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V Praze dne 6. 1. 2020

METODICKÝ POKYN PROREKTORKY
PRO STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY
Č. 1/2020,
kterým se upravuje
přechod na systém výuky Anglického jazyka pro odborné účely v akademickém roce
2019/2020 u studentů AMU s ročníkem zápisu do studia 2018 a níže

Dodatek č.1 k Metodickému pokynu prorektorky pro studijní záležitosti a zajišťování
kvality č. 1/2019

Článek 1
(1) V souladu s Akreditačním řádem AMU (díl 3., čl. 7., odst. 6) a výnosem rektora AMU
č. 11/2019 je od akademického roku 2019/2020 na AMU zavedena výuka povinné oborové
angličtiny pro všechny studijní obory, resp. programy, a to prostřednictvím předmětů
“Anglický jazyk pro odborné účely”. Výjimkou jsou studijní programy, kde je již v rámci
udělené akreditace nastavená vyšší úroveň výuky cizího jazyka (tzn. nejméně B2
v bakalářském studiu a C1 v magisterském studiu), zejména v případech, kdy testování
jazykové znalosti je součástí státní závěrečné zkoušky a tato znalost se promítá do profilu
absolventa.
(2) Metodika v příloze Metodického pokynu prorektorky pro studijní záležitosti a zajišťování
kvality č. 1/2019 stanoví konkrétní postup při přechodu na nový systém výuky odborné
angličtiny pro akademický rok 2019/2020 s ohledem na specifika jednotlivých fakult a na již
absolvované jazykové předměty stávajících studentů druhých a vyšších ročníků
bakalářských a magisterských oborů AMU (dále jen „Metodika“).
Článek 2
(3) Stávající znění Metodiky část III HAMU článek „MGR – Studenti s IMR 2018, 2017, 2016“
odstavec 3 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„3. Studenti, kteří mají rozstudovaný jiný cizí jazyk než AJ a na konci AR 2018/19 mají
úspěšně splněnou úroveň středně pokročilí (tj. předměty 702SxB11 a 702SxB12), mohou
dostudovat daný jazyk (tj. absolvují 702SxB21 a 702SxB22). V jiných případech, tj. pokud
mají splněny pouze jazykové předměty nižší úrovně (tedy mírně pokročilí a začátečníci),
nebo mají splněno méně kreditů než 3, a doposud nemají jiný cizí jazyk než AJ zapsán,
absolvují výuku jednoho předmětu Anglický jazyk pro odborné účely shodně se studenty
s IMR 2019 (tj. absolvují předměty 702HAOU3 nebo 702HAOU4).“
(4) Stávající znění Metodiky část III HAMU článek „MGR – Studenti s IMR 2018, 2017, 2016“
odstavec 4 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„4. Studenti, kteří ke konci AR 2018/2019 nezískali žádný kredit za jazykový předmět,
absolvují výuku jednoho předmětu Anglický jazyk pro odborné účely shodně se studenty
s IMR 2019 (tj. absolvují 702HAOU3 nebo 702HAOU4).“
(5) Aktuální platné a účinné znění Metodiky je přílohou tohoto metodického pokynu.
(6) Ostatní ustanovení Metodického pokynu prorektorky pro studijní záležitosti a zajišťování
kvality č. 1/2019 v platném a účinném znění zůstávají beze změny.
Článek 3
(7) Tento metodický pokyn nabývá platnosti podpisem a účinnosti dne 6. 1. 2020.

doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D. v.r.
prorektorka pro studijní záležitosti a zajišťování kvality
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Příloha:
Používané zkratky:
• IMR = imatrikulační ročník (= zápis do studia)
• AR = akademický rok
• LS = letní semestr
• ZS = zimní semestr

•
•
•
•

BAK = bakalářský studijní program
MGR = magisterský studijní program
CJP = Centrum jazykové přípravy
SO = studijní oddělení

I. DAMU
Nové předměty AJ:
● 702DAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 (ukončení: Zk, 3 kredity, 1. sem. BAK)
● 702DAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 (ukončení: Zk, 3 kredity, 2. sem. BAK)
● 702DAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 (ukončení: Zk, 3 kredity, 1. sem.
