Nabídka pro studenty čínštiny: 



Uher, David a kol. 
Moderní čínština pro nesinology 
Tato publikace vznikla v rámci projektu OPVK „Inovace oboru religionistika  se zaměřením na kulturu Číny a Japonska, a je koncipována jako úvod do čínského jazyka pro studenty – nesinology. Prostřednictvím deseti lekcí uvádí publikace studenta do základů mluvené i psané čínštiny, počínaje výslovností a tóny přes každodenní konverzační fráze, strukturu čínské věty až po prvních 250 čínských znaků. Každá lekce obsahuje dvě konverzace a jeden text ve znacích. U konverzace je hlavní pozornost zaměřena na získání základních komunikačních dovedností. Konverzace obsahují jednoduché rozhovory. 






Počet stran:
210
Vazba/Typ:
V2 - měkké desky, lepená brožura oříznutá po třech stranách
Jazyk knihy:
český


KŘÍŽ - UČEBNICE ČÍNSKÉHO JAZYKA I.DÍL A II.DÍL
Začátek formuláře
Cena: 1.229,00 Kč
1.vydání

Učebních materiálů pro čínštinu v češtině je stále velmi málo, a proto je vítán jakýkoli počin k nápravě tohoto nedostatku. Publikace v patnácti lekcích na základě dobře vybraných dialogů studentovi zprostředkuje základní znalosti čínské konverzace, gramatiky, znakového písma i zajímavosti z čínských reálií. Vzhledem ke své komplexnosti umožňuje uživateli seznámit se se základy čínského jazyka ve všech jeho aspektech. Je vhodným materiálem pro výuku čínštiny jako cizího jazyka pro nesinology.



 
Doporučená cena: 99,- Kč 
1. vydání 
Vitochová, Marie - Kejř, Jindřich 
Praha, malý průvodce - čínsky 
Malý průvodce Prahou pro návštěvníky hlavního města. Barevné fotografie a stručný text o historii a pamětihodnostech. Knížka vhodná pro první seznámení s Prahou. Formát vhodný pro nošení s sebou. Další jazykové verze - vydané 2006 a 2007. 






Počet stran:
64
Vazba/Typ:
V2 - měkké desky, lepená brožura oříznutá po třech stranách








Hovorová čínština v příkladech, CD, cena cca 536 Kč


Dong, Yuan:  Čítanka staročínských textů

Cena s DPH: 111 Kč, 1. vydání, 2005, 186 stran, A5, měkká vazba, 
Čítanka staročínských textů  186 stran, A5, měkká vazba, Studenti sinologie mají k dispozici čítanku vhodnou pro použití v počátečních fázích výuky starého čínského jazyka. Za vlastní text autor zařadil kromě poznámek, komentáře a vysvětlivek také jeho přibližný obsah v současné čínštině s jeho překladem do češtiny a jeho fonetický přepis.




Čína ve XX. století, díl 3: Období 1989-2005 



206 Kč 		190 stran, A5, měkká vazba
Historie Čínské lidové republiky po roce 1989, určeno především pro studenty sinologie.



Učební slovník jazyka čínského I

230 Kč 		291 stran, A4, pevná vazba
Podnětem k sestavení Učebního slovníku hovorové čínštiny byla snaha doplnit běžné učebnice i běžné slovníky čínštiny údaji a informacemi o povaze slova, jeho výstavbě, jeho funkčních charakteristikách i prozodických vlastnostech. 








309 Kč		313 stran, A4, pevná vazba, Podnětem k sestavení Učebního slovníku hovorové čínštiny byla snaha doplnit běžné učebnice i běžné slovníky čínštiny údaji a informacemi o povaze slova, jeho výstavbě, jeho funkčních charakteristikách i prozodických vlastnostech.








Ojedinělá, zcela nová učebnice uvádí studenta začátečníka i mírně pokročilého do problematiky konverzační praxe čínského mluveného jazyka. Na základě jednoduchých dialogů z každodenního života si uživatel zafixuje celé konverzační kontexty čínštiny. Veškerý učební materiál je uváděn transkripcí čínských znaků do latinky. Součástí publikace jsou dvě audio CD s nahrávkami dialogů a vybraných cvičení.
Učebnice je určena pro výuku na vysokých školách, vhodná je však i pro kursy čínštiny na úrovni začátečníků.


