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Příloha č. 1 :                 

Přehled nejběžnějších dostupných jazykových zkoušek sestavený podle informací 

poskytnutých zahraničními kulturními instituty v České republice. 
 
Název zkoušky Úroveň podle 

stupnice 
Společného 
evropského 
referenčního rámce 
pro jazyky  

Typ zkoušky Kde lze zkoušku složit 

Test of English as a Foreign 
Language  (TOEFL) 

B1-C1 v závislosti na 
bodovém skóre 

všeobecná se zaměřením 
na použití jazyka 
v akademickém prostředí 

Tři testovací centra v Praze a jedno v Ostravě. 
Informace na 
http://www.fulbright.cz/testy/toefl.shtml  

KET 
(Key English Test) 

A2 všeobecná Zkoušková centra Britské rady  
 

KET 
(Key English Test) 

A2 všeobecná (pro děti11-14 
let) 

Zkoušková centra Britské rady 
 

PET 
(Preliminary English Test) 

B1 všeobecná Zkoušková centra Britské rady 
 

PET 
(Preliminary English Test) 

B1 všeobecná (pro děti11-14 
let) 

Zkoušková centra Britské rady 
 

FCE 
(First Certificate in English) 

B2 všeobecná Zkoušková centra Britské rady 
 

CAE (Certificate in Advanced 
English) 

C1 všeobecná Zkoušková centra Britské rady 
 

CPE (Certificate of Proficiency in 
English) 

C2 všeobecná Zkoušková centra Britské rady 
 

IESOL a ISESOL Preliminary A1 
City & Guilds 

A1 Všeobecná (písemná a 
ústní zkouška zvlášť) 

35 akreditovaných testovacích center v ČR 
(http://www.cityandguilds.cz/index.php?cat=5-7-
2) 

IESOL a ISESOL Access A2 City & 
Guilds 

A2 Všeobecná (písemná a 
ústní zkouška zvlášť) 

35 akreditovaných testovacích center v ČR 
(http://www.cityandguilds.cz/index.php?cat=5-7-
2) 

IESOL a ISESOL Achiever B1 City & 
Guilds 

B1 Všeobecná (písemná a 
ústní zkouška zvlášť) 

35 akreditovaných testovacích center v ČR 
(http://www.cityandguilds.cz/index.php?cat=5-7-
2) 

IESOL a ISESOL Communicator B2 
City & Guilds 

B2 Všeobecná (písemná a 
ústní zkouška zvlášť) 

35 akreditovaných testovacích center v ČR 
(http://www.cityandguilds.cz/index.php?cat=5-7-
2) 

IESOL a ISESOL Expert C1 City & 
Guilds 

C1 Všeobecná (písemná a 
ústní zkouška zvlášť) 

35 akreditovaných testovacích center v ČR 
(http://www.cityandguilds.cz/index.php?cat=5-7-
2) 

IESOL a ISESOL Mastery C2 City & 
Guilds 

C2 Všeobecná (písemná a 
ústní zkouška zvlášť) 

35 akreditovaných testovacích center v ČR 
(http://www.cityandguilds.cz/index.php?cat=5-7-
2) 

BEC (Business English 
Certificate)Preliminary 

B1 obchodní Zkoušková centra Britské rady 
 

BEC (Business English 
Certificate) Vantage 

B2 obchodní Zkoušková centra Britské rady 
 

BEC (Business English 
Certificate) Higher 

C1 obchodní Zkoušková centra Britské rady 
 

EBC Level 1 City & Guilds A2 Obchodní, písemná 35 akreditovaných testovacích center v ČR 
(http://www.cityandguilds.cz/index.php?cat=5)  

EBC Level 2 City & Guilds B2 Obchodní, písemná 35 akreditovaných testovacích center v ČR 
(http://www.cityandguilds.cz/index.php?cat=5)  

EBC Level 3 City & Guilds C2 Obchodní, písemná 35 akreditovaných testovacích center v ČR 
(http://www.cityandguilds.cz/index.php?cat=5)  

SETB Stage A City & Guilds A1, A2 Obchodní, ústní 35 akreditovaných testovacích center v ČR 
(http://www.cityandguilds.cz/index.php?cat=5)  

SETB Stage B City & Guilds B1, B2 Obchodní, ústní 35 akreditovaných testovacích center v ČR 
(http://www.cityandguilds.cz/index.php?cat=5)  

SETB Stage C City & Guilds C1, C2 Obchodní, ústní 35 akreditovaných testovacích center v ČR 
(http://www.cityandguilds.cz/index.php?cat=5 

