) povolit splnění podmínek k získání zápočtu v náhradním termínu,
nejpozději však do mezního termínu stanoveného harmonogramem daného akademického roku. Pokud se
student v řádných vypsaných termínech k zápočtu bez udání důvodu nedostaví, jeho termín propadá. V takovém
případě není vyučující povinen další náhradní termín vypisovat.
■ Pokud student nesplní zápočet do mezního termínu, je nucen obrátit se na své studijní oddělení.
Závěrečná zkouška z cizího jazyka
Závěrečná zkouška z cizího jazyka je ústní. Student si předem připraví prezentaci na odborné téma, které
souvisí s jeho studijním oborem. Prezentace trvá cca 10 - 15 minut, po ní následují doplňující otázky a diskuze k
prezentovanému tématu (celkem 20 min.)
Ke zkoušce je nutné přinést prezentaci též v tištěné podobě.
■ Příklady témat k závěrečným zkouškám z němčiny:
Mein Fach, mein künftiger Beruf
Landwirtschaft (Aufgaben, Ziele, Bereiche)
Landwirtschaftlicher Betrieb
Bodenbearbeitung und Landtechnik
Produktionsverfahren (Getreideanbau, Kartoffelanbau…)
Artgerechte Tierhaltung (Viehzucht, Pferdezucht, Schweinemast…)
Vermarktung. Marketing, Handel, Werbung
Landwirtschaftliche Politik der EU
Landschaftspflege, Naturschutzgebiete
Ökolandbau (Bioanbau)
Umweltschutz
Verarbeitende Industrie (Milchproduktion, Milchverarbeitung…)
Landwirtschaft in der Tschechischen Republik (in Deutschland, Österreich…)
Agrotourismus (oder andere zusätzliche Aktivitäten der Bauern)
■ Příklady témat k závěrečným zkouškám z angličtiny:
History of Agriculture
Czech Agriculture
Plant & Animal Products
Soil and Fertilizer
Tillage, Seeds & Plant Growth
Climate and Weather
Harvest & Storage
Animals Industry
Organic Farming
Market, Storing and International Trade
Farm Management
Farm Machinery
Environment Protection and Nature conservation
Agritourism
Přestup z jiné univerzity, VŠ nebo přestup na jiný obor v rámci ZF, popř. opakování ročníku
■ Uznávání zápočtů a zkoušek z jiných VŠ je možné pouze na základě předložených a potvrzených sylabů, a to
za předpokladu, že obsah výuky zhruba odpovídá požadavkům předmětů AJ a NJ na ZF. Pokud student
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přestoupil na jiný obor v rámci fakulty, je možno na základě žádosti požádat o uznání již absolvovaného
předmětu AJ/NJ.
Vyřizuje: Mgr. Vondrášková, Ph.D.
Sebehodnocení jazykové úrovně
Pokud chcete zjistit, jaké úrovně ovládání jazyka dosahujete, zadejte na internetu adresu www.ecl.-test.com.
Postupně pod hesly - EXAM TASKS a SAMPLE TESTS vyberte příslušný cizí jazyk a zvolte konkrétní test.
Otestovat si můžete následující jazykové dovednosti:
čtení s porozuměním,
poslech s porozuměním,
písemnou komunikaci
Vyzkoušejte některou ze 4 nabízených jazykovou úrovní, které jsou označeny dle Společného evropského rámce
jako …A2, B1, B2, C1…

Charakteristika studijního předmětu Německý jazyk
Název studijního předmětu
Typ předmětu

NJ1,NJ2, NJ3 – prezenční studium
QNJ1, QNJ2, QNJ3 – kombinované studium
povinně volitelný
dopor. ročník / semestr

1/ZS
1/LS
2/ZS

Rozsah studijního předmětu (hod. celkem)
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
(z – zápočet, ZK – zkouška)

