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Akademický rok 2019/2020

Název Cizí jazyk - čínština úroveň 1

Způsob zakončení Zápočet

Akreditováno/Kredity Ano, 2 Kred.

Forma zakončení Kombinovaná

Rozsah hodin Cvičení 26 [HOD/SEM]
Obs/max

Statut A

Statut B

Statut C

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

Letní semestr

Zimní semestr
0/Rozvrh Ano
Vyučovací jazyk Čeština, Čínština
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):
Cílem předmětu je zvládnout základy fonetiky, čínských znaků, gramatiky a získat základní informace z čínských reálií. Předmět
bude ukončen zápočtem.
Požadavky na studenta
Podmínkou úspěšného ukončení kurzu je aktivní účast a splnění všech požadavků stanovených vyučujícím.
celkové hodnocení: 100 bodů
písemná zkouška: 60%
práce při výuce: 15%
práce mimo výuku: 20%
účast: 5% (při neúčasti nad 25% není frekventant kursu připuštěn ke zkoušce)
Obsah
Výuku povede střídavě český a čínský lektor.
Fonetika, čínská jména, gramatika, znaky, odlišnosti čínské kultury.
Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu
Nejsou vyžadovány.
Získané způsobilosti
Pokud se student zúčastní výuky v kursu v délce minimálně jednoho akademického roku (dvou semestrů KSK/CIJČ1 a
KSK/CIJČ2) s výbornými výsledky, může se přihlásit k účasti na letním studijně poznávacím táboře v ČLR . Letní studijněpoznávací tábor v ČLR v délce trvání dva až tři týdny každoročně za účasti 15 až 20 studentů pořádá KA UP v Olomouci. Školné,
ubytování, dopravu a cestovní náklady v ČLR hradí čínská strana. Student hradí dopravu do ČLR a zpět a poplatek za vízum.
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Studijní opory

Garanti a vyučující
• Garanti:
• Cvičící:

doc. Mgr. David Uher, PhD.
doc. Mgr. David Uher, PhD.

Literatura
• Doporučená:

Současná čínština pro začátečníky.. Sinolingua: Peking., 2010.

Časová náročnost
Všechny formy studia
Aktivity

Časová náročnost aktivity [h]

Účast na výuce
Příprava na zápočet
Domácí příprava na výuku

26
4
30
Celkem:

60

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