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Dnešní program
Čtyři základní otázky:
 Proč studovat anglistiku a amerikanistiku?
 Proč právě na naší katedře?
 Jaké nabízíme studijní programy?
 Co udělat pro úspěšné přijetí ke studiu?

Prostor pro vaše dotazy

Proč studovat anglistiku a amerikanistiku?

Otevře se vám celý svět, a to doslova i přeneseně.

Programy na KAA – stručně
Podrobnosti představíme později
(formy studia, možnosti kombinací s dalšími programy...)

Bakalářské studium:
Anglický jazyk a literatura
Navazující magisterské studium:
Anglický jazyk a literatura
Učitelství anglického jazyka a literatury
Překladatelství anglického jazyka
Severoamerická kulturní studia

Doktorské studium:
Anglická jazykověda
Literatury v angličtině

V bakalářském studiu
Studium programu Anglický jazyk a literatura na KAA FF vám poskytne:
 Hluboké znalosti literatury a kultury anglicky mluvících zemí
(Velké Británie, USA, Kanady i Austrálie)
 Znalosti funkce a teorie jazyků s důrazem na angličtinu
 Schopnost analyticky myslet, samostatně pracovat se zdroji
 Schopnost vyjadřovat se ústní i písemnou formou
 Studium blízké anglosaskému systému:


Všechna výuka v angličtině



Zkoušky mají velmi často podobu písemného eseje –
místo šprtání je třeba formulovat vlastní poznatky



Student si do značné míry sám volí obsah svého studia
(o tom více později)

V navazujícím magisterském studiu
 V programu Anglický jazyk a literatura:
Prohloubení a rozvinutí uvedených oblastí z bakalářského studia
Rozšíření o další témata (např. historický vývoj angličtiny, literární a
kulturní teorie)
 V programu Učitelství AJ:
Totéž, plus praktické dovednosti pro výuku angličtiny
a teoretický základ z pedagogiky a didaktiky
 V programu Překladatelství AJ:
Praktické dovednosti a teoretické znalosti v překladu
 V programu Severoamerická kulturní studia:
Široký přehled o kultuře zemí Severní Ameriky, včetně oblastí
hispanofonních a frankofonních

Široké uplatnění absolventů
V tradičních oblastech:
 Učitelé středních a jazykových škol
 Vysokoškolští pedagogové

(Pavel Drábek, profesor na University of Hull)

 Překladatelé a tlumočníci

(na „volné noze“ nebo jako zaměstnanci: několik našich absolventů
pracuje pro EU v Lucemburku a Bruselu)

V podnikání:
 Jako zaměstnanci v soukromém sektoru
 Vlastní podniky menší i větší

(Kateřina Janků, podnikatelka ČR roku 2000,
vybudovala mezinárodní lokalizační společnost
Moravia Worldwide s pobočkami na 3 kontinentech)

V médiích:
 rozhlas, TV, tisk

(Jan Moláček, redaktor Deníku N, dříve zahraniční zpravodaj ČT)

Ve státní správě:
 na ambasádách a misích Ministerstva zahraničních věcí ČR
 na jiných ministerstvech a úřadech státní správy

Proč studovat právě tady?
Bohatá historie katedry a kontinuita
Jeden z nejprogresivnějších ústavů v celé ČR
 Široká nabídka kurzů
 Volitelnost
 studijních programů
 ve výběru seminářů
 Psaní esejů a závěrečné práce v angličtině
 Rozsáhlé používání e-learningu
 Literatura přístupná z celého světa v elektronické podobě
 Práce studentů přímo v elektronickém prostředí
 Semestrální i delší výjezdy na partnerské univerzity v zahraničí
 Mnoho stálých členů katedry je z USA a Británie
 Hostující odborníci ze zahraničí pořádají intenzivní kurzy
 Bohaté možnosti mimouniverzitní činnosti v angličtině

Současný výzkum na KAA
 Jazykověda (lingvistika)
Stylistika, sémantika, syntax a korpusová lingvistika, pragmatika
Jazyk sociálních médií

 Literatura
Současná britská a americká literatura
Anglická renesanční literatura (dramata)
Kanadská i australská literatura a kultura

 Kulturní studia
Současný americký a kanadský film
Severoameričtí indiáni včetně současné kultury a literatury
Afroamerická kultura

 Překlad
Literární i neliterární překlad
Překlad dětské literatury

 Didaktika
Interakce ve výuce
Rozvoj učitelských dovedností

Intenzivní kurzy a semináře na KAA
 Language of the Internet (Camilla Vásquez, University of South Florida)
 Research in Digital Media Discourse (M. Johansson, University of Turku, FIN)
 Topics in Digital Research (Dr. Amy Earhart, Texas A&M University, USA)
 Translating Kundera into English (Prof. James Underhill, Uni de Rouen, FRA)

 Theatre Translation and Adaptation (Prof. Pavel Drábek, Uni of Hull, England)
 Language policy in multilingual Canada (Jean Quirion, Uni of Ottawa, CAN)
 Australia’s Postcolonial Voice (Dr. Matthew Hall, Deakin University, Australia)