28
hod. za týden
2
kreditů 2
3 semestry během studia
1. semestr – Zp
Forma výuky
cvičení
2. semestr – Zp
3. semestr – Zp, Zk
Další požadavky na studenta
Studium zahájeno teprve po úspěšném absolvování vstupnho jazykového
testu. Kurzy 1, 2 a 3 na sebe navazují.
Vyučující
Mgr. Jaroslava Vondrášková, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je osvojit si lexikální prostředky nezbytné pro komunikaci v různých oblastech zemědělství. Kurz
vychází ze vstupní úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Následující témata jsou společná pro všechny obory:
NJ1: Studium an der Fakultät für Landwirtschaft, Meine Fachrichtung, Aufgabe und Bereiche der Landwirtschaft,
Landwirtschaftliche Betriebe, Leben auf dem Bauernhof, Feldarbeiten, Bodenbearbeitung, Landtechnik,
Reparaturwerkstatt, (lekce 1 a 2).
NJ2: Wetter, Klima, Produktionsverfahren, Düngung, Pflanzenschutz, Umweltschutz, Ökologie, Bioanbau, Artgerechte
Tierhaltung, Rinderzucht, Pferdezucht, Schweinemast, Geflügelmast, Milchproduktion (lekce 3 a 4).
NJ3: Markt, Handel, Erzeugergemeinschaften, Direktvermarktung, Marketing,Werbung, Bioprodukte, verarbeitende
Industrie, Zusätzliche Tätigkeiten der Bauern, Unternehmensporträt, Messen und Ausstellungen, Berufe in der
Landwirtschaft, Bewerbung, Praktikum im Ausland, Lebenslauf (lekce 6 a 7).
Některá témata jsou s ohledem na studovaný obor probírána podrobněji.
Studijní literatura
Lévy-Hillerich, D.:Kommunikation in der Landwirtschaft. Kursbuch. Fraus, Plzeň 2005.
Lévy-Hillerich, D.:Kommunikation in der Landwirtschaft. Arbeitsbuch. Fraus, Plzeň 2005.
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Charakteristika studijního předmětu Anglický jazyk 1 – 3
Název studijního předmětu
Typ předmětu

Rozsah studijního předmětu
celkem)
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
z – zápočet
ZK - zkouška
Další požadavky na studenta

Vyučující

AJ1, AJ2, AJ3 – prezenční studium
QAJ1, QAJ2, QAJ3 – kombinované studium
povinně volitelný/povinný*
dopor.
semestr
(hod. 28

hod. za týden

2

ročník

/ 1/ZS
1/LS
2/ZS

kreditů 2

3 semestry během studia
1. semestr – Zp
Forma výuky cvičení
2. semestr – Zp
3. semestr – Zp, Zk
Studium zahájeno teprve po úspěšném absolvování vstupního
jazykového testu.
Kurzy 1, 2 a 3 na sebe navazují. Probíraná témata jsou společná pro
všechny obory. Kurz vychází ze vstupní úrovně B1 podle Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky.

Mgr. Pavla Kohnová
Mgr. Zdeňka Vlčková

Stručná anotace předmětu
Výuka je zaměřena na osvojení základní odborné slovní zásoby a gramatických struktur typických pro odborný
jazyk. Student rozumí základní terminologii a je schopen pracovat s odborným textem. Důraz je kladen zejména na
získání aktivních jazykových znalostí a dovedností, které tvoří předpoklad pro profesní komunikaci v cizím jazyce,
pro výměnné studijní pobyty či pro uplatnění na mezinárodním trhu práce.
Témata AJ1: 1. The history of agriculture, 2. Plant & animal products, 3. Soil & water, 4. Seeds & plant growth, 5.
Harvest & storage, 6. Feed & nutrients, 7. Revision test, 8. Housing animals & breeding, 9. Slaughter and
processing, 10. Cultivation & planting equipment, 11. Harvest equipment, 12. Final revision test
Témata AJ2: 1. Beef industry, 2. Swine industry, 3. Poultry industry, 4. Dairy industry, 5. Sheep industry, 6.
Equine industry, 7. Apiculture, 8. Classification and Composition, 9. Salts and acidity, 10. The nitroge. n cycle, 11.
Soil conservation, 12. Preparing, seeding, and planting, 13. Climate and weather, 14. Pricing, 15. Government
intervention
Témata AJ3: 1. Animal behavior, 2. Animal health, 3. Animals and grain, 4. Bioengineering, 5. Cropping system,
6. Growing seasons, 7. Weeds, pests, and disease, 8. Diagnosing crop problems, 9. Agribusiness management, 10.
International trade, 11. The futures market, 12. Sustainable farming, 13. Technological advances, 14. Organic
farming, 15. GMOs
English for presentations: Final exam
1. Opening a presentation, 2. Organizational details, 3. Referring to other points, 4. Saying numbers, 5.
Describing graphs and charts, 6. Summarizing the main points, 7. Dealing with questions
Studijní literatura
• O’Sullivan, N., Libbin J., D., Agriculture, Express Publishing 2013.
• Slabá, D., Strnadová, Z.,Professional English 1. LEDA, 1996.
• Stonavská, I.,English in Agriculture. Česká zemědělská univerzita v Praze, 2000.
• Voráček, J.,Zemědělská angličtina. Profi Press, s. r. o., 2004.
• Murphy, R.: Essential Grammar in Use. CUP 1997.
• Grussendorf, M., Hovorková, M., English for Presentations, Fraus 2008.
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Kontakt:
Mgr. Jaroslava Vondrášková, Ph.D.
Zemědělská fakulta JU
Budova B, 3. patro č. dveří 320
email: jarvon@seznam.cz
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