MGR)
● 702DAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 (ukončení: Zk, 3 kredity, 2. sem.
MGR)
Staré předměty AJ:
● 702SAA21 Angličtina mírně pokročilí (ukončení: zápočet, 1 kredit, ZS)
● 702SAA22 Angličtina mírně pokročilí (ukončení: zkouška, 2 kredity, LS)
● 702SAB11 Angličtina středně pokročilí (ukončení: zápočet, 1 kredit, ZS)
● 702SAB12 Angličtina středně pokročilí (ukončení: zkouška 2 kredity, LS)
● 702SAB21 Angličtina pokročilí (ukončení: zápočet, 1 kredit, ZS)
● 702SAB22 Angličtina pokročilí (ukončení: zkouška, 2 kredity, LS)
BAK
1. Studenti s IMR 2018, kteří v AR 2018/2019 úspěšně absolvovali 702SAB11 Angličtina
středně pokročilí (1 kredit) + 702SAB12 Angličtina středně pokročilí (2 kredity)(tj. na
konci AR 2018/19 jim chybí 3 kredity za jazyky), si na SO DAMU požádají
o zpětné uznání předmětů 702SAA21 Angličtina mírně pokročilí (1 kr.) + 702SAA22
Angličtina mírně pokročilí (2 kr.). Tím budou mít splněno 6 kreditů za jazyky. Pokud
student na konci AR 2018/19 má splněn pouze 1 z předmětů 702SAB11 a 702SAB12,
musí absolvovat min. 1 z nových předmětů AJ pro odborné účely (702DAOU1 nebo
702DAOU2).
2. Studenti s IMR 2018, kteří v AR 2018/2019 úspěšně absolvovali 702SAA21 (1 kr.)
+ 702SAA22 (2 kr.) a na konci AR 2018/19 jim chybí 3 kredity za jazyky, v AR 2019/20
absolvují min. 1 z nových předmětů 702DAOU1 (ZS) nebo 702DAOU2 (LS). Tím budou
mít splněno 6 kreditů za jazyky. Pokud student na konci AR 2018/19 má splněn pouze 1 z
předmětů 702SAA21 a 702SAA22, absolvuje výuku předmětu Anglický jazyk pro odborné
účely shodně se studenty s IMR 2019 (tj. absolvuje předměty 702DAOU1
a 702DAOU2).
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3. Studenti s IMR 2017, 2016, 2015, 2014:
a. Studenti, kteří mají na konci AR 2018/19 splněno 3-5 kreditů za předměty
702SAA21, 702SAA22, 702SAB11 a 702SAB12, absolvují 1 z nových předmětů
AJ pro odborné účely (702DAOU1 nebo 702DAOU2).
b. Studenti, kteří mají na konci AR 2018/19 splněny méně než 3 kredity za předměty
702SAA21, 702SAA22, 702SAB11 a 702SAB12, absolvují oba nové předměty AJ
pro odborné účely (702DAOU1 a 702DAOU2).
4. Studenti, kteří mají rozstudovaný jiný cizí jazyk než AJ (bez ohledu na IMR) a kteří za
tento jazyk získali ke konci AR 2018/19 min. 1 kredit, dostudují daný jazyk dle pravidel
platných na začátku jejich studia (tj. výstupní úroveň B1, celkem 6 kreditů).
5. Studenti s IMR 2018 a níže, kteří ke konci AR 2018/2019 zatím nezískali žádný kredit za
jazykový předmět, absolvují výuku předmětu Anglický jazyk pro odborné účely shodně se
studenty s IMR 2019 (tj. absolvují předměty 702DAOU1 a 702DAOU2).