IELTS stupeň 7,5 C2  všeobecná Zkoušková centra Britské rady 

IELTS stupeň 6,5-7,0 C1 všeobecná Zkoušková centra Britské rady 

http://www.fulbright.cz/testy/toefl.shtml
http://www.cityandguilds.cz/index.php?cat=5-7-2
http://www.cityandguilds.cz/index.php?cat=5-7-2
http://www.cityandguilds.cz/index.php?cat=5-7-2
http://www.cityandguilds.cz/index.php?cat=5-7-2
http://www.cityandguilds.cz/index.php?cat=5-7-2
http://www.cityandguilds.cz/index.php?cat=5-7-2
http://www.cityandguilds.cz/index.php?cat=5-7-2
http://www.cityandguilds.cz/index.php?cat=5-7-2
http://www.cityandguilds.cz/index.php?cat=5-7-2
http://www.cityandguilds.cz/index.php?cat=5-7-2
http://www.cityandguilds.cz/index.php?cat=5-7-2
http://www.cityandguilds.cz/index.php?cat=5-7-2
http://www.cityandguilds.cz/index.php?cat=5
http://www.cityandguilds.cz/index.php?cat=5
http://www.cityandguilds.cz/index.php?cat=5
http://www.cityandguilds.cz/index.php?cat=5
http://www.cityandguilds.cz/index.php?cat=5
http://www.cityandguilds.cz/index.php?cat=5
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IELTS stupeň 5,0-6,0 B2 všeobecná Zkoušková centra Britské rady 

IELTS stupeň 3,5-4,5 B1 všeobecná Zkoušková centra Britské rady 

IELTS stupeň 7,5 C2 akademický modul Zkoušková centra Britské rady 

IELTS stupeň 6,5-7,0 C1 akademický modul Zkoušková centra Britské rady 

IELTS stupeň 5,0-6,0 B2 akademický modul Zkoušková centra Britské rady 

IELTS stupeň 3,5-4,5 B1 akademický modul Zkoušková centra Britské rady 

Starters méně než A1 (po 
100 hodinách 
výuky) 

všeobecná pro děti 7-12 
let  

Zkoušková centra Britské rady 
 

Movers A1 všeobecná pro děti 7-12 
let  

Zkoušková centra Britské rady 
 

Flyers A2 všeobecná pro děti 7-12 
let  

Zkoušková centra Britské rady 
 

ILEC – International Legal English B2 právnická Zkoušková centra Britské rady 
 

ILEC – International Legal English C1 právnická Zkoušková centra Britské rady 
 

ICFE - International Certificate in 
Financial English 

B2 finanční  Zkoušková centra Britské rady 
 

ICFE - International Certificate in 
Financial English 

C1 finanční  Zkoušková centra Britské rady 
 

BULATS (Business English 
Language Testing Service) skóre 
0-19 

A1 obchodní Zkoušková centra Britské rady 
 

BULATS (Business English 
Language Testing Service) skóre 
20-39 

A2 obchodní Zkoušková centra Britské rady 
 

BULATS (Business English 
Language Testing Service)skóre 
40-59 

B1 obchodní  Zkoušková centra Britské rady 
 

BULATS (Business English 
Language Testing Service)skóre 
60-74 

B2 obchodní  Zkoušková centra Britské rady 

BULATS (Business English 
Language Testing Service)skóre 
75-89 

C1 obchodní  Zkoušková centra Britské rady 
 

BULATS (Business English 
Language Testing Service)skóre 
60-74 

B2 obchodní  Zkoušková centra Britské rady 

BULATS (Business English 
Language Testing Service)skóre 
75-89 

C1 obchodní  Zkoušková centra Britské rady 
 

BULATS skóre 90-100 
 

C2 
 

obchodní Zkoušková centra Britské rady 
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Příloha č. 2: Sebehodnocení jazykových dovedností 

  A1 
uživatel 
základů 
jazyka 

A2 
uživatel 
základů 
jazyka 

B1 
samostatný 

uživatel 

B2 
samostatný 

uživatel 

C1 
zkušený 
uživatel 

C2 
zkušený 
uživatel 

Porozumění 

  
Poslech 

Rozumím 
známým slovům 
a zcela 
základním frázím 
týkajícím se mé 
osoby, mé rodiny 
a 
bezprostředního 
konkrétního 
okolí, pokud lidé 
hovoří pomalu a 
zřetelně. 

