
Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka 
 
 
 

VYŠŠÍ KURZY 
 
 3 hodiny týdně 
 
 

NB2 (pokročilí)  akreditovaný kurz DVPP 
Učebnice: Aspekte Neu B1+ (Teil 2) B2 
                           
Kurz NB2 je určen posluchačům s pokročilejšími vstupními znalostmi, které by měli 
odpovídat minimálně jazykové úrovni B1 . 

Kurz je vhodný pro posluchače, kteří potřebují aktivovat německý jazyk a chtějí 
zdokonalit především praktické dovednosti. Ve výuce je proto velký důraz kladen na 
konverzaci a rozšíření slovní zásoby. Gramatické jevy jsou upevňovány v kontextu 
daného tématu. 

 

2 hodiny týdně 
 

N SpecV (více pokročilí)  
Učebnice: vlastní materiály B2/C1 
                           
Kurz NSpecV je zaměřen na konverzaci různých aktuálních témat (např.: politika, 
kultura, věda, sport, cestování), doplněných o čtené texty, audio poslechy, videa atd. 
Posluchači si v rámci kurzu rozšiřují a upevňují již získané jazykové znalosti.  

Cílem kurzu je aktivní konverzace v cizím jazyce. Velký důraz je kladen taktéž na 
reálie německých mluvících zemí.              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PŘÍPRAVNÉ  KURZY   
 
3 hodiny týdně 
 

N B1 (mírně pokročilí) akreditovaný kurz DVPP  
   
Učebnice: Sicher B1+   B1       
 
Kurz NB1 je přípravný kurz na zkoušku Goethe-Zertifikat B1. V kurzu jsou posluchači 
v jednotlivých lekcích postupně seznamováni se strukturou písemné a ústní části 
mezinárodně uznávané zkoušky GZ-B1. 

Pro zařazení do kurzu je nutná minimální znalost jazyka na úrovni A2. 

Pokud chce posluchač absolvovat zkoušku již v červnovém termínu, je potřeba 
počítat se zvýšenou domácí přípravou. Prioritou zkoušky a tedy i toho kurzu je 
zvládnutí rozsáhlé slovní zásoby, která je rozšiřována a prohlubována.  

Těžištěm zkoušky jsou především poslechové a čtené texty. V kurzu jsou nacvičovány 
i další dovednosti potřebné k úspěšnému složení zkoušky (písemné vyjadřování a 
ústní projev).  

 
 

N C1    
Učebnice: Sicher C1.2. C1 
 
Požadovaná vstupní znalost je zvládnutí jazyka na úrovni B2. Kurz je určen 
zájemcům, jejichž cílem je zvládnutí jazyka na vyšší úrovni a zlepšení komunikativní 
vybavenosti.  

Výuka bude zaměřena na prohloubení všech jazykových dovedností na velmi 
pokročilé úrovni. Jedná se o upevnění obtížnějších gramatických jevů, autentické 
texty prohlubující porozumění čtenému, bude zaměřena komunikativně, na diskuze 
k přečteným textům, poslechové texty, řešení komunikativních situací, 
argumentace, popisy obrázků, umění se vyjádřit písemně i ústně k náročnějším 
tématům, což jsou požadavky pro úspěšné složení mezinárodně uznávané zkoušky 
Goethe-Zertifikat B2. 

Výuka obsahuje vedle obecných témat, také témata pracovního jazyka (např. 
prezentace firmy atd.).  
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