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ZPRÁVA Z JAZYKOVÉHO KURZU TECHNICKÉ RUŠTINY 
v rámci projektu 

Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního 

strojírenství 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0170

 

Jazyková škola: The Liden & Denz Language Centre St. Petersburg 

Účastníci jazykového kurzu:  Bc. Petra Hájková, Bc. Veronika Budišová, Bc. Tomáš Brumar, Bc. 
Petr Bartoněk, Ing. Daniela Pavelková, Ing. Lucie Tesařová, Ing. Jan Kedroň, Ing. Stanislav Tylšar, 
Ing. Andrea Soviárová, Ing. Lenka Koldová 

Datum zahájení kurzu:  pondělí 18. listopadu 2013 

Datum ukončení kurzu:  pátek 29. listopadu 2013 

Místo konání: Petrohrad, Rusko 

 

Průběh jazykového kurzu: 

Jazykový kurz technické ruštiny byl koncipován s intenzitou 30 lekcí týdně, kdy jsme byli 
rozděleni na 2 uzavřené skupinky po 5 účastnících. Jazykový kurz, který jsem absolvoval, 
probíhal v Ruské federace, konkrétně ve městě Petrohradu na jazykové škole The Liden & 
Denz Language po dobu 14 dní. Délka trvání kurzu byla 2 týdenní, tedy 2 × 5 dní. Vysoká 
intenzita kurzu zajišťovala velice rychlé pochopení a získání potřebných vědomostí z technické 
ruštiny. 

- výuka probíhala každý den od 10:00 do 16:30 
- 30% celkového objemu lekcí se zaměřením na výuku všeobecného využití jazyka 
v běžných situacích 
- 70% celkového objemu lekcí se zaměřením na výuku odborného jazyka v oblasti 
technické ruštiny. 

Veškeré potřebné výukové materiály účastníci obdrželi bezplatně na místě od jazykové 
školy. První část jazykového kurzu každý den, byly věnovány probírání gramatiky, učení se 
novým slovíčkům, technickým pojmům atd. Každý den byla vybrána témata z různých 
inženýrských oblastí v oblasti strojírenství. Druhá polovina výuky byla zaměřena na aktivní 
konverzaci v ruském jazyce s obecnou ruštinou i technickou ruštinou. Lektorky jazykového 
kurzu měly velice profesionální přístup, věnovaly se každému účastníku individuálně, 
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pokud to bylo potřeba a měly nachystány zajímavá témat tak, aby se dalo 6 hodin denně 
intenzivní výuky zvládnout. Na konci jazykového kurzu každý účastník obdržel certifikát s 
účastí na jazykovém zahraničním kurzu technické ruštiny z projektu „Partnerství ve 
strojírenství“ a také certifikát od jazykové školy The Liden & Denz Language Centre St. 
Petersburg. 

Ruština je jeden z nejrozšířenějších jazyků na světě hned po čínštině, angličtině a 
španělštině a je jedním ze šesti oficiálních jazyků OSN. Rusky mluvící země jsou oblastmi 
velkých obchodních příležitostí, a proto znalost ruštiny je stále více požadována na celém 
světě. I v rámci České republiky se neustále zvyšuje počet obchodních vztahů s Ruskem a 
řada zaměstnavatelů upřednostňuje uchazeče o práci se znalostí ruštiny. Pozitivem tohoto 
kurzu byl proběhnuvší jazykový kurz přímo v Rusku a to hlavně proto, že i po ukončení 
lekcí jsme byli v neustálém kontaktu s ruským jazykem a naše jazykové znalosti a 
dovednosti se tímto mohly nenáročnou formou zvyšovat.  

Jazykový kurz byl pro všechny účastníky cennou zkušenosti do svého profesního i 
osobního života. Jazykový kurz technické ruštiny může všem účastníkům zlepšit uplatnění 
na trhu práce, tak i větší úspěšnost při hledání praktického uplatnění v budoucí práci. Pro 
studenta se zaměřením na strojírenské inženýrství je v současnosti ruský jazyk stále 
důležitější pro uplatnění ve strojírenských podnicích. 

Zpráva vyhotovena dne:  4. prosince 2013 

PŘÍLOHY: FOTODOKUMENTACE 
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Skupina 1 – Výuka gramatiky 

 

Skupina 2 – Konverzační část 
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Skupina 1 – Konverzační část 

 

Skupina 2 – Výuka Gramatiky 
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Účastníci kurzu při převzetí Certifikátů 

 