Rozumím 
frázím a 
nejběžnější 
slovní zásobě 
vztahující se 
k oblastem, 
které se mě 
bezprostředně 
týkají (např. 
základní 
informace o 
mně a mé 
rodině, o 
nakupování, 
místopisu, 
zaměstnání). 
Dokážu 
pochopit smysl 
krátkých 
jasných 
jednoduchých 
zpráv a hlášení. 

Rozumím hlavním 
myšlenkám 
vysloveným 
spisovným 
jazykem o 
běžných 
tématech, se 
kterými se 
setkávám v práci, 
ve škole, ve 
volném čase, atd. 
Rozumím smyslu 
mnoha 
rozhlasových a 
televizních 
programů 
týkajících se 
současných 
událostí nebo 
témat 
souvisejících 
s oblastmi mého 
osobního či 
pracovního zájmu, 
pokud jsou 
vysloveny 
poměrně pomalu 
a zřetelně. 

Rozumím delším 
promluvám a 
přednáškám a 
dokážu sledovat i 
složitou výměnu 
názorů, pokud 
téma dostatečně 
znám. Rozumím 
většině 
televizních zpráv 
a programů 
týkajících se 
aktuálních témat. 
Rozumím většině 
filmů ve 
spisovném 
jazyce. 

Rozumím delším 
promluvám, i 
když nemají 
jasnou stavbu a 
vztahy jsou 
vyjádřeny pouze 
v náznacích. 
Bez větší 
námahy 
rozumím 
televizním 
programům a 
filmům. 

Bez potíží 
rozumím 
jakémukoli druhu 
mluveného 
projevu, živého či 
vysílaného. 
Pokud mám 
trochu času 
zvyknout si na 
specifické rysy 
výslovnosti 
rodilého 
mluvčího, nemám 
potíže porozumět 
mu ani tehdy, 
mluví-li rychle. 

  
Čtení 

Rozumím 
známým 
jménům, slovům 
a velmi 
jednoduchým 
větám, například 
na vývěskách, 
plakátech nebo 
v katalozích. 

Umím číst 
krátké 
jednoduché 
texty. Umím 
vyhledat 
konkrétní 
předvídatelné 
informace 
v jednoduchých 
každodenních 
materiálech, 
např. v 
inzerátech, 
prospektech, 
jídelních lístcích 
a jízdních 
řádech. 
Rozumím 
krátkým 
jednoduchým 
osobním 
dopisům. 

Rozumím textům, 
které obsahují 
slovní zásobu 
často užívanou 
v každodenním 
životě nebo které 
se vztahují k mé 
práci. Rozumím 
popisům událostí, 
pocitů a přáním 
v osobních 
dopisech. 

Rozumím 
článkům a 
zprávám 
zabývajícím se 
současnými 
problémy, v nichž 
autoři zaujímají 
konkrétní postoje 
či stanoviska. 
Rozumím textům 
současné prózy. 

Rozumím 
dlouhým 
složitým textům, 
a to jak 
faktografickým, 
tak 
beletristickým a 
jsem schopen/ 
schopna ocenit 
rozdíly v jejich 
stylu. Rozumím 
odborným 
článkům a 
delším 
technickým 
instrukcím, a to i 
tehdy, když se 
nevztahují 
k mému oboru. 

Snadno čtu 
všechny formy 
písemného 
projevu, včetně 
abstraktních textů 
náročných svou 
stavbou i 
jazykem, jako 
jsou např. 
příručky, odborné 
články a krásná 
literatura. 

Mluvení 
  

Ústní 
interakce 

Umím se 
jednoduchým 
způsobem 
domluvit, je-li můj 
partner ochoten 
zopakovat 
pomaleji svou 
výpověď nebo ji 
přeformulovat a 
pomoci mi 
formulovat, co se 
snažím říci. 
Umím klást 
jednoduché 
otázky a na 
podobné otázky 
odpovídat, pokud 
se týkají mých 
základních 
potřeb, nebo jde-
li o věci, jež jsou 
mi důvěrně 
známé. 

Umím 
komunikovat 
v jednoduchých 
běžných 
situacích 
vyžadujících 
jednoduchou 
přímou výměnu 
informací o 
známých 
tématech a 
činnostech. 
Zvládnu velmi 
krátkou 
společenskou 
konverzaci, i 
když obvykle 
nerozumím 
natolik, abych 
konverzaci 
sám/sama 
dokázal(a) 
udržet . 