 Canadian Nationalism (Prof. Richard Nimijean, Carleton University, Canada)
 J.R.R. Tolkien's The Lord of the Rings (Mgr. Janka Kaščáková, Ph.D., Catholic
Univeristy in Ružomberok, Slovakia)
 A History of American Teen Films (Dr. B. Sonnenberg-Schrank, Uni Koeln, GER)

 “Why Series Suck:” ‘Seriality Studies’ meet ‘Quality TV.’ (Prof. Dr. Hanjo
Berressem, University of Cologne, Germany)

Ústřední knihovna FF
 Více než 40 000 svazků anglofonní literatury
Velká většina knih přístupná ihned z otevřených regálů
 Statisíce dalších knih a článků přístupných v elektronické podobě:
online informační zdroje – jeden z nejrozsáhlejších přístupů v ČR
 Největší sbírka kanadské literatury ve střední Evropě
 Samozřejmostí
je dostupnost
počítačů a
připojení k síti
Eduroam.

Možnosti pro studenty
Studijní pobyty
 Více než 20 Erasmus výměn v celé EU
vč. Anglie, Německa, Skandinávie, Řecka, Střední Evropy
 Studium v zámoří (Severní Amerika, Austrálie)
 University of Tennessee at Chattanooga
 ISEP (www.isep.org) – Sdružení více než 200 VŠ v celé Severní Americe


– Juniata College, Brock University

Sdružení australských univerzit

 Kredity získané při zahraničních stážích se uznávají do studia,
nemusíte tedy studovat déle!

Spolupráce na výzkumech a projektech pedagogů
 Spolupráce na tvorbě antologií a jiných publikací
 Tvorba korpusů
 Příprava materiálů pro e-learning
 Za tyto aktivity je možno pobírat stipendium

Studentský život na KAA
 Studentské odborné konference

Anglický divadelní soubor s tradicí přes 50 let!

The Gypsywood Players – zal. 1965
Představil přes 40 her a muzikálů doma i v cizině
Snímek je z letošního představení Hair

 Studentský spolek: English Students’ Club

Aktivity spolku ESCAPE:
▪ Freshman Tutorial
▪ Halloween Party a jiné večírky
▪ Creativity Night: autorský večer studentské tvorby
▪ Book and Bake Sale
…více viz www.facebook.com/esc.english

 Studentské časopisy:
 Re:Views (online)
 The KAArdian (tištěný)

Programy podrobněji: formy studia a kombinace
 3-leté bakalářské studium: 1 program
 pouze filologický program Anglický jazyk a literatura v denní formě
 rozdělení na hlavní-vedlejší nemá vliv na přijímací řízení

 2-leté navazující magisterské studium: 4 programy
1 Anglický jazyk a literatura
2 Učitelství anglického jazyka a literatury
3 Překladatelství anglického jazyka
4 Severoamerická kulturní studia

denní i kombinované (tzv. dálkové)
denní i kombinované
jen denní forma
jen denní forma

 Pravidelné mezifakultní studium s programy:

zeměpis, matematika, mezinárodní vztahy, sociologie, politologie, mediální
studia a žurnalistika, sociální antropologie, tělesná výchova, ekonomika.
Jiné kombinace jsou také možné.

 Jediný ústav v ČR s těmito možnými kombinacemi.

Struktura bakalářského studia
(denní forma)

1. ročník
 Povinné kurzy z literatury, britské kultury a historie, americké kultury
a historie, jazykovědy, mluvnice, fonetiky a praktického jazyka
 Tyto semináře a přednášky Vás připravují pro další roky studia na KAA
 Podíl praktického jazyka je jen 2 hodiny týdně
Všechny semináře a přednášky jsou v angličtině (včetně literatury)
Nejsme jazyková škola a očekáváme, že se studenti zlepší samostatnou prací

Struktura bakalářského studia (denní forma)
2. a 3. ročník
 Kromě povinných kurzů si student zapisuje předměty
dle svého výběru
Semináře jsou rozděleny do pěti kategorií:
Literatura
Kulturní studia
Lingvistika
Překlad
Psaný a mluvený projev

 Student je povinen absolvovat určitý počet a skladbu seminářů
z každé z těchto kategorií
V rámci toho si studenti sami vybírají ze seminářů tak, aby splnili
požadavky

 Na konci studia student napíše rozsáhlejší práci (pokud má angličtinu
jako program „hlavní“) a skládá bakalářskou zkoušku

Jak se k nám dostat?
 Každý uchazeč o bakalářské studium na KAA musí:



složit Test studijních předpokladů (TSP) – informace na stránkách FF
složit oborový test (konají se o víkendu 27. a 28. dubna)

 Oborové testy jsou v angličtině, pořádá je KAA
 Na FF nejsou do bakalářského studia ústní přijímací zkoušky
 Na výsledky jiných testů (včetně Cambridge) se nebere ohled
 Na výsledcích studia na jiných školách (středních i vysokých) nezáleží
 Kredity z předchozího vysokoškolského studia mohou být po přijetí
částečně uznány