MGR
Studenti s IMR 2018, 2017, 2016:
1. Studenti, kteří mají na konci AR 2018/19 splněno 3-5 kreditů za předměty 702SAB11
Angličtina středně pokročilí (1 kr.), 702SAB12 Angličtina středně pokročilí (2 kr.),
702SAB21 Anglický jazyk pokročilí (1 kr.), 702SAB22 Angličtina pokročilí
(2 kr.), absolvují min. 1 z nových předmětů (702DAOU3 nebo 702DAOU4).
2. Studenti, kteří mají na konci AR 2018/19 splněny méně než 3 kredity za předměty
702SAB11 Angličtina středně pokročilí (1 kr.), 702SAB12 Angličtina středně pokročilí
(2 kr.), 702SAB21 Angličtina pokročilí (1 kr.), 702SAB22 Angličtina pokročilí (2 kr.),
absolvují výuku předmětu Anglický jazyk pro odborné účely shodně se studenty s IMR
2019 (tj. absolvují předměty 702DAOU3 a 702DAOU4).
3. Studenti, kteří mají rozstudovaný jiný cizí jazyk než AJ a na konci AR 2018/19 mají
úspěšně splněnou úroveň středně pokročilí (tj. předměty 702SxB11 a 702SxB12),
dostudují daný jazyk (tj. absolvují 702SxB21 a 702SxB22) podle pravidel platných na
začátku jejich studia. V jiných případech, tj. pokud mají splněny pouze jazykové předměty
nižší úrovně (mírně pokročilí, začátečníci), nebo mají z jakéhokoliv cizího jazyka splněno
méně kreditů než 3, absolvují výuku předmětu Anglický jazyk pro odborné účely shodně
se studenty s IMR 2019 (tj. absolvují předměty 702DAOU3 a 702DAOU4).
4. Studenti, kteří na konci AR 2018/2019 nezískali žádný kredit za jazykový předmět,
absolvují výuku obou předmětů Anglický jazyk pro odborné účely shodně se studenty
s IMR 2019 (tj. absolvují předměty 702DAOU1 a 702DAOU2).
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DAMU – oborové výjimky:
Produkce: Studenti s IMR 2018 a 2017 v BAK před 1. semestrem absolvují rozřazovací test, dle
výsledku musí absolvovat buď 5 semestrů prezenční výuky povinného předmětu
702SAP1-5 Profesní angličtina 1-5, nebo 3 semestry předmětu 702HAP3-5 Profesní angličtina
3-5. Výstupy (zkouška, zápočet) však musí student splnit vždy ze všech 5 předmětů. Studenti
s IMR 2016 musí absolvovat 5 semestrů povinného předmětu 702SAP1-5 Profesní angličtina
1-5.
Herectví čin. divadla (4-letý MGR.): Na studenty s IMR 2018 a níže se vztahují stejné podmínky
jako na studenty BAK.
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II. FAMU
Nové předměty AJ:
● 702FAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 (ukončení: Zk, 3 kredity, 2. sem.
BAK)
● 702FAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 (ukončení: Zk, 3 kredity, 3. sem.
BAK)
● 702FAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 (ukončení: Zk, 3 kredity, 1. sem.
MGR)
● 702FAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 (ukončení: Zk, 3 kredity, 2. sem.
MGR)
Staré předměty AJ:
● 702SAA21 Angličtina mírně pokročilí (ukončení: zápočet, 1 kredit, LS)
● 702SAA22 Angličtina mírně pokročilí (ukončení: zkouška, 2 kredity, ZS)
● 702SAB11 Angličtina středně pokročilí (ukončení: zápočet, 1 kredit, LS)
● 702SAB12 Angličtina středně pokročilí (ukončení: zkouška 2 kredity, ZS)
● 702SAB21 Angličtina pokročilí (ukončení: zápočet, 1 kredit, ZS)
● 702SAB22 Angličtina pokročilí (ukončení: zkouška, 2 kredity, LS)
BAK
1. Studenti s IMR 2018, kteří v LS 2018/2019 absolvovali 702SAB11 Angličtina středně
pokročilí (1 kr.), absolvují v ZS 2019/20 702SAB12 Angličtina středně pokročilí (2 kr.),
a následně si na SO FAMU požádají o zpětné uznání předmětů 702SAA21 Angličtina
mírně pokročilí (1 kr.) + 702SAA22 Angličtina mírně pokročilí (2 kr.). Tím budou mít
splněno 6 kreditů za jazyky. Pokud student na konci AR 2018/19 zatím nezískal za AJ ani
1 kredit, musí kromě 702SAB12 absolvovat také nový předmět AJ pro odborné účely
702FAOU1 v LS 2019/20.
