Navazující magisterské studium

POKYNY K TESTU Z JAZYKA ANGLICKÉHO
Uchazeč prokáže testem znalosti standardních mluvnických, lexikálních a frazeologických
jevů potřebných pro běžné porozumění psanému i mluvenému projevu a pro komunikaci v
rámci běžných témat každodenního života i obchodní angličtiny.
Požadovaná úroveň znalostí vychází z předpokladu, že uchazeč složil zkoušku z anglického
jazyka v rozsahu předmětové zkoušky bakalářského studia s velmi dobrým prospěchem a
samostudiem si dále aktivně rozšiřuje zejména znalost slovní zásoby. Jako minimální vstupní
úroveň se vyžaduje dokončená úroveň intermediate (B1 dle Společného evropského
referenčního rámce).
Mluvnické jevy:
Podstatná jména – užití členů, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, vyjádření
množství podstatných jmen; přídavná jména a příslovce – stupňování, srovnávání;
zájmena – osobní, předmětný tvar osobních zájmen, zájmena přivlastňovací, ukazovací,
tázací, neurčitá; číslovky - základní, řadové; předložky – s místními a časovými údaji,
pádové předložky, předložkové vazby; slovesa – čas přítomný prostý, přítomný průběhový,
minulý prostý, minulý průběhový, předpřítomný prostý, předpřítomný průběhový, budoucí
prostý, budoucí průběhový, jiné formy vyjádření budoucnosti (vazba going to, přítomný čas
průběhový), předminulý prostý, předminulý průběhový, způsobová slovesa, opisné tvary
způsobových sloves, tvoření otázky, zápor, krátké odpovědi, činný a trpný rod, rozkazovací
způsob, podmiňovací způsob, gerundium; skladba - slovosled, existencionální vazba (there
is/there are…), tvoření otázek (předmětná, podmětná), souvětí – časové, podmínkové,
účelové, přací, předmětné, krácení vět infinitivními konstrukcemi.
Slovní zásoba a frazeologie k tématům:
Běžná témata z oblasti studia, práce a volného času. Znalosti obchodní slovní zásoby
z oblasti zaměstnání (např. žádost o zaměstnání, životopis, průvodní dopis), financí (např.
investice, bankovní služby), marketingu a prezentace výrobků, konkurence.
Slovní zásoba pro běžnou i obchodní komunikaci (telefonování, obchodní korespondence,
pozdravy, představení, prosby, poděkování, omluvy apod.)

Doporučená literatura:
• Pro obecný jazyk libovolná učebnice minimálně na úrovni B1, resp. Intermediate,
např.
o New Headway Intermediate, OUP
o New English File, Intermediate, OUP
o R. Murphy: English Grammar in Use, CUP
• Pro obchodní angličtinu učebnice na úrovni B1, resp. Intermediate, např.
o Head for Business, Intermediate, OUP
o Business Result, Intermediate, OUP
o Market Leader, Intermediate, Longman
o The Business, Intermediate, Macmillan

