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Kód modulu: NEJ4/KOK Forma 

vzdělávání: 
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Rozsah modulu: 39 hodin (19P/20S)3 
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Vstupní 

podmínky: 

Absolvování Německý 

jazyk 3 

Platnost modulu 

od: 

1. 2. 2019 

Doporučené 

období 

4. ECTS (kredity) 3 

Typ modulu: Všeobecně vzdělávací, 

povinný 

Forma 

hodnocení: 

Zkouška (Zk) 

Obsah modulu – rámcové vymezení témat v období:  

Poslech s porozuměním; ústní vyjadřování; čtení s porozuměním; písemné vyjadřování 

Témata: 

1. Sociální politika v ČR_sociální zabezpeční, tři pilíře (téma č.4) 

2. Neziskové organizace v ČR a Německu (téma č.6) 

3. Sociální práce v oblasti práce s dětmi a mládeží (téma č.7) 

4. Sociální práce se seniory (téma č.8) 

5. Etnické skupiny (téma č.9) 

Stručná anotace vymezující vzdělávací cíle modulu:  

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 německého jazyka, zvukové a grafické stránky německého jazyka  

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

německého jazyka se zaměřením na oblast charitativní a sociální práce  

Způsob ukončení modulu: Zkouška (Zk) 

Požadavky na studenta:  

Aktivní účast ve výuce.  

Prostudování zadané literatury a 

informačních zdrojů užívaných během 

výuky v období.  

 

Seminární práce - zpracování jednoho ze 

zvolených témat (1- 5 - viz obsah modulu). 

Student vybrané téma také ústně prezentuje před 

ostatními v hodině.  

Zápočtový test - gramatika (min. 70 % 

úspěšnosti) 

Ústní zkouška na vybrané téma probírané 

v rámci 3. a 4. období (dialog s vyučujícím 20 

min.) 

Hodnocení 
Podíl 

závažnosti 

Aktivní účast při výuce 10 % 



Seminární práce na zadané téma + prezentace 20 % 

Zápočtový test (min. 70% úspěšnosti) 20 % 

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 

Doporučená literatura:  
Hereinová, E. Němčina pro samouky. Praha: Fragment, 2012 

Siebenschein, H. Velký česko-německý slovník. Praha: Leda, 2006. 
Jarmuzek, E. a kol. Kommunikation in sozialen und medizinischen Berufen. Plzeň: Fraus, 2003. 
Aktuální texty z odborných periodik. 
Odborné texty z relevantních internetových stránek. 

Internetové odkazy: 

- cvičení, texty, porozumění textů, vše s automatickou opravou: 

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm 

- slovní zásoba, hravou formou, jednojazyčně (německy s obrázky)/ s anglickým 

překladem, vše i audio (rodilý mluvčí): 

http://www.languageguide.org/german/vocabulary/ 

- slovníky a překladače online zdarma: 

http://slovnik.seznam.cz/cz-de/word/?q=nov%C3%BD&id=N-T49ZO2Ayo= 

www.translate.google.cz 

- stránky časopisu „Deutsch Perfekt“ online: 

http://www.deutsch-perfekt.com/ 

pozn.: k četbě na místě i k zapůjčení volně a zdarma, časopis v čítárně Městské knihovny 

v Chebu 

„Deutsch Perfekt“ 

zajímavá četba v němčině, vždy s připojeným glosářem, úrovně A1-B2 

- němčina na internetu, obecně gramatika a cvičení 

http://www.nemecky.net/  

- německá gramatika, slovník, cvičení, doplňovací cvičení  

http://nemecky.org 
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