2. Studenti s IMR 2018, kteří v LS 2018/2019 absolvovali 702SAA21 Angličtina mírně
pokročilí (1 kr.), absolvují v ZS 2019/20 předmět 702SAA22 Angličtina mírně pokročilí
(2 kr.), dále absolvují min. 1 z nových předmětů 702FAOU1 (LS 2019/20) nebo 702FAOU2
(ZS 2020/21). Tím budou mít splněno 6 kreditů za jazyky. Pokud student na konci
AR 2018/19 zatím nezískal za AJ ani 1 kredit, absolvuje výuku předmětu Anglický jazyk
pro odborné účely shodně se studenty s IMR 2019 (tj. absolvuje předměty 702FAOU1
a 702FAOU2).
3. Studenti s IMR 2017, kteří v LS 2018/2019 absolvovali 702SAB11 Angličtina středně
pokročilí (1 kr.) a dále v LS 2017/18 absolvovali 702SAA21 Angličtina mírně pokročilí
(1 kr.) a v ZS 2018/19 702SAA22 Angličtina mírně pokročilí (2 kr.), absolvují
v ZS 2019/20 předmět 702SAB12 Angličtina středně pokročilí (2 kr.). Tím budou mít
splněno 6 kreditů za jazyky. Pokud studentovi chybí na konci AR 2018/19 za AJ předměty
více než 2 kredity, kromě 702SAB12 musí absolvovat také nový předmět AJ pro odborné
účely 702FAOU1 v LS 2019/20.
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4. Studenti s IMR 2018 a níže, kteří ke konci AR 2018/2019 nezískali žádný kredit za
jazykový předmět, absolvují výuku předmětu Anglický jazyk pro odborné účely shodně se
studenty s IMR 2019 (tj. absolvují předměty 702FAOU1 a 702FAOU2).
MGR
1. Studenti s IMR 2018:
a. Studenti, kteří mají na konci AR 2018/19 splněny min. 2 kredity za jiný cizí jazyk
než AJ (kromě konverzačních předmětů), dostudují tento cizí jazyk za podmínek
platných na začátku jejich studia, tj. výstupní úroveň B2, min. 5 kreditů.
b. Studenti, kteří na konci AR 2018/19 mají splněn 1-4 kredity za předměty AJ
(kromě AJ konverzace), absolvují min. 1 z nových předmětů AJ pro odborné účely
(702FAOU3 nebo 702FAOU4).
2. Studenti s IMR 2017 a 2016, kteří mají rozstudovaný jiný cizí jazyk než AJ a na konci AR
2018/19 získali min. 1 kredit, dostudují podle pravidel, platných na začátku jejich studia
(tj. NJ, FJ, ŠJ, RJ nebo IJ, výstupní úroveň: A2, min. počet kreditů: 5). Pokud na konci AR
2018/19 zatím nesplnili žádný jazykový předmět, absolvuje výuku předmětu Anglický
jazyk pro odborné účely shodně se studenty s IMR 2019 (tj. absolvuje předměty
702FAOU3 + 702FAOU4).
3. Studenti s IMR 2015 a níže dostudují podle pravidel, platných na začátku jejich studia
(tj. NJ, FJ, ŠJ, RJ nebo IJ, výstupní úroveň: A2, min. počet kreditů: 5).
4. Studenti s IMR 2018 a níže, kteří nemají na konci AR 2018/2019 splněný žádný kredit za
jazykový předmět, absolvují výuku předmětu Anglický jazyk pro odborné účely shodně se
studenty s IMR 2019 (tj. absolvují předměty 702FAOU3 + 702FAOU4).
