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V Praze dne 19. 9. 2019

VÝNOS REKTORA č. 11/2019

kterým se upravují pravidla pro jazykové vzdělávání na AMU v rámci akreditovaných
studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce

Výnos rektora AMU č. 11/2019 (Organizace jazykového vzdělávání na AMU)

Článek 1
Principy jazykového vzdělávání na AMU
1) Organizace jazykového vzdělávání na Akademii múzických umění v Praze (dále jen
"AMU") vychází z předpokladu, že jazykové znalosti a dovednosti patří mezi základní
složky profesní vybavenosti absolventů AMU, které mohou podpořit jejich mobilitu
a uplatnění na evropském trhu práce. Tento předpoklad je mj. vyjádřen Prioritním
cílem 3 Internacionalizace v Dlouhodobém záměru AMU 2016 - 2020. Podpoření
odborně zaměřených jazykových kompetencí studentů je dosaženo pomocí
následujících metod a nástrojů:
a.
b.
c.

Standardizace úrovní jazykového vzdělání v rámci AMU a zajištění srovnatelnosti
výsledků jazykového vzdělání na AMU v mezinárodním měřítku.
Posílení samostatnosti studentů a využití moderních technologií ve výuce
(e-learning atd.).
Rozvíjení spolupráce (odborné jazykové, metodologické atd.) mezi Centrem
jazykové přípravy AMU (dále též „CJP“) a jednotlivými fakultami, resp. studijními
programy, při tvorbě a inovaci odborných předmětů vyučovaných v angličtině,
popř. jiném cizím jazyku.

2) Vnitřními předpisy, z nichž tato metodika vychází, jsou Akreditační řád AMU, zejm. díl
3., čl. 7., odst. 6., a Studijní a zkušební řád AMU.
Článek 2
Minimální požadavky na studenty bakalářských a magisterských studijních programů AMU
v předmětech odborně zaměřeného anglického jazyka
1) Jazykové požadavky stanovené tímto výnosem pro bakalářské i magisterské studijní
programy AMU zajišťují dosažení minimálních jazykových kompetencí v angličtině
s odborným zaměřením u všech absolventů. Tyto kompetence jsou základním
prostředkem zajištění srovnatelnosti a kvality výstupů jazykového vzdělávání.
2) Pokud fakulta, resp. garant studijního programu stanoví vyšší nároky na výuku
anglického jazyka (vyšší jazyková úroveň, větší dotace hodin přímé výuky, vyšší
celková studijní zátěž vyjádřená formou ECTS), než je uvedeno v odst. 4 a 5, je nutné
při akreditaci tento požadavek projednat s CJP v souladu s Akreditačním řádem AMU,
a to zejména v případě, že je získaná jazyková úroveň testována v rámci státní
závěrečné zkoušky a promítá se do profilu absolventa.
3) Fakulta, resp. garant studijního programu stanoví minimálně doporučení ohledně
časového zařazení povinných jazykových předmětů v rámci daného studijního plánu
(ročník, popřípadě semestr).
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4) Absolvent bakalářského studijního programu má ovládat odborně zaměřený anglický
jazyk minimálně na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro
jazyky (CEFR):
●

●

●

●

●

Uživatel se dokáže orientovat v jednoduchém textu se základní odbornou
terminologií, porozumí globálnímu sdělení, označí klíčová slova a dokáže text
shrnout v mateřštině.
Rozumí jednoduchým poslechovým textům z oblasti studovaného oboru,
pokud jsou pronášeny v pomalém tempu bez hovorových prvků a vedlejších
šumů.
V průběhu profesní komunikace má k dispozici základní kánon mluvních
prostředků.
Po předchozí přípravě dokáže krátce a stručně prezentovat svůj studijní obor,
profesní záměr, jednoduché odborné téma.
Zvládá základní útvary písemné komunikace jako je vyplnění formuláře,
napsání strukturovaného životopisu, žádosti o stipendium.

5) Absolvent magisterského studijního programu má ovládat odborný anglický jazyk na
úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR):
●

●

●

●

●

●

●

Uživatel se orientuje v autentickém odborném textu, má schopnost jak
globálního, tak detailního porozumění textu.
V rámci globálního čtení spolehlivě vyhledává pasáže, vztahující se ke
konkrétnímu zadání, tématu či problematice.
S textem je dále schopen pracovat, ústně ho shrnout, prezentovat, popř. napsat
resumé.
Bez problémů rozumí delším odborným textům pronášeným v normálním
tempu (např. přednáška).
Je schopen vést odborně zaměřenou diskusi, reagovat přiměřeně, dokáže
obhájit své stanovisko.
Připraví a přednese prezentaci na odborné téma.
Ve vlastním písemném projevu přiměřeně uplatňuje stylistická specifika
odborných a profesních textů, umí vypracovat na základě odborné literatury
kratší odborné texty (např. referát).

