
Kam dál po B1?  
  Rozcestník kurzů KSJ pro anglický jazyk 

Chci se zaměřit na 
Obecný jazyk  
B1+/I – prohloubím si znalosti všeobecného jazyka a utřídím si je, procvičím 

si konverzaci, gramatiku, poslech, čtení, psaní a rozšířím si slovní zásobu na 

úrovni středně pokročilý 
Učebnice: Outcomes Intermediate B1+ 
 
 

Gramatiku (akademická angličtina) 

A/EAP Gram online – chci si prohloubit a zopakovat základní gramatické jevy v rámci 

akademické angličtiny (Lenka Volavková) 
 
Poslech a konverzaci (akademická angličtina) 
EAP/B2 online – chci se zaměřit na konverzaci a poslech v rámci aktuálních společensko-

vědních témat  (Lenka Novotná) 

Učebnice: Unlock 4 Listening, Speaking and Critical Thinking 
 
Konverzaci 
A/SpeakS/II – chci se rozmluvit v gramaticko-konverzačně zaměřených lekcích, než budu 
pokračovat studiem obecného jazyka na vyšší úrovni. Kurz mohu navštěvovat pouze po 
omezenou dobu 4 semestrů.)  
(David Pierorazio)  

 

A/Conv B1+ online – chci se soustředit především na mluvení v online konverzacích a rozšířit 

svoji slovní zásobu v oblasti frázových sloves a kolokací. Kurz mohu navštěvovat bez 

jakýchkoliv omezení  

(Jolyon Thornton)  

 
Obecné psaní  
A/FW – chci si zopakovat gramatiku a zdokonalit se v psaní různých typů psaných úloh  

(Eva Škarková)  

 

Obecný kurz Specificky zaměřený kurz (různé) 

 
 



 
Kam dál po B1+? 

  Rozcestník kurzů KSJ pro anglický jazyk 

Chci se zaměřit na 

Obecný jazyk  

B2/I online či prezenčně – chci 

pokračovat ve studia 

všeobecného jazyka na vyšší 

úrovni a rozšířit si své znalosti 

v oblasti gramatiky, poslechu, 

čtení, psaní, slovní zásoby a 

konverzace na úrovni středně 

pokročilý 

Učebnice: English File Upper-

Intermediate B2 

 

Gramatiku (akademická aj) 

A/EAP Gram online – chci si prohloubit a zopakovat základní gramatické jevy v rámci akademické angličtiny) Lenka 

Volavková  

 

Poslech a konverzaci (akademická aj) 

EAP/B2 online – chci se zaměřit na konverzaci a poslech v rámci aktuálních společensko-vědních témat) Lenka Novotná  

Učebnice: Unlock 4 Listening, Speaking and Critical Thinking 

 

Konverzaci 

A/SpeakS/II – chci se rozmluvit v gramaticko-konverzačně zaměřených lekcích, než budu pokračovat studiem obecného 

jazyka na vyšší úrovni. Kurz mohu navštěvovat pouze po omezenou dobu 4 semestrů. 

(David Pierorazio) 

 

A/Conv B1+ online – chci se soustředit především na mluvení v online konverzacích a rozšířit svoji slovní zásobu v oblasti 

frázových sloves a kolokací. Kurz mohu navštěvovat bez jakýchkoliv omezení 
(Jolyon Thornton) 

 

Obecné psaní  

A/FW – chci se zdokonalit v psaní různých typů psaných úloh a zopakovat gramatiku (Eva Škarková)  

 

Obecný kurz Specificky zaměřený kurz (různé) 

 
 



 
Kam dál po B2? 

