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Popis kurzu:
Kurz je určen zejména pro studenty magisterského studia norštiny. Vzhledem k tomu, že někteří studenti již podobný kurz absolvovali, bude náplň kurzu upravena po domluvě.  Dle zájmu studentů se můžeme věnovat i praktickým aspektům výkonu povolání překladatele/tlumočníka (např. jak se stát překladatelem, jak se stát soudním tlumočníkem, činnost OSVČ, získávání zakázek, zpracování zakázek, další vzdělávání apod.). V úvodu si také připomeneme požadavky na správný překlad a nejčastější chyby a budeme se učit tyto chyby odhalovat. Studenti budou doma překládat zadané texty, na jejichž výběru se mohou podílet. Překlady se pak budou analyzovat v hodině. Současně se budeme věnovat problematickým pravopisným a gramatickým jevům, zejména v češtině. Dle potřeby se zaměříme i na složité gramatické jevy v norštině a na rozšíření slovní zásoby.

Nabídka překládaných textů:
Rodný list
Křestní list
Oddací list
Usnesení o odluce
Usnesení o rozvodu
Úmrtní list
Dědické řízení
Poučení (o odvolání)
Doklad o povolení k pobytu
Vysvědčení ze základní školy
Vysvědčení ze střední školy
Zpráva o dopravní nehodě
Uložení pokuty
Pracovní smlouva
Výpověď
Nájemní smlouva
Výpis z obchodního rejstříku
Tiskopisy Norské správy sociálního zabezpečení
Tiskopisy Norského finančního úřadu
Soukromá korespondence (julebrev)
Svatební řeč – nácvik tlumočení
Projev 17. května – nácvik tlumočení

Vybrané pravopisné a gramatické jevy:
Interpunkce
Psaní velkých písmen
Psaní data, zlomků, procent, telefonních čísel, měn apod.
Psaní zkratek
Psaní titulů
Psaní s/z – kurs/kurz apod.
Skloňování číslovek
Oslovení, vokativ
Přechylování

Požadavky na získání atestace:
Pro získání zápočtu je nutná aktivní účast studentů. Překlady se budou vyučující zasílat do úterý do 12 hodin. Na závěrečnou hodinu si studenti připraví analýzu chyb, které sami vyhledají.
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