Formát: A5 Vazba: měkká Stran: 224
Titul tvoří: učebnice a dvě audio CD
599 Kč



Čínština (nejen) pro samouky
Nová, rozsáhlá učebnice čínštiny nejen pro samouky, ale i pro kurzy, vás rychle a s jistotou seznámí s moderní hovorovou čínštinou, ofi ciálním jazykem Čínské lidové republiky. Snazší proniknutí do standardní čínštiny vám umožní mezinárodně platná fonetická transkripce pīnyīn .
Díky didaktickému zpracování a postupně se zvyđující obtíţnosti je tato učebnice vhodná nejen pro úplné nováčky, ale i pro „věčné začátečníky“. Učebnice obsahuje úplný výklad výslovnosti a rozsáhlý seznam kompozičních prvků čínských znaků (radikálů). Na základě autentických modelových vět se naučíte úspěđně dorozumívat v běţných ţivotních situacích, seznámíte se s nejdůleţitějđími tématy kaţdodenního ţivota v nejvýznamnějđích čínských provinciích. Kaţdá z 15 lekcí obsahuje slovíčka a modelové věty jak v čínských znacích, tak i v pinyinu, v doslovném i volném překladu do čínđtiny, dále nácvik nových znaků s ukázkou pořadí jednotlivých tahů, rozđiřující slovní zásobu i řadu cvičení. Poznámky k jazykovým nebo regionálním zvláđtnostem poskytují tzv. infoboxy. Důleţité základy gramatiky najdete přímo u modelových vět, shrnuté a abecedně seřazené znova na konci knihy.
Součástí učebnice je i klíč k řeđení cvičení a oboustranný slovníček. Nedílnou součástí knihy je sada dvou audio CD.

2010
Formát: A5 Vazba: měkká Stran: 160			Běţná cena: 699 Kč 




Moderní čínština moderní metodou


Milada Hábová


	Tato nová učebnice čínštiny má seznámit uživatele se základy čínského jazyka a čínského znakového písma, s nejpodstatnějšími jevy historie Číny a s čínskými reáliemi. Umožňuje uživateli zvládnout aktivně 90 čínských znaků, pasivně zbývajících 246 znaků, osvojit si 544 slov, naučit se jednoduché fráze a domluvit se v základních životních situacích. Komplet obsahuje tři svazky. Základní kniha přináší základy fonetiky, učí jednoduché věty a uvádí do psaní čínských znaků. Ve druhém svazku je zařazen slovníček pro jednotlivé lekce, čítanka s rozšiřujícími texty k základní knize, konverzace a souhrnné slovníčky. Třetí svazek obsahuje texty k jednotlivým lekcím, písanku, tabulky přepisu pinyinu a přepisu českého a pracovní karty znaků a slovíček. Součástí kompletu je bohatý obrazový materiál a tři audio CD. Učebnice je určena všem zájemcům o studium čínštiny, a to nejlépe pod vedením lektora.

12/2009
Formát: 210 x 297 mm Vazba: měkká Stran: 80, 72 a 216
Titul tvoří: třísvazková učebnice a 3 audio CD
Běžná cena: 999 Kč 


Тell me More Čínština (sada 1–3) – ANGLICKÉ ROZHRANÍ



		Nejnovější verze výkonného nástroje pro výuku čínštiny na CD-ROM zahrnuje tři úrovně: začátečnickou, středně pokročilou a pokročilou. Výuka zahrnuje všechny důležité dovednosti: porozumění slyšené i psané řeči a aktivní ústní i písemné vyjadřování. Čínskou výslovnost se naučíte pomocí technologie rozpoznávání mluvené řeči. Program rozezná všechny čtyři čínské tóny, upozorní vás na chyby a porovná vaši hlasovou křivku s křivkou rodilého mluvčího. Tři úrovně programu obsahují celkem 300 studijních hodin, 1500 cvičení, slovník se 3000 slovy včetně nahrané výslovnosti, výklad čínské gramatiky. Učební materiál je uspořádán do 18 tematických lekcí. Výuka se soustřeďuje na mandarínskou čínštinu, tedy standardní čínštinu používanou na území Čínské republiky, ale i Tchaj-wanu. Výslovnost je přepsána pomocí mezinárodně užívaného transkripčního systému pinyin. V sadě je přibalena náhlavní souprava s mikrofonem a sluchátky!