FAMU – oborové výjimky:
Produkce: Studenti BAK s IMR 2016 a níže musí v průběhu studia získat 5 kreditů za studium
druhého cizího jazyka, studenti BAK s IMR 2017 a výše musí v průběhu studia získat 3 kredity za
studium druhého cizího jazyka.
Studenti oboru Produkce v MGR s IMR 2018 a níže dostudují podle pravidel platných na začátku
jejich studia.
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III. HAMU
Nové předměty AJ:
● 702HAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 (ukončení: Zk, 3 kredity, 1. sem.
BAK)
● 702HAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 (ukončení: Zk, 3 kredity, 2. sem.
BAK)
● 702HAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 (ukončení: Zk, 3 kredity, 1. sem.
MGR)
● 702HAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 (ukončení: Zk, 3 kredity, 2. sem.
MGR)
Staré předměty AJ:
● 702SAA21 Angličtina mírně pokročilí (ukončení: zápočet, 1 kredit, ZS)
● 702SAA22 Angličtina mírně pokročilí (ukončení: zkouška, 2 kredity, LS)
● 702SAB11 Angličtina středně pokročilí (ukončení: zápočet, 1 kredit, ZS)
● 702SAB12 Angličtina středně pokročilí (ukončení: zkouška, 2 kredity, LS)
● 702SAB21 Angličtina pokročilí (ukončení: zápočet, 1 kredit, ZS)
● 702SAB22 Angličtina pokročilí (ukončení: zkouška, 2 kredity, LS)
BAK
1. Studenti s IMR 2018, kteří v AR 2018/2019 úspěšně absolvovali 702SAB11 Angličtina
středně pokročilí (1 kredit) + 702SAB12 Angličtina středně pokročilí (2 kredity)
(tj. na konci AR 2018/19 jim chybí 3 kredity za jazyky), si na SO HAMU požádají o zpětné
uznání předmětů 702SAA21 Angličtina mírně pokročilí (1 kr.) + 702SAA22 Angličtina
mírně pokročilí (2 kr.). Tím budou mít splněno 6 kreditů za jazyky. Pokud student na
konci AR 2018/19 má splněn pouze 1 z předmětů 702SAB11 a 702SAB12, musí
absolvovat min. 1 z nových předmětů AJ pro odborné účely (702HAOU1 nebo
702HAOU2).
2. Studenti s IMR 2018, kteří v AR 2018/2019 úspěšně absolvovali 702SAA21 Angličtina
mírně pokročilí (1 kr.) + 702SAA22 Angličtina mírně pokročilí (2 kr.) a na konci
AR 2018/19 jim chybí 3 kredity za jazyky, v AR 2019/20 absolvují min. 1 z nových
předmětů AJ pro odborné účely (702HAOU1 nebo 702HAOU2). Tím budou mít splněno
6 kreditů za jazyky. Pokud student na konci AR 2018/19 má splněn pouze 1 z předmětů
702SAA21 a 702SAA22, absolvuje výuku předmětu Anglický jazyk pro odborné účely
shodně se studenty s IMR 2019 (tj. absolvuje předměty 702HAOU1 a 702HAOU2).
3. Studenti s IMR 2017, 2016, 2015, 2014:
a. Studenti, kteří mají na konci AR 2018/19 splněno 3-5 kreditů za předměty
702SAA21, 702SAA22, 702SAB11 a 702SAB12, absolvují min. 1 z nových
předmětů AJ pro odborné účely (702HAOU1 nebo 702HAOU2).
b. Studenti, kteří mají na konci AR 2018/19 splněny méně než 3 kredity za předměty
702SAA21, 702SAA22, 702SAB11 a 702SAB12, absolvují výuku předmětu
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Anglický jazyk pro odborné účely shodně se studenty s IMR 2019 (tj. absolvují
předměty 702HAOU1 a 702HAOU2).
