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NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA VÁM NABÍZÍ JAZYKOVÉ UČEBNICE 
A PŘÍRUČKY 

Angličtina pro vědecké a odborné pracovníky 

Kurs pro středně pokročilé 

Libuše Dušková, Libuše Bubeníkova 

Učebnice sleduje dvojí cíl: po stránce pasivní připravit uživatele k zběhlé četbě odborných textů 
a k porozumění mluvené angličtině, po stránce aktivní rozvíjet základní návyky ústního vyjadřo
vání. Přihlíží rovněž k potřebám odborných pracovníků při písemném styku s cizinci. Váz. 28 Kčs. 

Angličtina pro vědecké a odborné pracovníky 

Kurs pro středně pokročilé 

Klíč k překladovým a doplňovacím cvičením. Brož. 5 Kčs: 

Mluvená angličtina pro vědecké a odborné pracovníky 

Libuše Dušková, Vlasta Rejtharová, Libuše Bubeníkova 

Učebnice chce především naučit anglicky mluvit. Základem každé lekce je cvičný materiál, 
ukázkové dialogy a doplňkové texty. K části nákladu jsou připojeny dvě gramodesky. Váz. 80 Kčs. 

Příručka anglického odborného stylu 

Vlasta Rejtharová, Eva Skálová, M. A. Oxon 

Práce chce pomáhat při zvládnutí speciálního funkčního stylu angličtiny, tj. stylu odborného a 
vědeckého pojednání, abstraktů, resumé apod. Výklad je utříděn do abecedně řazených hesel. 
Váz. 27 Kčs. 

Francouzština pro vědecké a odborné pracovníky 

Miroslav Pravda, Věra Stauchová 

Učebnice obsahuje 20 lekcí zaměřených k jazyku vědeckému a odbornému. V další části přináší 
odbornou slovní zásobu příslušné lekce a slova charakteru mezinárodního, která se snadno 
osvojují. Váz. 35 Kčs. 

Mluvená francouzština pro vědecké a odborné pracovníky 

Marie Pravdová, Miroslav Pravda, Vlasta Rejtharová 

Téma lekcí je zpracováno ve formě vzorových rozhovorů. Podrobněji jsou rozvedena témata 
týkající se vědeckého výzkumu, školství a vědeckých hodností. Doplněno výběrovým slovníkem 
a klíčem usnadňujícím individuální studium. Váz. 62 Kčs. 
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Mluvnice současné němčiny 

Jaromír Povejšil 

Mluvnice podává popis gramatické stavby současného německého jazyka a přitom uplatňuje 
konfrontační aspekt němČina-čeština. Váz. 28 Kčs. 

Briefsteller 

Václav Stehlík 

Příručka cizojazyčného písemného styku seznamuje čtenáře se zásadami psaní německých dopisů, 
které se v detailech odlišují od zásad našich. Váz. 25 Kčs. 

Stručná mluvnice španělštiny 

Sylva Hamplová 

Publikace obsahuje část věnovanou výslovnosti a pravopisu, tvaroslovné skladbě, tvoření slov5 

časování nepravidelných sloves a španělské mluvnické terminologii. Váz. 20 Kčs. 

Stručná mluvnice italštiny 

Sylva Hamplová 

Mluvnice zahrnuje ucelený přehled základních mluvnických jevů italštiny a to na podkladě 
jejich konfrontace s příslušnými gramatickými jevy češtiny. Váz. 32 Kčs. 

Stručná mluvnice srbocharvátštiny 

Jan Sedláček 

Mluvnice je určena nejširšímu okruhu zájemců o srbocharvátský jazyk. Obsahuje výklad o vý
slovnosti a pravopisu, jednotlivých slovních druzích, o skladbě a o tvoření slov. Váz. 25 Kčs. 
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