Umím si poradit 
s většinou situací, 
které mohou 
nastat při 
cestování 
v oblasti, kde se 
tímto jazykem 
mluví. Dokážu se 
bez přípravy 
zapojit do hovoru 
o tématech, která 
jsou mi známá, o 
něž se zajímám 
nebo která se 
týkají 
každodenního 
života (např. 
rodiny, koníčků, 
práce, cestování a 
aktuálních 
událostí). 

Dokážu se 
účastnit 
rozhovoru natolik 
plynule a 
spontánně, že 
mohu vést běžný 
rozhovor 
s rodilými 
mluvčími. 
Dokážu se 
aktivně zapojit do 
diskuse o 
známých 
tématech, 
vysvětlovat a 
obhajovat své 
názory. 

Umím se 
vyjadřovat 
plynule a 
pohotově bez 
příliš zjevného 
hledání výrazů. 
Umím používat 
jazyk pružně a 
efektivně pro 
společenské a 
pracovní účely. 
Umím přesně 
formulovat své 
myšlenky a 
názory a vhodně 
navazovat na 
příspěvky 
ostatních 
mluvčích. 
 

Dokážu se zapojit 
do jakékoli 
konverzace nebo 
diskuse. Znám 
dobře idiomatické 
a hovorové 
výrazy. Umím se 
plynule 
vyjadřovat a 
přesně sdělovat 
jemnější 
významové 
odstíny. Narazím-
li při vyjadřování 
na nějaký 
problém, dokážu 
svou výpověď 
přeformulovat tak 
hladce, že to 
ostatní ani 
nepostřehnou. 



 

4 
 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (CEF): © Rada Ev 

 

  

  
Samostatný 
ústní projev 

Umím 
jednoduchými 
frázemi a větami 
popsat místo, 
kde žiji, a lidi, 
které znám. 

Umím použít 
řadu frází a vět, 
abych 
jednoduchým 
způsobem 
popsal(a) 
vlastní rodinu a 
další lidi, životní 
podmínky, 
dosažené 
vzdělání a své 
současné nebo 
předchozí 
zaměstnání. 

Umím 
jednoduchým 
způsobem 
spojovat fráze, 
abych popsal(a) 
své zážitky a 
události, své sny, 
naděje a cíle. 
Umím stručně 
odůvodnit a 
vysvětlit své 
názory a plány. 
Umím vyprávět 
příběh nebo 
přiblížit obsah 
knihy nebo filmu a 
vylíčit své reakce. 

Dokážu se 
srozumitelně a 
podrobně 
vyjadřovat 
k široké škále 
témat, která se 
vztahují k oblasti 
mého zájmu. 
Umím vysvětlit 
své stanovisko 
k aktuálním 
otázkám a uvést 
výhody a 
nevýhody 
různých řešení. 

Umím jasně a 
podrobně popsat 
složitá témata, 
rozšiřovat je o 
témata vedlejší, 
rozvíjet 
konkrétní body a 
zakončit svou 
řeč vhodným 
závěrem. 

Umím podat 
jasný plynulý 
popis nebo 
zdůvodnění 
stylem vhodným 
pro daný kontext 
a opírajícím se o 
efektivní logickou 
strukturu, která 
pomáhá 
posluchači 
všimnout si 
důležitých bodů a 
zapamatovat si 
je. 

Psaní    
Psaní 

Umím napsat 
stručný 
jednoduchý text 
na pohlednici, 
například 
pozdrav 
z dovolené. 
Umím vyplnit 
formuláře 
obsahující 
osobní údaje, 
například své 
jméno, státní 
příslušnost a 
adresu při 
přihlašování 
v hotelu. 

Umím napsat 
krátké 
jednoduché 
poznámky a 
zprávy týkající 
se mých 
základních 
potřeb. Umím 
napsat velmi 
jednoduchý 
osobní dopis, 
například 
poděkování. 

Umím napsat 
jednoduché 
souvislé texty na 
témata, která 
dobře znám nebo 
která mě osobně 
zajímají. Umím 
psát osobní 
dopisy popisující 
zážitky a dojmy. 

Umím napsat 
srozumitelné 
podrobné texty 
na širokou škálu 
témat 
souvisejících 
s mými zájmy. 
Umím napsat 
pojednání nebo 
zprávy, předávat 
informace, 
obhajovat nebo 
vyvracet určitý 
názor. V dopise 
dovedu 
zdůraznit, čím 
jsou pro mě 
události a zážitky 
osobně důležité. 