Článek 3
Minimální požadavky na studenty doktorských studijních programů AMU
1) Absolvent doktorského studijního programu má ovládat první cizí jazyk na úrovni
minimálně B2, a druhý cizí jazyk na úrovni B1 (specifikace znalostí a dovedností pro
tyto dvě úrovně viz čl.2). Z obou jazyků skládá v průběhu studia zkoušku.
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Článek 4
Rozsah výuky předmětu Anglický jazyk pro odborné účely
1) Základním povinným vyučovaným cizím jazykem je jazyk anglický. Student
v bakalářských a magisterských studijních programech je povinen prokázat dosažení
výše popsané minimální kompetence složením zkoušky po absolvování každého ze
2 semestrů povinné výuky předmětu Anglický jazyk pro odborné účely (dále též “AOU”).
2) Kreditová hodnota předmětu se určuje dle zásad přidělování kreditů předmětům na
AMU. Za ukončení předmětu AOU v rozsahu 0/2 týdenní výuky zkouškou v rámci
bakalářského a obou typů magisterských programů jsou přiděleny 3 ECTS, za
ukončení předmětu zkouškou z 1. a 2. povinného jazyka v rámci doktorských
programů je přiděleno 15, resp. 10 ECTS, je-li v rámci studijního plánu daného
doktorského studijního programu studijní zátěž kvantifikována prostřednictvím ECTS.

Typ studia
(program)

Počet hodin povinné
výuky týdně
(přednášky/semináře)

Počet
Způsob
semestrů ukončení
výuky

Počet
ECTS
kreditů

Dosažená
minimální
kompetence

Bakalářský
(AOU)

0/2

2

zk/zk

3

B1

Magisterský
navazující
(AOU)

0/2

2

zk/zk

3

B2

Magisterský
(AOU)

0/2

2

zk/zk

3

B2

Doktorský
(1. jazyk)

x

x

Zk

15

B2

Doktorský
(2. jazyk)

