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OKOLNOSTI VZNIKU

• Oborová angličtina – Angličtina pro sociology

• výzva navrhnout kurz nad rámec 
stávající výuky

=> Sociologický filmový seminář v angličtině



PODOBA KURZU

• přímý kontakt
• sdílení dojmů
• bezprostřední výměna názorů
• společné dobírání se čehosi

• shlédnutí filmu společně v semináři
• rešerše učitel + studenti
• diskuze společně v semináři
• esej/reflexe samostatně



Časová náročnost

• Délka filmu plus cca 1 hodina

• => 1 krát za 14 dní

• Podvečer (17 hod. -…)

• ZS



SPOLUPRÁCE S ISS

• Host, odborník
• Ideálně rodilý mluvčí

Paulus Albertus Blokker

Katedra Sociologie, Univerzita Trento, Itálie 

Thank you so much for your interesting invitation in 
what looks like a wonderful course. I would be glad 
to participate.



VÝBĚR FILMŮ - KRITÉRIA

• V anglickém znění 
• S anglickými titulky
• Pěkná angličtina
• Tematicky vhodný 
• Kvalitní
• Ne příliš známý
• Vhodná délka



SADA 2015

• Man to Man Régis Wargnier, 2005

• This Is England Shane Meadows, 2006

• Ae Fond Kiss Ken Loach, 2004

• Professional Foul Tom Stoppard, 1977

• Beyond Belief Beth Murphy, 2008

• Metropolitan             Whit Stillman, 1990



Evropa a proces evropské integrace

• Paul Blokker - katedra Jeana Monneta

• Program Jean Monnet – Erasmus +

• výuka a výzkum evropské integrace





Sada 2017

• Europa Lars von Trier, 1991

• Land and Freedom Ken Loach, 1995

• Professional Foul Lindsay-Hogg , 1977

• A Hole in the Head Robert Kirchhof, 2016

• Blueberry Soup Elieen Jerret, 2013

• The Great European Disaster Pira, Emmott, 2015



PODOBA SEMINÁŘE

Štěpánková Blokker
handouty PowerPoint  
SIS web

úvodní cvičení problematika a kontext
řečový registr, slovní zásoba

jazykový koutek

diskuze připravené otázky

• se studenty hovoříme oba, spontáně se doplňujeme



REFLEXE/ESEJ

• Téma volné

• Tipy

• Čteme a komentujeme oba

• Compare the image of Europe presented in the films 

• The current challenges and threats to Europe from 
the perspective of liberal democracy (Blueberry Soup; 
The Great European Disaster; Land and Freedom)



PŘÍNOS PŘEDMĚTU

1) jazykové dovednosti studentů
porozumění mluvenému slovu 
schopnost vyjádřit názor v debatě a písemné formě

2) sociologické chápání filmu 
způsoby filmového zpracování společenských témat

3) filmový obraz Evropy v různých dobách 
filmová prezentace procesu evropské integrace



SOCIOLOGICAL CINEMA 
Sociology of European Cinema

• určený především studentům sociologie B2+

• účast nepodmíněna

• maximum 20 studentů

• zahraniční studenti vítáni



Film can be a powerful educational tool

• http://www.filmeducation.org/

• http://www.documentarymania.com/home.php

dagmar.stepankova@fsv.cuni.cz
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