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ČESKY, PROSÍM START

The authors’s long-term experience with intensive
language instruction and introducing foreigners to the
Czech Republic provides valuable social and cultural
context for all of the peculiarities of the Czech language. The textbook prepares students to pass the B1
level of the European Certificate CCE. In addition to
the textbook, the set also includes a workbook, grammar overview, audio exercises and other online material. It is suitable for short-term and long-term courses.

The introductory (A1.1) volume for the Česky, prosím
textbook series is intended as supplementary material
for the beginning stages of language instruction. It
focuses on practicing the sound and written components of the language at a slower pace and can serve
as an introductory course for other textbooks of Czech
for foreigners or as an independent writing exercise
book in combination with any textbook of Czech as
a foreign language. It is intended mainly for those
learners who have not mastered the Roman alphabet
and for whom Czech is the first foreign language they
study, or for those who have difficulties with learning
a foreign language (dyslectics, dysgraphics) or they are
learning to both read and write in Czech as they have
not been fully alphabetized. The study material is designed for a minimum of 50 lessons. The publication
also contains a CD with listening exercises and a workbook.

paperback, textbook 304 p., workbook 140 p.,
grammar summary 138 p., download material, 1. edition
ISBN 978-80-246-3512-5 Price $39 / £30

Řada učebnic jitky cvejnové kombinuje svěží
pohled na jazyk a českou kulturu s dlouholetými
zkušenostmi s výukou a oborem čeština jako jazyk
cizí i druhý. Česky, prosím vychází z nejnovějších
metodických poznatků o výuce i češtině
jako takové. výuka je založená důsledně na
komunikativní formě bez užití zprostředkujícího
jazyka, tj. veškerý výklad je v češtině, zohledňuje
stupeň rozvoje jazykových kompetencí a je
veden od funkce k formě. Přirozené osvojování
jazyka usnadňuje grafická úprava a množství
doplňkových cvičení.
Vstupní úroveň A1.1 řady je vhodná pro studující
začínající s češtinou jako prvním cizím jazykem,
včetně studentů bez znalosti latinky, výstupní
úroveň B2 odpovídá komunikativní úrovni
umožňující studium na českých vysokých
školách. Učebnice systematicky rozvíjejí všechny
dovednosti, tedy čtení s porozuměním, mluvení,
poslech i psaní. Důraz je kladen na přirozenou
situovanost a dialogičnost jazykového materiálu,
která respektuje nejběžnější praxi každodenního
užívání jazyka.
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ALSO AVAILABLE: Everything You Need to Know about the Czech Republic:
A Textbook of Real-World Knowledge / Paperback, cca 160 p, 5. Edition /
The fifth, completely revised and redesigned, edition of this textbook provides
essential information about the geography, demographics, economics, political
systems, languages, history, culture and literature of Czech lands. The practical
textbook contains a wealth of maps and worksheets to help prepare those
wishing to improve their knowledge of the Czech Republic to achieve the B1 level
on certification tests.
www.karolinum.cz
9/11/08 10:41:06 AM
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Řada učebnic jitky cvejnové kombinuje svěží
pohled na jazyk a českou kulturu s dlouholetými
zkušenostmi s výukou a oborem čeština jako jazyk
cizí i druhý. Česky, prosím vychází z nejnovějších
metodických poznatků o výuce i češtině
jako takové. výuka je založená důsledně na
komunikativní formě bez užití zprostředkujícího
jazyka, tj. veškerý výklad je v češtině, zohledňuje
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• Učebnice připravována ve spolupráci s pracovišti
Univerzity karlovy, která se dlouhodobě zabývají
výukou češtiny v Čr a v zahraničí. veškeré
učební materiály byly před vydáním komplexně
recenzovány a testovány při výuce. • Učebnice
důsledně vychází ze zásad společného evropského
referenčního rámce pro jazyky a odpovídá
požadavkům na evropskou certifikovanou
zkoušku CCe-B1 z češtiny a test z reálií pro
udělování státního občanství. • metodika
byla ověřena vyučujícími v praxi a je oceňována
odbornými recenzemi. • výuka jazykových funkcí
probíhá vždy v kontextu reálných komunikačních
situací. • texty zábavné i pro učitele, vtipné
ilustrace oceňovaného výtvarníka jiřího Franty.

UČEBNICE ČEŠTINY PRO CIZINCE

paperback, 204 p., audio download, 1. edition
ISBN 978-80-246-1883-8 Price $19 / £13.99
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Dr. Jitka CVEJNOVÁ has been teaching Czech as a Foreign
Language at prestigous institutions in Czech Republic and
abroad since 1982. She is a leading author of contemporary
theories and methods in Czech language teaching, a key
author of testing systems for migrants and applicants for
permanent residency, and an active long-term participant
in the reference description for Czech within the Common
European Framework.
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• Učebnice připravována ve spolupráci s pracovišti
Univerzity karlovy, která se dlouhodobě zabývají
výukou češtiny v Čr a v zahraničí. veškeré
učební materiály byly před vydáním komplexně
recenzovány a testovány při výuce. • Učebnice
důsledně vychází ze zásad společného evropského
referenčního rámce pro jazyky a odpovídá
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probíhá vždy v kontextu reálných komunikačních
situací. • texty zábavné i pro učitele, vtipné
ilustrace oceňovaného výtvarníka jiřího Franty.
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Česky, prosím is based on state of the
art international methods of instruction
and information on the Czech language.
It offers a communicative approach, with
no mediating language, in an attractive
graphic layout facilitating natural language
acquisition.
Inspired by modern language textbooks
(Headway, Themen), the textbook
systematically develops all language skills.
It emphasizes dialogue with respect to
everyday speech. One of key advantages
for students and teachers is proven
compatibility with CEFR and relevant exam
levels.
The series was prepared in co-operation
with Charles University departments
focusing on long-term support for the
instruction of Czech in the Czech Republic
and abroad (Institute for Language and
Preparatory Studies, ÚJOP).
• Excellent choice of everyday
communicative situations
• Accessible and truly fresh approach to
language and teaching
• Pre-tested by students and teachers
• Continual support and feedback for the
whole textbook series (+cooperation with
Czech Centres, cultural and language
teaching institutions abroad)
• Well suited for English as well as nonEnglish markets