  Rozcestník kurzů KSJ pro anglický jazyk 

Chci se zaměřit na 
Obecný jazyk  
B2+/I online či prezenčně – 
prohloubím si znalosti všeobecného 

jazyka a utřídím si je, procvičím 

konverzaci, gramatiku, poslech, čtení, 

psaní a rozšířím si slovní zásobu na 

úrovni B2+) 
Učebnice: Outcomes Upper- 
Intermediate B2+ 
 
Přípravu na zkoušku 
A/B2-First – chci se připravit na 
složení mezinárodní Cambridžské 
zkoušky B2-First (dříve FCE) 
Učebnice:  Gold B2-First 
 
 

Poslech a konverzaci (akademická angličtina) 
EAP/B2 online – chci se zaměřit na konverzaci a poslech 

v rámci aktuálních společensko-vědních témat 

Učebnice: Unlock 4 Listening, Speaking and Critical 
Thinking (Lenka Novotná) 

 

Konverzaci 
A/Conv – mám zájem o pokročilou konverzaci v rámci 

prezenčního kurzu 

(Praha Michele LeBlanc / Brno - BA/Conv Jack Stephens) 

 
A/Conv B2+ online – chci se soustředit především na 
mluvení v o online konverzacích a rozšířit svoji slovní 

zásobu v oblasti frázových sloves a kolokací 

(Jolyon Thornton)  

 

Odbornou komunikaci ve vědě 
A/EAD blended – chci se zdokonalit v odborné 

komunikaci v mluvené i psané formě (gramatika, slovní 
zásoba, struktura textů, analýza autentických materiálů) 

(Renata Pípalová) 

Odborné psaní  
A/AW Grammar and style - blended – chci se naučit, jak strukturovat 

věty a odstavce v odborném textu a jak psát jasně a srozumitelně (Martin 

Sedláček) 

 

A/WriPub 1 + WriPub 2 online – potřebuju psát výzkumný článek, budu 
postupně psát části svého článku a dostávat zpětnou vazbu, naučím se 
strategie, které mi pomůžou přepisovat a posuzovat kvalitu textů 
druhých a které mi psaní usnadní 
 

Prezentační dovednosti 
A/PP Online – chci si připravit prezentaci ke svému výzkumnému tématu 
(Veronika Quinn Novotná)  
 

Obecné a tvůrčí psaní  
A/FW – chci se zdokonalit v psaní různých typů psaných úloh a 

zopakovat gramatiku (Škarková Eva) 

 

A/Writer’s Craft Workshop online – chci si připravit portfolio tří textů v 

libovolném žánru a osvojit si strategie psaní a revidování svých textů 

(Katherine Nader)  

Obecný kurz Specificky zaměřený kurz 
(různé) 

Specificky zaměřený kurz (psaní a 
prezentace) 

  



Kam dál po B2+?  
  Rozcestník kurzů KSJ pro anglický jazyk 

Chci se zaměřit na 
Obecný jazyk  
Focus on B2+ Blended: 1x online/1x 

prezenčně – chci kombinovat prezenční 

výuku se studiem online; prohloubím si a 

utřídím si znalosti všeobecného jazyka na 

úrovni B2+ 

 
C1/I – chci pokračovat ve studia všeobecného 

jazyka na vyšší úrovni a rozšířit si své 

znalosti v oblasti gramatiky, poslechu, čtení, 

psaní, slovní zásoby a konverzace na úrovni 

velmi pokročilý 
Učebnice: English File Advanced 
 
Přípravu na zkoušku 
A/B2-First – chci se připravit na složení 
mezinárodní Cambridžské zkoušky B2-First 
(dříve FCE) 
Učebnice: Gold B2-First 
 

Poslech a konverzaci (akademická aj) 
EAP/C1 online či prezenčně – chci se zaměřit na konverzaci a 

poslech v rámci aktuálních společensko-vědních témat 

Učebnice: Unlock 5 Listening, Speaking and Critical Thinking 
(Lenka Novotná) 

 

Konverzaci 
A/Conv B2+ – mám zájem o pokročilou konverzaci v rámci 

prezenčního kurzu 

(Praha Michele LeBlanc / Brno - BA/Conv Jack Stephens)  

 

A/Conv B2+ online – chci se soustředit především na mluvení v 
o online konverzacích a rozšířit svoji slovní zásobu v oblasti 

frázových sloves a kolokací (Jolyon Thornton)  

