
Název školy Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb 

Kód oboru vzdělání 75-32-N/..  Sociální práce a sociální pedagogika 

Název: Anglický jazyk 6 Název anglicky: English 6 

Kód modulu: ANJ6/NOJ Forma vzdělávání: denní 

Rozsah modulu: 39 hodin (19P/20S) 

3 h/týdně 

Vyučující: Mgr. Jindřich Novák 

Vstupní podmínky: Absolvování Anglický 

jazyk 5 

Platnost modulu 

od: 

1. 9. 2012 

Doporučené období 6. ECTS (kredity) 3 

Typ modulu: Všeobecně vzdělávací, 

povinný 

Forma hodnocení: Zkouška (Zk) 

Obsah modulu – rámcové vymezení témat v období: 

- systematické rozvíjení řečových dovedností zahrnující dovednosti receptivní, tj. porozumění 

vyslechnutému projevu a čtenému textu, i produktivní, tj. ústní a písemné vyjadřování  

- osvojení přiměřeného množství jazykových prostředků, tj. slovní zásoby a mluvnice obecného i 

odborného anglického jazyka včetně zvukové a grafické stránky  

- osvojení dalších pracovních návyků, vedoucích k efektivnímu studiu a dalšímu samostudiu 

anglického jazyka se zaměřením na oblast sociální práce  

Hlavním cílem modulu je zvládnutí teoretické i praktické stránky jazyka. 

Témata: 

1.  Rodina a její postavení v rámci sociální práce  

2.  Osobnost sociálního pracovníka  

3.  Lidé, kteří potřebují sociální pomoc – charakteristika skupin klientů sociálních pracovníků 

4.  Sociální politika ČR – sociální zabezpečení (3 pilíře) 

5.  Poruchy přijmu potravy, drogy, AIDS – prevence 

6.  Neziskové organizace v ČR a Velké Británii / USA 

7.  Sociální práce a práce s dětmi a mládeží 

8.  Sociální práce a senioři 

9.  Etnické skupiny / Minority (problémy, řešení) 

10.Sociální práce a prevence a řešení rizikových jevů – kriminalita, prostituce, bezdomovectví, gamblerství 

11. Pomoc lidem s handicapem – členění, organizace, specifika 

12. Syndrom vyhoření 

13. Nezaměstnanost – příčiny, důsledky, pomoc, sociální služby 

14. Vývojová psychologie 

15. Druhy a formy sociálních služeb 

Stručná anotace vymezující vzdělávací cíle modulu: 

Výuka anglického jazyka navazuje na úroveň znalostí učiva střední školy, které dále rozšiřuje a prohlubuje. 

Studenti se učí prakticky využívat jazyk v běžné komunikaci a interakci s okolím, v rámci vlastního i 

odborného vzdělávání a pro potřeby praxe. Svými postupy přispívá ke kultivaci vyjadřovacích schopností 

studentů a vytváření návyků samostatné práce. 

Způsob ukončení modulu: Zkouška (Zk) 

Požadavky na studenta:  

Aktivní účast ve výuce.  

Prostudování zadané literatury a informačních 

zdrojů užívaných během výuky v období.  

hodině. 

Seminární práce - praxe studenta během studia.  

Rozsah práce min. 1 NS. 

Práce bude odevzdána elektronicky do 30.04.2019 na 

adresu novak.jindrich@voscheb.cz  

Abstrakt absolventské práce - elektronicky do 

30.04.2019 na adresu novak.jindrich@voscheb.cz 

Soubor bude označen jménem studenta, zkratkou 

předmětu a číslem ročníku. 

Ústní prezentace vybraných témat k absolutoriu. 

Náhradní termín pro odevzdání práce nebude vypsán. 

Ústní zkouška na vybrané téma probírané v rámci 

období (dialog s vyučujícím 20 min.)  

termíny v řádném klasifikačním období. 

Hodnocení Podíl závažnosti 
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Aktivní účast při výuce 10 % 

Seminární práce + abstrakt 40 % 

Ústní zkouška  50 % 

Celkem 100 % 

Výukové strategie: Výuka bude probíhat formou přednášek a diskusí nad vybranými tématy v učebně 

s audiovizuální technikou. Součástí výuky bude interpretace vybraných textů, procvičování jednotlivých 

gramatických jevů a jejich aplikace v mluvené i psané formě. 

Základní literatura: 
DUŠKOVÁ, L., BUBENÍKOVÁ, L., CAHA, J. Stručná mluvnice angličtiny. Praha: Academia, 1991. 
MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 
REDMAN, S. English vocabulary in use – pre-intermediate & intermediate. Cambridge: Cambridge University 
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CROWTHER, J. Ed. Oxford Guide to British and American Culture. Oxford: Oxford University Press, 2000. 
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SOARS, L., SOARS, J. Headway – Intermediate. Oxford: Oxford University Press, 2006. 
THOMAS, M., PIERSON, J., Dictionary of Social Work. London: Collins Educational Ltd, 1995. 
Aktuální texty z odborných periodik. 
Odborné texty z relevantních internetových stránek. 

 