Datum vydání: 2008

Titul tvoří: 3 CD-ROM, náhlavní souprava
6890 Kč
______________________________________________________________






		Slovník obsahuje asi 14 000 čínských hesel v části čínsko-české a přibližně stejný počet českých hesel v části česko-čínské. Čínské znaky mají standardizovanou zjednodušenou podobu, u každého čínského hesla v části čínsko-české a u každého čínského ekvivalentu v části česko-čínské je uvedena výslovnost (pomocí čínské přepisové abecedy pinyin). Ve slovníku uživatel najde aktualizovanou slovní zásobu současné čínštiny a celou řadu příkladů k jednotlivým významům. Důležitou složkou slovníku je rejstřík znaků řazený podle radikálů. K části česko-čínské, zaměřené zejména na čínského uživatele, jsou připojeny paradigmatické tabulky pro češtinu a u každého českého hesla je uveden gramatický aparát.
Slovník je určen Čechům, kteří se seznamují s moderní čínštinou, a také Číňanům, kteří se učí česky a chtějí se orientovat v českém prostředí.

2003
Formát: 112 x 218 Vazba: pevná Stran: 1356
Titul tvoří: jeden svazek
899 Kč 




Česko-čínská konverzace (dostupnost léto 2010)


Tato příručka vám umožní pohotově se dorozumět v běžných i nouzových situacích na cestách a při komunikaci s cizinci, a to i pokud jste v jazyce úplným začátečníkem.
320 stran



Čínské znaky
Soňa Pospíšilová

Doporučená cena:		249 Kč


Připravovaný titul.
Tento titul má nakladatel v edičním plánu, zatím nebyl vydán.
Plánovaný termín vydání: listopad 2010
 
Proč čínské znaky vypadají tak, jak vypadají? Významná švédská sinoložka nás provází fascinujícím světem, z něhož znaky pocházely: s každodenním životem Číňanů v nejstarších historických dobách, s jejich obydlími, vozy, oděvy a nástroji, které používali, i s přírodním prostředím - venkovskou krajinou, horami, řekami, rostlinami a zvířaty. 

Great Wall Chinese 1

Info: učebnice čínštiny s CD 

Jazyk: čínština, angličtina

Úroveň: úplný začátečník (A1)

Popis: učebnice čínštiny začátečníky (úroveň A1). Učebnice je členěna do 10 lekcí založených na dialozích. Učebnice je doplněna o zvukové CD s nahranými dialogy. 

Cena: 480 Kč 

  

Great Wall Chinese 1

Info: pracovní sešit k učebnici Great Wall Chinese 1

Jazyk: čínština, angličtina

Úroveň: úplný začátečník (A1)

Popis: pracovní sešit k učebnici Great Wall Chinese 1. Každá lekce pracovního sešitu se skládá ze základního přehledu gramatiky každé lekce, cvičení zaměřených na slovní zásobu a gramatiku, vysvětlení gramatických jevů, procvičování psaní znaků a rozvoj slovní zásoby formou dialogů. 

Cena: 300 Kč 
 


Great Wall Chinese 2

Info: učebnice čínštiny s CD

Jazyk: čínština, angličtina

Úroveň: mírně pokročilý začátečník (A2)

Popis: učebnice čínštiny začátečníky (úroveň A2). Učebnice je členěna do 10 lekcí založených na dialozích. Učebnice je doplněna o zvukové CD s nahranými dialogy.

Cena: 480 Kč

  
Great Wall Chinese 2

Info: pracovní sešit k učebnici Great Wall Chinese 2

Jazyk: čínština, angličtina

Úroveň: mírně pokročilý začátečník (A2)

Popis: pracovní sešit k učebnici Great Wall Chinese 2. Každá lekce pracovního sešitu se skládá ze základního přehledu gramatiky každé lekce, cvičení zaměřených na slovní zásobu a gramatiku, vysvětlení gramatických jevů, procvičování psaní znaků a rozvoj slovní zásoby formou dialogů.  

