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Akademický rok 2019/2020

Název Četba textů

Způsob zakončení Zápočet

Akreditováno/Kredity Ano, 2 Kred.

Forma zakončení Písemná

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

Statut A

Statut B

Statut C

0/-

0/-

0/-

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

0/-

0/-

Letní semestr

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/JT
Vyloučené předměty Nejsou definovány
Podmiňující předměty Nejsou definovány
Předměty informativně doporučené Nejsou definovány
Předměty,které předmět podmiňuje Nejsou definovány
Cíle předmětu (anotace):
Kurz je zaměřen na zdokonalení orientace v japonsky psaném textu, rozšiřování slovní zásoby a znalosti znaků (strategie čtení
znaků), nácvik překladu do češtiny, popř. jazykový rozbor textů. Témata jsou zaměřena na rozšiřování znalostí o japonské
společnosti a kultuře.
Požadavky na studenta
Zápočet (krátké testy během semestru).
Obsah
Probíraná témata:
Japonský vzdělávací systém
Domácnost
Bydlení
Zaměstnání
Volný čas, rodina
Japonci a manga
Problém stárnoucí společnosti
Životní prostředí: nakládání s odpadem
Systém dopravy
Společenské vztahy
Japonské ženy: názor na manželství
Neverbální komunikace
Náboženství
Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu
Znalost japonského jazyka na úrovni mírně pokročilých.
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Získané způsobilosti
Studenti v testu prokážou znalost slovní zásoby a znaků (čtení, význam) z probraných témat. Nácvikem čtecích technik (scanning,
skimming aj.) se zdokonalili v orientaci v textu. Jsou schopni lépe dedukovat význam neznámých pojmů z kontextu textu apod.
Četbou aktuálních textů na daná témata (např. vzdělávací systém, zaměstnání, bydlení, systém dopravy, problematika odpadů,
náboženství, volný čas apod.) si studenti navíc prohloubili znalosti o japonské společnosti a kultuře.
Studijní opory

Garanti a vyučující
• Garanti:
• Vede seminář:

doc. Mgr. Ivona Barešová, Ph.D.
Mgr. Tereza Nakaya

Literatura
• Základní:

Gendai nihon jijou (Japanese Life Today). Tokyo, 1987.

Vyučovací metody
Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
Hodnotící metody
Písemná zkouška
Předmět je zařazen do studijních programů:
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