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Akademický rok 2019/2020

Název Přednáškový blok - jazyk

Způsob zakončení Zápočet

Akreditováno/Kredity Ano, 2 Kred.

Forma zakončení Písemná

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

Statut A

Statut B

Statut C

0/-

0/-

0/-

Letní semestr

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

0/-

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

nestanoveno
NE
Zimní, Letní
0

Hodnotící stupnice S|N
Hod. v komb. formě studia
Automat. uzn. záp. před zk. Ne

Periodicita
Nahrazovaný předmět KDV/JPBJ
Vyloučené předměty Nejsou definovány
Podmiňující předměty Nejsou definovány
Předměty informativně doporučené Nejsou definovány
Předměty,které předmět podmiňuje Nejsou definovány
Cíle předmětu (anotace):
Náplň tohoto kurzu se mění v závislosti na specializaci hostujícího profesora. Přednášky mohou probíhat jako řádný
jednosemestrální kurz, tj. 2 hodiny týdně nebo formou série přednášek, případně seminářů, které proběhnou v rámci jednoho až
dvou, ale rozsahem odpovídají řádnému jednosemestrálnímu kurzu.
Požadavky na studenta
aktivní účast ve výuce, písemná práce na zadané téma
Obsah
Př. přednáškového bloku: Kapitoly z kontrastivní lingvistiky
Tento cyklus přednášek se věnuje vybraným gramatickým problémům, ke kterým přistupuje kontrastivně - v japonském a
anglickém jazyce, a to zejména na úrovni větné stavby a syntaxe. Pozornost je věnována rovněž slovotvorbě a přejímání
anglických slov do japonštiny. Přednášky probíhají v japonštině s pomocí angličtiny.
Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu
Přednášky probíhají v angličtině nebo japonštině.
Získané způsobilosti
Studenti úspěšně absolvovali sérii přednášek, které jsou v obdobné podobě určeny japonským vysokoškolským studentům.
Rozšířili své znalosti v dané problematice.
Studijní opory

Garanti a vyučující
• Garanti:

doc. Mgr. Ivona Barešová, Ph.D.
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Literatura
• Doporučená:

Výběr literatury závisí na konkrétním hostujícím profesorovi..

Vyučovací metody
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
Hodnotící metody
Esej
Předmět je zařazen do studijních programů:
Studijní program

Typ stud.

Forma

Obor

Filologie

Navazující Prezenční Japonská filologie

Etapa V.st.pl.

Rok Blok

1 2012 2019 Povinně
volitelné
předměty modul jazyk a
literatura

Statut D.roč. D.sem.
B
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