Cena: 300 Kč
 

Great Wall Chinese 3

Info: učebnice čínštiny s CD

Jazyk: čínština, angličtina

Úroveň: pokročilý začátečník (A2)

Popis: učebnice čínštiny začátečníky (úroveň A2). Učebnice je členěna do 10 lekcí založených na dialozích. Učebnice je doplněna o zvukové CD s nahranými dialogy.

Cena: 480 Kč

 
Great Wall Chinese 3

Info: pracovní sešit k učebnici Great Wall Chinese 3

Jazyk: čínština, angličtina

Úroveň: pokročilý začátečník (A2)

Popis: pracovní sešit k učebnici Great Wall Chinese 2. Každá lekce pracovního sešitu se skládá ze základního přehledu gramatiky každé lekce, cvičení zaměřených na slovní zásobu a gramatiku, vysvětlení gramatických jevů, procvičování psaní znaků a rozvoj slovní zásoby formou dialogů.  

Cena: 300 Kč

  
Great Wall Chinese 4

Info: učebnice čínštiny s CD

Jazyk: čínština, angličtina

Úroveň: mírně pokročilý (B1)

Popis: učebnice čínštiny pro mírně pokročilé (úroveň B1). Učebnice je členěna do 10 lekcí založených na dialozích. Učebnice je doplněna o zvukové CD s nahranými dialogy.

Cena: 480 Kč

 
 
Great Wall Chinese 4

Info: pracovní sešit k učebnici Great Wall Chinese 4

Jazyk: čínština, angličtina

Úroveň: mírně pokročilý (B1)

Popis: pracovní sešit k učebnici Great Wall Chinese 4. Každá lekce pracovního sešitu se skládá ze základního přehledu gramatiky každé lekce, cvičení zaměřených na slovní zásobu a gramatiku, vysvětlení gramatických jevů, procvičování psaní znaků a rozvoj slovní zásoby formou dialogů. 

Cena: 300 Kč 

 
Great Wall Chinese 5

Info: učebnice čínštiny s CD

Jazyk: čínština, angličtina

Úroveň: mírně pokročilý (B2)

Popis: učebnice čínštiny pro mírně pokročilé (úroveň B2). Učebnice je členěna do 10 lekcí založených na dialozích. Učebnice je doplněna o zvukové CD s nahranými dialogy. 

Cena: 480 Kč
 
 
Great Wall Chinese 5

Info: pracovní sešit k učebnici Great Wall Chinese 5

Jazyk: čínština, angličtina

Úroveň: mírně pokročilý (B2)

Popis: pracovní sešit k učebnici Great Wall Chinese 5. Každá lekce pracovního sešitu se skládá ze základního přehledu gramatiky každé lekce, cvičení zaměřených na slovní zásobu a gramatiku, vysvětlení gramatických jevů, procvičování psaní znaků a rozvoj slovní zásoby formou dialogů.

Cena: 300 Kč

 
Great Wall Chinese 6

Info: učebnice čínštiny s CD

Jazyk: čínština, angličtina

Úroveň: středně pokročilý (B2)

Popis: učebnice čínštiny pro mírně pokročilé (úroveň B1). Učebnice je členěna do 10 lekcí založených na dialozích. Učebnice je doplněna o zvukové CD s nahranými dialogy.  

Cena: 480 Kč

 
Great Wall Chinese 6

Info: pracovní sešit k učebnici Great Wall Chinese 6

Jazyk: čínština, angličtina

Úroveň: středně pokročilý (B2)

Popis: pracovní sešit k učebnici Great Wall Chinese 6. Každá lekce pracovního sešitu se skládá ze základního přehledu gramatiky každé lekce, cvičení zaměřených na slovní zásobu a gramatiku, vysvětlení gramatických jevů, procvičování psaní znaků a rozvoj slovní zásoby formou dialogů.  

