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Akademický rok 2019/2020

Název Jazyk v praxi

Způsob zakončení Zkouška

Akreditováno/Kredity Ano, 4 Kred.

Forma zakončení Kombinovaná

Rozsah hodin Seminář 2 [HOD/TYD]
Obs/max

Statut A

Statut B

Statut C

0/-

0/-

0/-

Zimní semestr
0/0/Rozvrh Ano
Vyučovací jazyk Angličtina, Indonéština
Volně zapisovatelný předmět Ano

0/-

Letní semestr

Zápočet před zkouškou NE
Počítán do průměru ANO
Min. (B+C) studentů
Opakovaný zápis
Vyučovaný semestr
Počet dnů praxe

nestanoveno
NE
Zimní, Letní
0

Hodnotící stupnice A|B|C|D|E|F
Hod. v komb. formě studia
Automat. uzn. záp. před zk. Ne

Periodicita
Nahrazovaný předmět Žádný
Vyloučené předměty Nejsou definovány
Podmiňující předměty Nejsou definovány
Předměty informativně doporučené Nejsou definovány
Předměty,které předmět podmiňuje Nejsou definovány
Cíle předmětu (anotace):
Cílem kurzu je, aby student byl schopen komunikovat a vyjadřovat se na mnohem vyšší úrovni, především v interaktivní
komunikaci, na niž bude během výuky kladen hlavní zřetel. Díky povinnému kontatku s rodilými mluvčími bude student schopen
rozdělit dialekty, sociolekty a honorifikační úrovně indonéštiny. Součástí kurzu je rovněž veřejné mluvené vystoupení.
Požadavky na studenta
aktivní účast v hodinách, spolupráce se spolužáky, domácí příprava projektu a prezentace
Obsah
Tento předmět nabízí studentům různé komunikační příležitosti a prostor, aby si mohli procvičit své jazykové znalosti interaktivně
s místními obyvateli. Studenti budou pracovat samostatně i ve skupinách. Vytvoří komunikační projekt na zadané téma, v němž
budou nuceni prokázat své znalosti řeči, poslechu, psaní a čtení.
Obsah:
Jazykový rozřazovací test
Nabídka studentských projektů: témata, pozadí a okolnosti, cíle a výsledky
Oblast studia a vzorek materiálu: pohlaví, moc, privilegia, tradice, výtvarné umění, architektura, turistika, přírodní zdroje, kvalita
života atd.
Ústní aktivity (ve společných třídách s místními studenty)
Ústní aktivity a psaní textů (ve společných třídách s místními studenty)
Individuální návrh komunikačního projektu (divadlo/drama, prezentace, audio-vizuální, interaktivní rozhovor, text, záznam atd.)
Skupinová konzultace
Prezentace před třídou
Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu
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Získané způsobilosti
Po absolvování kurzu bude student schopen komunikovat a vyjadřovat se na mnohem vyšší úrovni, především v interaktivní
komunikaci, na niž bude během výuky kladen hlavní zřetel. Díky povinnému kontatku s rodilými mluvčími bude student schopen
rozdělit dialekty, sociolekty a honorifikační úrovně indonéštiny. Součástí kurzu je rovněž veřejné mluvené vystoupení.
Studijní opory

Garanti a vyučující
• Garanti:
• Vede seminář:

doc. Dr. Ni Ketut Pande Dewi Jayanti, PhD.
doc. Dr. Ni Ketut Pande Dewi Jayanti, PhD.

Literatura
Johns, Yohanni. (1998). Bahasa Indonesia, book two: langkah baru, a new approach?. Australian
National university Press.

• Doporučená:

Časová náročnost
Všechny formy studia
Aktivity

Časová náročnost aktivity [h]

Účast na výuce
Příprava na zkoušku
Domácí příprava na výuku

25
35
50
Celkem:

110

Vyučovací metody

Hodnotící metody

Předmět je zařazen do studijních programů:
Studijní program

Typ stud.

Filologie

Bakalářský Prezenční Indonéská studia se
1 2016 2019 Povinné
zaměřením na cestovní ruch
předměty
Bakalářský Prezenční Indonéská studia se
1 2017 2019 Povinné
zaměřením na cestovní ruch
předměty

Filologie

Forma

Obor

Etapa V.st.pl.

Rok Blok

Statut D.roč. D.sem.
A

3

ZS

A

3

ZS
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