4. Studenti, kteří mají rozstudovaný jiný cizí jazyk než AJ (bez ohledu na IMR) a kteří za jeho
studium získali na konci AR 2018/19 min. 1 kredit, dostudují daný jazyk dle pravidel,
platných na začátku jejich studia (výstupní úroveň B1, celkem 6 kreditů).
5. Studenti s IMR 2018 a níže, kteří ke konci AR 2018/2019 nezískali žádný kredit za
jazykový předmět, absolvují výuku předmětu Anglický jazyk pro odborné účely shodně se
studenty s IMR 2019 (tj. absolvují 702HAOU1 a 702HAOU2).
MGR
Studenti s IMR 2018, 2017, 2016:
1. Studenti, kteří mají na konci AR 2018/19 splněn jeden či více z předmětů 702SAA21,
702SAA22, 702SAB11 a 702SAB12, absolvují výuku jednoho z nových předmětů Anglický
jazyk pro odborné účely (702HAOU3 nebo 702HAOU4).
2. Studenti, kteří mají na konci AR 2018/19 splněn jeden z předmětů 702SAB21
a 702SAB22, absolvují výuku jednoho z nových předmětů 702HAOU3 a 702HAOU4;
pokud mají splněny oba předměty, tedy 702SAB21 i 702SAB22, mají tím splněné všechny
jazykové požadavky v rámci magisterského studia.
3. Studenti, kteří mají rozstudovaný jiný cizí jazyk než AJ a na konci AR 2018/19 mají
úspěšně splněnou úroveň středně pokročilí (tj. předměty 702SxB11 a 702SxB12), mohou
dostudovat daný jazyk (tj. absolvují 702SxB21 a 702SxB22). V jiných případech, tj. pokud
mají splněny pouze jazykové předměty nižší úrovně (tedy mírně pokročilí a začátečníci),
nebo mají splněno méně kreditů než 3, a doposud nemají jiný cizí jazyk než AJ zapsán,
absolvují výuku jednoho předmětu Anglický jazyk pro odborné účely shodně se studenty
s IMR 2019 (tj. absolvují předměty 702HAOU3 nebo 702HAOU4).
4. Studenti, kteří ke konci AR 2018/2019 nezískali žádný kredit za jazykový předmět,
absolvují výuku jednoho předmětu Anglický jazyk pro odborné účely shodně se studenty
s IMR 2019 (tj. absolvují 702HAOU3 nebo 702HAOU4).
HAMU – oborové výjimky:
Zpěv: Student BAK musí kromě výše uvedených jazykových požadavků absolvovat
v 1. až 5. semestru předmět 702HIZ Italština pro obor zpěv 1-5. Studenti v MGR musí kromě
výše uvedených jazykových požadavků absolvovat v 1. až 4. semestru předmět 702HIZ Italština
pro obor zpěv 6-9.
Hudební produkce: Student BAK S IMR 2018 a níže má povinnost prokázat znalost dvou cizích
jazyků – angličtiny a němčiny. Mezi 1. a 5. sem. absolvuje povinný předmět 702SAP Profesní
angličtina 1-5; dále musí získat 9 kreditů za studium německého jazyka a dosáhnout min. úrovně
B1. Studentům, kteří již na začátku BAK mohou prokázat znalost němčiny na úrovni min. B1
(výsledkem rozřazovacího testu, mezinárodním jazykovým certifikátem nebo zkouškou z jiné
VŠ), bude zaregistrován předmět 702SNZB1 Souhrnná zkouška z němčiny B1 (6 kreditů), ze
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kterého složí ústní zkoušku. Po úspěšném absolvování této zkoušky je jim zpětně uznán
předměty nižší úrovně s celkovou váhou 3 kreditů, čímž mají splněné požadavky z němčiny
v BAK. V MGR student absolvuje mezi 1. a 4. semestrem povinný předmět 702HAP1-4 Angličtina
v hudebním průmyslu 1-4 a dále získá 3 kredity za studium dalšího cizího jazyka.
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