Cena: 300 Kč

  
Conversational Chinese 301, 1. díl

Info: učebnice čínštiny

Jazyk: čínština, angličtina

Úroveň: začátečník (A1)

Popis: učebnice Conversational Chinese 301 je připravena pro cizince, kteří se právě začali učit čínštinu. Patří k nejoblíbenějším a nejpoužívanějším učebnicím čínštiny. Skládá se ze 40 lekcí a 8 přehledů. Každá lekce se skládá ze šesti částí: věty, konverzace, nahrazování a rozšiřování, slovní zásoba, gramatika a cvičení. Učebnice klade důraz na rozvoj komunikačních dovedností, upevnění základních gramatických jevů a osvojení si základních větných struktur. K učebnici je možné dokoupit sadu 3 zvukových CD.

Cena: 552 Kč
 
Conversational Chinese 301, 1. díl

Info: pracovní sešit k učeb. Conversational Chinese 301 

Jazyk: čínština, angličtina

Úroveň: začátečník (A1)

Popis: pracovní sešit obsahuje doplňková cvičení k učebnici. 

Cena: 264 Kč 
 
Conversational Chinese 301, 1. díl

Info: sada tří zvukových CD

Jazyk: čínština

Úroveň: začátečník (A1)

Popis: tři zvuková CD k učebnici Conversational Chinese 301, 1. díl

Cena: 540 Kč

 
Conversational Chinese 301, 2. díl

Info: učebnice čínštiny

Jazyk: čínština, angličtina

Úroveň: pokročilý začátečník (A2)

Popis: učebnice Conversational Chinese 301 je výukový materiál určený pro cizince, kteří studují čínštinu a již si osvojili základy jazyka. Conversational Chinese 301, 2. díl plynule navazuje na první díl této učebnice. Skládá se ze 40 lekcí a 8 přehledů učiva. Učebnice Conversational Chinese 301 vede studenty soustavně k osvojení si a upevnění základních větných struktur a jejich využití především na základě substitutce a rozšíření. Pro své praktické zaměření a výborné zpracování patří k nejpoužívanějším učebnicím čínštiny.  

Cena: 588 Kč
 
Conversational Chinese 301, 2. díl  

Info: pracovní sešit

Jazyk: čínština, angličtina 

Úroveň: pokročilý začátečník (A2)

Popis: pracovní sešit k učebnici Conversational Chinese 301, 2. díl obsahující doplňková cvičení k jednotlivým lekcím

Cena: 264 Kč

 
Conversational Chinese 301, 2. díl

Info: sada tří zvukových CD

Jazyk: čínština

Úroveň: pokročilý začátečníky (A2)

Popis: tři zvuková CD k učebnici Conversational Chinese 301, 2. díl

Cena: 540 Kč

 
 
New Practical Chinese Reader, 1. díl 

Info: učebnice čínštiny

Jazyk: čínština, angličtina

Úroveň: začátečník (A1)

Popis: první díl (ze šestidílné sady) učebnice New Practical Chinese Reader byl vytvořen tak, aby studenty vedl k osvojení si komunikačních dovedností. K každé lekci kombinuje poslech, čtení, psaní a mluvený jazyk. Autoři učebnice kladou důraz také na správnou výslovnost a gramatickou přesnost. K učebnici je možné dokoupit pracovní sešit a zvuková CD.

Cena: 792 Kč
 
New Practical Chinese Reader, 1. díl

Info: pracovní sešit čínštiny

Jazyk: čínština, angličtina

Úroveň: začátečník (A1)

Popis: pracovní sešit k učebnici New Practical Chinese Reader 1

Cena: 468 Kč

 
New Practical Chinese Reader, 2. díl

Info: učebnice čínštiny

Jazyk: čínština, angličtina

Úroveň: pokročilý začátečník (A2)

Popis: druhý díl (ze šestidílné sady) učebnice New Practical Chinese Reader byl vytvořen tak, aby studenty vedl k osvojení si komunikačních dovedností. K každé lekci kombinuje poslech, čtení, psaní a mluvený jazyk. Autoři učebnice kladou důraz také na správnou výslovnost a gramatickou přesnost. K učebnici je možné dokoupit pracovní sešit a zvuková CD.

