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Akademický rok 2019/2020

Název Konverzace 7

Způsob zakončení Zápočet

Název dlouhý Japonská konverzace 7
Akreditováno/Kredity Ano, 2 Kred.

Forma zakončení Ústní

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

Statut A

Statut B

Statut C

0/-

0/-

0/-

0/-

0/0

Letní semestr

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

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 Žádný
Vyloučené předměty Nejsou definovány
Podmiňující předměty Nejsou definovány
Předměty informativně doporučené Nejsou definovány
Předměty,které předmět podmiňuje Nejsou definovány
Cíle předmětu (anotace):
Tento kurz vede rodilý mluvčí a probíhá na základě vybraných témat tak, aby studenti získali v jednotlivých oblastech
komunikace dostatečnou slovní zásobu a byli schopni se japonsky správně a vhodně vyjadřovat, přičemž studenti k danému
tématu přistupují kriticky a objektivně.
Požadavky na studenta
70% docházka, aktivní účast v hodinách a plnění zadaných domácích úkolů, secvičení dialogů ve dvojicích nebo ve skupinách,
příprava prezentací na zadaná témata a ústní přednesení, ústní zápočet
Obsah
Probíraná témata:
- domácí a zahraniční zprávy (jejich podání, vysvětlení atp.)
- popis situace (pomocí ilustrací atp.)
- památky v Japonsku, mé rodné město
- mezikulturní komunikace
- japonská společnost
Aktivity:
- poslouchat zprávy v japonštině, vypsat potřebné informace, shrnout je vlastními slovy
- ústně podat a vysvětlit nějakou aktuální domácí nebo zahraniční zprávu, zhodnotit ji, diskutovat o ní
- popsat současný problém v japonské společnosti (shrnout problematiku, porovnat ji s cizími zeměmi, řešení problému, výhled do
budoucna, vlastní názor)
- diskuze na různá témata, vyjádření vlastního názoru
Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu
Kurz je určen studentům navazujícího magisterského studia Japonské filologie s pokročilou znalostí japonštiny.
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Získané způsobilosti
Po úspěšném absolvování tohoto kurzu student dokáže japonsky hovořit a diskutovat o složitějších tématech, jako jsou současná
japonská společnost, japonské reálie apod., ke kterým si během kurzu osvojil i příslušnou slovní zásobu. Zároveň je schopný vést
v japonštině plynulou konverzaci na různá témata a pružně reagovat na dotazy a komentáře svých protějšků.
Studijní opory

Garanti a vyučující
• Garanti:
• Cvičící:

Mgr. Tereza Nakaya, Mgr. Bc. Yuji Nakaya
Mgr. Tereza Nakaya, Mgr. Bc. Yuji Nakaya

Literatura
• Základní:
• Doporučená:

Bunka gaikokugo senmon gakkó (Bunka Institute of Language). (2007). Bunka čúkjú nihongo II..
Tokio.
Ogiwara, Č., Masuda, M., Saitó, M. Itó, T. (2009). Nihongo džókjú waša e no miči. Tokio.

Vyučovací metody
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
Hodnotící metody
Ústní zkouška
Rozbor jazykového projevu studenta
Rozhovor
Předmět je zařazen do studijních programů:
Studijní program

Typ stud.

Forma

Obor

Filologie

Navazující Prezenční Japonská filologie

Filologie

Navazující Prezenční Japonská filologie

Filologie

Navazující Prezenční Japonská filologie

Humanitní studia

Navazující Prezenční Japonská filologie

Etapa V.st.pl.

Rok Blok

1 2016 2019 Povinně
volitelné
předměty modul jazyk a
literatura
1 2015 2019 Povinně
volitelné
předměty modul jazyk a
literatura
1 2012 2019 Povinně
volitelné
předměty modul jazyk a
literatura
1 2015 2019 Povinně
volitelné
předměty modul jazyk a
literatura

Statut D.roč. D.sem.
B

1

B

B

B

ZS

ZS

1

ZS

ZS
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