x

x

Zk

10

B1

Článek 5
Organizace studia anglického jazyka pro odborné účely
1) Předmět Anglický jazyk pro odborné účely vypisuje Centrum jazykové přípravy AMU
(dále jen “CJP”).
2) Průchod předmětem Anglický jazyk pro odborné účely se v bakalářských studijních
programech odvíjí od výsledku vstupního testu, který je student oprávněn absolvovat
před zahájením samotné výuky. V závislosti na výsledku testu v 1. ročníku studia
uskutečňovaného od akademického roku 2020/2021 student:
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a) má registrován předmět v KOSu v seminární skupině č. 99, a to pokud výsledek
testu odpovídá hodnocení A-B, tj. úspěšnost 86% a více; student se nemusí
účastnit výuky prezenčně, pouze na konci každého semestru složí zkoušku
z předmětu nebo,
b) má registrován předmět v KOSu a sám si zvolí jednu z nabízených
rozvrhovaných seminárních skupin, a to, pokud výsledek testu odpovídá
hodnocení stupněm C-F, tj. úspěšnost 85% a méně, případně pokud student
test neabsolvoval; student předmět absolvuje standardním způsobem
prezenčně a zakončuje jej zkouškou.
3) Průchod předmětem Anglický jazyk pro odborné účely v rámci magisterských
studijních programů probíhá dle registrace předmětu v KOSu v jedné z rozvrhových
seminárních skupin, student předmět absolvuje standardním způsobem prezenčně
a zakončuje jej zkouškou.
4) Pokud student doloží absolvování zkoušky z anglického jazyka na jiné vysoké škole
v ČR, v zahraničí či v jiném studiu na AMU, může vedoucí CJP rozhodnout o průchodu
předmětem AOU dle odst. 2 písm. a), tj. bez prezenční účasti na výuce, či doporučit
úplné uznání předmětu děkanovi dané fakulty, a to po posouzení rozsahu výuky,
dosažené úrovně a získané klasifikace.
5) Pokud student doloží certifikát osvědčující dosažení úrovně minimálně B2 dle
seznamu v příloze, může vedoucí CJP rozhodnout o průchodu předmětem AOU dle
odst. 2 písm. a), tj. bez prezenční účasti na výuce, či doporučit úplné uznání předmětu
děkanovi dané fakulty, a to po posouzení rozsahu výuky, dosažené úrovně a získané
klasifikace.
6) Obecně platí, že minimální kategorie předmětu Anglický jazyk pro odborné účely
v rámci bakalářských a magisterských studijních programů je povinný předmět
s možností opakovaného zapsání (přesná charakteristika této kategorie předmětu je
uvedena ve Studijním a zkušebním řádu AMU). Fakulta, resp. konkrétní studijní
program, může zvolit s ohledem na vztah předmětu k obsahu studijního programu
a profilu absolventa i kategorii vyšší, tj. povinný předmět; předmět Anglický jazyk pro
odborné účely však nikdy nemůže být zařazen do kategorie povinný předmět hlavní.
7) Předměty Anglický jazyk pro odborné účely jsou koncipovány v oborových variantách,
a jsou proto určeny pouze pro studenty dané fakulty, popř. oboru, v prezenčním,
popř. kombinovaném studijním programu.
Článek 6
Organizace výuky dalších jazyků
1) Studenti mohou rozvíjet své jazykové dovednosti i v rámci dalších jazykových
předmětů dle aktuální nabídky CJP. Jde o následující jazyky: čeština pro cizince,
francouzština, italština, němčina, ruština, španělština. Tyto předměty jsou zaměřeny:
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a) na prohlubování oborově specifických jazykových dovedností (např. nácvik
výslovnosti cizího jazyka pro studenty zpěvu a herectví; nácvik komunikačních
dovedností) nebo
b) na zvyšování obecných jazykových znalostí v progresivně koncipovaných
jazykových předmětech.
V rámci studijních plánů jednotlivých studijních programů jsou oba tyto typy předmětů
zařazeny mezi povinně volitelné či volitelné předměty, kreditová hodnota předmětu je
typicky 1-2 ECTS za semestr.
2) Je-li součástí studijního plánu další cizí jazyk jako povinný předmět, je nutné při
akreditaci tento požadavek projednat s CJP, v souladu s Akreditačním řádem AMU
(viz čl. 1).
Článek 7
Uznávání předmětů
1) Uznávání ostatních jazykových předmětů (z kategorie VV) absolvovaných v rámci
studijního programu na AMU není v rámci dalšího studia na AMU možné.
2) V rámci doktorského studia na AMU lze uznat pouze zkoušku z cizího jazyka
vykonanou na české či zahraniční VŠ v rámci doktorského studia studijního programu,
který spadá do stejného tematického okruhu jako doktorský program studovaný na
AMU.
Článek 8
Závěrečné ustanovení
1) Režim výuky cizích jazyků pro studenty AMU, kteří zahájili studium v akademickém
roce 2018/2019 a dříve (imatrikulační ročník 2018 a níže), je upraven metodickým
pokynem prorektorky pro studijní záležitosti a zajišťování kvality č. 1/2019.
2) Tato organizace jazykového vzdělávání vstupuje v platnost dnem podpisu a nabývá
účinnosti dne 1. října 2019.

V Praze dne 19. září 2019

doc. Jan Hančil v.r.
rektor
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Příloha č. 1
Přehled mezinárodních certifikátů a zkoušek z angličtiny, které jsou uznávány na AMU
Zkratka

Název

Požadovaná úroveň / počet bodů

BEC

The Business English Certificate

Vantage – B2 a vyšší

CAE

Cambridge English

Advanced (C1)

CPE

Cambridge English

C2

EBC

English for Business Communications

B2 a vyšší

EFB

English for Business

B2 – Level 2 (Credit + Distinction),
Level 3 (Pass)

ELSA

English Language Skills Assessment

B2 a vyšší

FCE

Cambridge English

First Certificate in English (B2)

ICFE

International Certificate in Financial English

B2 a vyšší

IELTS

International English Language Testing System

5,5 a vyšší

JASPEX

Jazyková a společenská příprava expertů

400 (B2), Final English Exam - C1

JETSET

Junior English Tests and Senior English Tests

B2 a vyšší

PTE General

Pearson Test of English General

B2 a vyšší

SESOL

City & Guilds International ESOL and Spoken ESOL

B2 a vyšší

SESOL

City & Guilds Pitman Qualifications ESOL and SESOL

B2 a vyšší

SETB

Spoken English

Stage 2 a vyšší

Státní jazyková zkouška

B2 a vyšší

TELC

The European Language Certificates

B2 a vyšší

TOEFL

Test of English as a Foreign Language

B2 a vyšší

TOEIC L&R

TOEIC® Listening and Reading

785 a více

TOEIC S&W*

TOEIC® Speaking and Writing

310 a více

Zkouška Ministerstva vnitra

2. stupeň (B2) a vyšší

Zkouška Ministerstva zahraničních věcí

úroveň 3 a vyšší

Zkouška ÚJOP UK z anglického jazyka

UK2

* Pro uznání certifikátu TOEIC je nutné dodat oba dva moduly, tj. Listening&Reading a Speaking&Writing.
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