Cena: 792 Kč
 
New Practical Chinese Reader, 2. díl

Info: pracovní sešit čínštiny

Jazyk: čínština, angličtina

Úroveň: pokročilý začátečník

Popis: pracovní sešit k učebnici New Practical Chinese Reader 2

Cena: 468 Kč

 
 

 
Mandarin Chinese English Visual Bilingual Dictionary  

Info: čínsko-anglický obrázkový slovník

Jazyk: čínština, angličtina

Rozměry: 20,9x 15,8 cm, 360 stran

Popis: nejnovější vydání ze série "Visual Bilingual Dictionary". Slovník je řazen tématicky, u každé kategorie je doplněn základními nejpoužívanějšími obraty a frázemi. Vyniká přesnosní výrazu, barevnými obrázky, obsažností i příjemnými rozměry, které z něj činí příjemného pomocníka na cesty do Číny. 

Cena: 499 Kč 

 
 
Japanese English Chinese Visual Bilingual Dictionary 

Info: japonsko-anglicko-čínský obrázkový slovník

Jazyk: japonština, čínština, angličtina

Rozměry: 20,9x 15,8 cm, 390 stran

Popis: nejnovější vydání ze série "Visual Bilingual Dictionary". Slovník je řazen tématicky, u každé kategorie je doplněn základními nejpoužívanějšími obraty a frázemi. Vyniká přesnosní výrazu, barevnými obrázky, obsažností i příjemnými rozměry, které z něj činí příjemného pomocníka na cesty do Asie.  

Cena: 499 Kč
 
Concise English-Chinese Chinese-English Dictionary

Info: anglicko-čínský čínsko-anglický slovník

Vydal: Oxford University Press

Rozměry: 157x85x35 mm, 676 stran

Popis: dvojjazyčný slovník anglicko-čínský a čínsko-anglický s přehledným vyhledáváním podle, pinyinu (latinizovaná forma zápisu), radikálu a počtu taků ve znaku. Ideální pomůcka pro každého studenta čínštiny. Předností slovníku je velké množství příkladů použití u každého znaku a vysvětlení jeho významů. 

Cena: 450 Kč 

 
Oxford Chinese Mini Dictionary  

Info: anglicko-čínský čínsko-anglický slovník

Vydal: Oxford University Press 

Rozměry: 114x78 mm, 581 stran

Popis: slovník obsahuje přes 4500 výrazů, slovních spojení a překladů, tisíce příkladů použití výrazů ve větách. Výrazy a fráze jsou zapsány ve zjednodušených znacích a v pinyinu (latinizovaná forma zápisu). Slovník obsahuje základní gramatický přehled a přehled čínských měrových slov. 

Cena: 340 Kč 


Knížka o čínštině

Info: příručka věnovaná čínskému jazyku, gramatice, historii, čínským znakům a dialektům

Vydal: Desert Rose

Rozměry: 150x230 mm

Popis: V "Knížce o čínštině" se dozvíte, "jaký je čínština vlastně jazyk, uděláte si představu o rozmanitosti jejích místních variant, proniknete tajemství čínských znaků a seznámíte se s více než tří a půl tisíciletou historií čínštiny".  Překlad pořídili sinologové, kteří se čínštinou odborně zabývají (např. doc. Lucie Olivová, Ph.D., Mgr. David Uher, Ph.D.  nebo PhDr. Hana Třísková). 

Pro lepší představu nahlédneme do obsahu:
1. Na úvod (Co je to čínština, problém převodu čínštiny do latinky, učíme se čínsky, je čínština těžká?, čínština v českém prostředí)
2. Čínské znaky (původ znaků, radikály, fonetika, kolik je vlastně čínských znaků?, zjednodušování tradičních znaků, jak se efektivně učit čínské znaky...)
3. Dějiny a dialekty (stručná historie čínského jazyka...)4. Gramatika ( numerativy, větné konstrukce...)
5. Výslovnost (tóny, takty, intonace)
6. A ještě něco navíc (čínština ve společenské komunikaci, nová slova, výpůjčky ze staré čínštiny, čínská slova v angličtině a češtině...)

Cena: 390 Kč