Bakalářský oborový test
Předpokládáme, že uchazeč má
Angličtinu alespoň na úrovni
FCE (B2)
Oborový test trvá 70 minut
a má několik částí:
 Porozumění čtenému
Testuje porozumění, slovní zásobu, schopnost logického
myšlení
 Doplňování výrazů do souvislého textu (typ cloze testu)
Testuje porozumění, mluvnici, slovní zásobu
 Základní orientace v zeměpise, dějinách, literatuře
a současné kultuře a politice, týkající se většinou Velké
Británie a USA

Hodnocení přijímacích testů
 U oborových testů bude stanovena minimální hranice úspěšnosti
(nejnižší počet bodů, kterého je nutno dosáhnout pro zařazení do
pořadí pro přijetí ke studiu). Na obor AJ tato hranice bude 65
procent.
 Výsledek oborového testu bude hodnocen pouze položkami
„uspěl/a“ – „neuspěl/a“. Uchazeči, kteří u oborového testu neuspějí,
obdrží bez ohledu na výsledek TSP rozhodnutí o nepřijetí ke studiu
pro neprospěch u přijímací zkoušky.
 Uchazeči, kteří u oborového testu uspějí, budou zařazeni do pořadí
k přijetí ke studiu na základě výsledků TSP.
 V případě, že počet uchazečů, kteří uspěli u oborových testů, převýší
kapacitní možnosti oboru, budou ke studiu přijati ti uchazeči, kteří
u TSP dosáhnou lepších výsledků. Ostatní uchazeči obdrží rozhodnutí
o nepřijetí ke studiu z kapacitních důvodů.

Počet studentů

 Do denního bakalářského studia v roce 2019/20 umožníme zápis
150 studentům
 Výsledek přijímacího řízení u druhého programu nemá vliv na
přijetí na naši katedru

Přípravné kurzy
pro oborový přijímací test (bakalářské studium)
KAA organizuje pro zájemce o studium ve školním roce 2020/21
dva jarní přípravné kurzy.
Jsou zaměřeny na oborový test z angličtiny.
 Přípravný kurz I (4 soboty: 7., 14., 21. a 28. 3. 2020), cena 2 300 Kč
 Přípravný kurz II (sobota 4. 4.), cena 650 Kč

Ještě k přípravným kurzům
Charakteristika kurzů:
 Intenzívní zaměření na úspěšné složení přijímací zkoušky v oboru
a státní maturitní zkoušky z AJ
 Metodika a technika řešení testových úloh stejného formátu jako
u přijímací zkoušky
 Okamžité hodnocení, oprava a vysvětlení problému
 Pravidelná cvičení s rodilými mluvčími
 Všechny použité materiály zdarma

Další informace:
 Výuka v Kurzu I probíhá ve skupinách
 Kurz II je cvičná přijímací zkouška z anglického jazyka plus oprava
 Výuka probíhá vždy v sobotu od 10:00 do 15:00 hodin v učebnách
Filozofické fakulty (Gorkého 7)
 Přihlásíte-li se zároveň na kurz I+II, zaplatíte celkem jen 2 600 Kč

Přihlášení do přípravných kurzů
 Přihlášky do kurzů: online přes Obchodní centrum IS MU:
is.muni.cz/obchod/fakulta/phil/p_kurzy
 Více na letáku (zde k dispozici)

Pro přípravu samostudiem
Pro přípravu k oborovému testu lze využít řadu učebnic.
Pomoci mohou například dvě, na nichž se autorsky podílela naše kolegyně
(vydal Barrister & Principal):

Chci studovat angličtinu! Kniha testů k přijímacím zkouškám
https://barrister.cz/knihy/chci-studovat-anglictinu/

Angličtina – konverzace pro pokročilé
Topic-based Vocabulary for Advaced Learners
https://barrister.cz/knihy/anglictina-konverzace-pro-pokrocile/

Další informace o katedře a studiu
 Na oficiální webové stránce KAA: anglistika.phil.muni.cz
(obsahuje i dnešní prezentaci „Den otevřených dveří“)

 Na facebookové stránce KAA: www.facebook.com/KAAFFMU
 Na webové stránce fakulty: www.phil.muni.cz
— klikněte na odkaz Přijímací řízení
Vzor přijímacího oborového testu je k dispozici na adrese:
www.phil.muni.cz/plonedata/wff/prijimaci-rizeni/2016_2017/test_AJ_2015.pdf

 Na facebookové stránce GOFFMU
www.facebook.com/goffmu

 Na stránkách MU:
www.muni.cz

Prostor pro vaše dotazy

Děkujeme vám za pozornost

a přejeme hodně štěstí!
Závěrem bychom vás chtěli požádat o zpětnou vazbu. Pokud jste se během

hledání informací narazili na nějaké nejasnosti/problémy, případně máte
připomínky/návrhy, napište nám na english@phil.muni.cz.

