
Angličtina pro experty C2

Podrobný sylabus

KAPITOLA LEKCE SLOVNÍ ZÁSOBA - podokruhy GRAMATIKA POPIS KAPITOLY

1. Globalizace 1 Multikulturní společnost globalizace, vztahy, zahraniční pomoc, nerovnosti… –ingové tvary

2 Mezinárodní obchod výhody a nevýhody, omezení, dohody, opatření… frázová slovesa

3 Mezinárodní vztahy GATT, WTO, IMF, propaganda, spolupráce… tvoření slov

4 Globální etika neetické jednání, nezákonné jednání, úplatkářství… modální slovesa, nepřímá řeč

2. Masmédia 1 Moderní média verbální, neverbální komunikace, chybná interpretace… frázová slovesa, newspeak

2 sociální sítě virální reklama a videa, sdílení, nástrahy soc. sítí… zkratky

3 Aktuální otázky dnešního světa kriminalita, terorismus, zdroje surovin, migrace… tvoření slov

4 Ekologie a příroda ochrana životního prostřední, znečištění… idiomy - příroda

3. Kultura 1 Film kulturní rozmanitost, druhy filmů… idiomy - kultura

2 Hudba hudební vkus, hudební žánry, kulturní akce… frázová slovesa

3 Literatura literární jazyk, literární žánry… metafory, slovesa

4 Kultura jako business autorská práva… zkratky/akronymy

4. Cestování 1 Moderní aspekty cestování důvody pro cestování… frázová slovesa

2 Dokumentace očkování, osobní doklady, vízum, žádosti… formální jazyk - dokumentace

3 Hotelnictví a turismus atraktivity míst, dopady cestovního ruchu… zájmeno IT - introductory

4 Služební cesty pojištění, itinerář, obchodní schůzky… časové výrazy, spojovací výrazy

V první kapitole si studenti procvičí slovíčka 

spojená s globalizací, nejrůznější předpony, 

modální slovesa a slovesa v nepřímé řeči. 

V této kapitole se studenti naučí slovíčka z oblasti 

ekologie, globálních problémů i moderních médií. 

Dále se zaměří na tvoření slov a frázová slovesa.

Slovní zásoba této kapitoly je zaměřena na 

kulturu. V gramatické části se studenti naučí 

frázová slovesa, užitečné metafory nebo nové 

zkratky a akronymy.

V závěrečné kapitole se studenti zaměří na 

cestování. Naučí se užitečné časové a spojovací 

výrazy, procvičí si formální jazyk a naučí se další 

frázová slovesa.

Angličtina pro experty C2 je určena pro velmi pokročilé studenty na úrovni C1, kteří bez problému rozumí i náročnějším textům, dokáží se plynule vyjádřit a umí sestavit delší ucelený text na 

nejrůznější témata. Kurz se soustředí na rozvoj stávající slovní zásoby, opakování gramatiky a frází. Zároveň procvičuje všechny jazykové dovednosti - čtení, poslech, mluvený a písemný 

projev. 

Výstupní úroveň kurzu je C2. Po dokončení kurzu jsou studenti schopni porozumět téměř veškerým textům, nehledě na tématiku. Jejich mluvený i písemný projev je plynulý a srozumitelný. 

Dokáží se zapojit do jakékoli konverzace a obhájit svá tvrzení. V gramatice, slovíčkách a frázích nedělají téměř žádné chyby a dokáží jazyk použít jako rodilý mluvčí.


