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Cílem předmětu je prohloubit a rozšířit obecné jazykové kompetence, získané
předchozím studiem angličtiny, o lexikální struktury odborného jazyka. Vzhledem
k zaměření studia jsou tematické celky voleny tak, aby terminologicky pokrývaly studijní
okruhy andragogiky a personálního řízení. Před vstupem do kurzu se předpokládá, že
studenti pochopili teoretická východiska i praktické vyústění zmíněných profilových
předmětů a zvládli základní jazykové kompetence minimálně na úrovni státní maturitní
zkoušky z angličtiny. Kromě základního vymezení odborné terminologie, která je
charakteristická pro vybrané tematické okruhy, je důraz kladen na odlišnosti vyplývající
z rozdílného přístupu a jiného chápání některých pojmů v angloamerickém prostředí.
Předmět sleduje dovednost studentů interpretovat odborný cizojazyčný text a vytvářet
ústní a písemná odborná sdělení v anglickém jazyce.
Charakteristika obsahu předmětu:
1. Rozdíly mezi neformálním a formálním stylem v angličtině včetně důsledků pro
psaní textů v rámci vysokoškolského studia
2. Základní pojmy andragogiky
3. Koncept učící se organizace
4. Politika a legislativa
5. Celoživotní učení
6. Verbální a neverbální komunikace
7. Základní pojmy personálního řízení, řízení lidských zdrojů a strategického řízení
lidských zdrojů
8. Motivace, stimulace a pracovní spokojenost
9. Pracovní postoje, pracovní spokojenost
10. Kompetence, profilování kompetencí
11. Personální činnosti a metody
12. Výběrový rozhovor
13. Rozhovory v průběhu adaptace pracovníků, hodnotící rozhovor, disciplinární
rozhovor, propouštěcí rozhovor
Výuka bude zaměřena na shromažďování, interpretaci a používání odborné
terminologie ve výše uvedených tematických okruzích, bude probíhat interaktivní
formou, obsahová náplň a časové rozvržení bude přizpůsobeno účastníkům kurzu.
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Zápočet:
Požadavkem k zápočtu je u studentů prezenčního studia aktivní účast ve výuce a
vypracování písemné práce v anglickém jazyce v rozsahu 4–5 normostran a její
prezentace s následnou moderovanou diskuzí. Téma práce a termín prezentace určí
vyučující. Písemná práce musí vyhovovat základním požadavkům – musí mít titulní
stranu (název předmětu, název práce, jméno studenta, ročník, forma studia a datum
vypracování práce). Nad rámec těchto požadavků je vyžadováno uvedení minimálně
15 klíčových pojmů v anglickém jazyce a vytvoření krátkého, jednostránkového
materiálu k procvičení těchto pojmů. Práci je třeba odevzdat (zaslat) vyučujícímu
v elektronické podobě nejméně tři dny před prezentací. Studenti kombinovaného
studia odevzdají práci splňující výše uvedené požadavky v elektronické podobě
nejméně jeden týden před termínem zápočtu.
Zkouška:
Požadavkem ke zkoušce je splnění písemného testu v rámci tematických okruhů
obsahu předmětu (viz Charakteristika obsahu předmětu). Zkoušku lze vykonat po
získání zápočtu (viz požadavky k zápočtu). Ke zkoušce budou vypsány minimálně tři
termíny a jeden termín v následujícím zkouškovém období.
Prerekvizitou předmětu Odborná angličtina pro andragogiku a personální řízení jsou
předměty Aplikace metod vzdělávání dospělých (AAN120041) a Aplikace metod
personální práce (AAN120043).