 
Odbornou komunikaci ve vědě 
A/EAD blended – chci se zdokonalit v odborné komunikaci v 

mluvené i psané formě (gramatika, slovní zásoba, struktura 

textů, analýza autentických materiálů) 

(Renata Pípalová) 

Odborné psaní  
A/AW Grammar and style - blended – chci se naučit, jak 

strukturovat věty a odstavce v odborném textu a jak psát 

jasně a srozumitelně (Martin Sedláček) 

 

A/WriPub 1 + WriPub 2 online – potřebuju psát výzkumný 
článek, budu postupně psát části svého článku a dostávat 
zpětnou vazbu, naučím se strategie, které mi pomůžou 
přepisovat a posuzovat kvalitu textů druhých a které mi 
psaní usnadní 
 

Prezentační dovednosti 
A/PP Online – chci si připravit prezentaci ke svému 
výzkumnému tématu (Veronika Quinn Novotná) 
 

Tvůrčí a kreativní psaní  
A/Writer’s Craft Workshop online – chci si připravit 

portfolio tří textů v libovolném žánru a osvojit si strategie 

psaní a revidování svých textů 

(Katherine Nader) 

 

Obecný kurz / 
Zkouškový kurz 

Specificky zaměřený kurz 
(různé) 

Specificky zaměřený kurz 
(psaní a prezentace) 

 
 



 
Moje úroveň je C1  

  Rozcestník kurzů KSJ pro anglický jazyk 

Chci se zaměřit na 
Obecný jazyk  
C1/I – chci se zaměřit na studium všeobecného 

jazyka; rozšiřuji si své znalosti v oblasti 

gramatiky, poslechu, čtení, psaní, slovní 

zásoby a konverzace na úrovni velmi 

pokročilý) 
Učebnice: English File Advanced 
 
Přípravu na zkoušku 
A/C1-Advanced – chci se připravit na  
mezinárodní Cambridžské zkoušky C1-
Advanced (dříve CAE) 
Učebnice: Ready for Advanced 
 

Poslech a konverzaci (akademická aj) 
EAP/C1 online či prezenčně – chci se zaměřit na konverzaci a 

poslech v rámci aktuálních společensko-vědních témat) 

Učebnice: Unlock 5 Listening, Speaking and Critical Thinking 
(Lenka Novotná) 

 
Konverzaci 
A/Conv B2+ – mám zájem o pokročilou konverzaci s rodilým 

mluvčím v rámci prezenčního kurzu) 

Praha Michele LeBlanc / Brno - BA/Conv Jack Stephens  

 

A/Conv B2+ online – mám zájem o online konverzaci s rodilým 

mluvčím (Jolyon Thornton)  

 
Odbornou komunikaci ve vědě 
A/EAD blended – chci se zdokonalit v odborné komunikaci v 

mluvené i psané formě (gramatika, slovní zásoba, struktura 

textů, analýza autentických materiálů) 

(Renata Pípalová) 

Odborné psaní 
A/AW Grammar and style Blended – chci si osvojit 

základní principy odborného psaní (Martin Sedláček) 

 
A/WriPub 1 + WriPub 2 online – potřebuju psát výzkumný 
článek, budu postupně psát části svého článku a dostávat 
zpětnou vazbu, naučím se strategie, které mi pomůžou 
snáze psát, revidovat své texty a posuzovat kvalitu 
odborných textů) 

 

Prezentační dovednosti 
A/PP Online – chci se zdokonalit v prezentačních 
dovednostech (Veronika Quinn Novotná)  
 

Tvůrčí a kreativní psaní  
A/Writer’s Craft Workshop online – chci si připravit 

portfolio tří textů v libovolném žánru a osvojit si strategie 

psaní a revidování svých textů 

(Katherine Nader) 

 

Obecný kurz / Zkouškový 
kurz 

Specificky zaměřený kurz 
(různé) 

Specificky zaměřený kurz 
(psaní) 

  