Umím se jasně 
vyjádřit, dobře 
uspořádat text a 
podrobně 
vysvětlit svá 
stanoviska. 
Umím psát 
podrobné 
dopisy, 
pojednání nebo 
zprávy o 
složitých 
tématech a 
zdůraznit to, co 
považuji za 
nejdůležitější. 
Umím zvolit styl 
textu podle toho, 
jakému typu 
čtenáře je určen. 

Umím napsat 
jasný plynulý text 
vhodným stylem. 
Dokážu napsat 
složité dopisy, 
zprávy nebo 
články a vystavět 
text logicky tak, 
aby pomáhal 
čtenáři všimnout 
si důležitých 
bodů a 
zapamatovat si 
je. Umím psát 
resumé a 
recenze 
odborných nebo 
literárních prací. 
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Příloha č. 3 – Dotazník  

Dotazník - subjektivní hodnocení anglického jazyka 

 
Milá žákyně, milý žáku, 

ráda bych Tě požádala o vyplnění tohoto krátkého dotazníku k mé diplomové práci, která 

se zabývá vlastní znalostí anglického jazyka. Zabere to pouze pár minut, snaž se odpovědět 

na všechny otázky až po důkladném přečtení. 

Děkuji Ti za spolupráci a přeji mnoho úspěchů nejen při studiu cizího jazyka. 

 

Vlasta Beranová 

_________________________________________________________________________ 

 

Věk:                                      

Třída:                                                                                 

 Škola: 

1. Kolik let se učíš anglický jazyk?____________________ 

2. Jakou si měl známku z anglického jazyka?____________ 

3. Učíš se anglický jazyk i mimo školu? Pokud ano, kde se jej ještě učíš: 

_________________________________________________________________________ 

 

Pokud si na předcházející otázku odpověděl „Ne“, tak následující otázku přeskoč. 

4. Kdo Tě přiměl učit se anglický jazyk mimo školu? (Hodící se zakřížkuj.) 

o já sám/a 

o rodiče 

o kamarád 

o učitel 

o jiná 

odpověď:______________________________________________________ 

  

5. V rámci výuky anglického jazyka se: 

o učím jen to, co ode mne vyžaduje učitel 

o učím se sám něco navíc 
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6. Procvičuješ si angličtinu i mimo školu? 

o ne 

o mimo vyučování se účastním akcí, kde se mluví anglicky 

o poslouchám pořady v televizi/rádiu nebo sleduji filmy či seriály v anglickém 

jazyce 

o čtu časopisy či knihy v anglickém jazyce 

o hraju anglické hry na počítači 

o jiné:____________________________________________________________ 

 

7. Baví Tě anglický jazyk? 

o ano, velmi 

o ano 

o spíš ne 

o vůbec ne 

 

8. Pokus se stručně vyjádřit, proč se učíš anglický jazyk? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

                  Zde vyznač svou odhadovanou úroveň anglického jazyka. 
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Prosím, ohodnoť úroveň anglického jazyka u těchto modelových studentů: 

 

1. Tomáš čte ilustrované příběhy a komiksy v angličtině. V novém textu odvodí význam 

neznámých slovíček a slovních spojení. V pomalu mluveném poslechu zachytí 

nejpodstatnější informace. Dokáže napsat jednoduchý email o sobě a svých zálibách. Umí 

říci, co dělal o víkendu a také umí vyjádřit, co bude dělat o víkendu a o prázdninách. Po 

vyslechnutí jednoduchého rozhovoru shrne ústně i písemně hlavní informace. Tomáš umí 

reagovat v každodenních situacích. 
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2. Sára čte jednotlivá slova. Rozumí jednoduchým pokynům učitele. Napíše jednoduchá 

slova a věty dle předlohy a přečte je. Pojmenuje věci, které jí jsou blízké a napíše je (př.: 

číslovky 1–12, základní barvy, školní třída, rodina, hračky, atd.). Sára dokáže správně 

reagovat na jednoduché, každodenní příkazy a žádosti. Umí pozdravit a představit se, také 

se zvládne zeptat a odpovědět na jméno a věk nějaké osoby.  
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3. Anna čte s porozuměním knihy v angličtině. Také v tomto jazyce sleduje filmy a 

pochopí jejich zápletku i sled událostí. Porozumí i složitějšímu poslechu na aktuální téma. 

Anna zvládne napsat souvislý text na mnoho témat a vyjádřit své stanovisko. Dokáže 

přednést projev na zadané téma, převyprávět knihu a vyjádřit svůj názor gramaticky 

správně a plynule. Při setkání s rodilým mluvčím (tedy člověkem, který má angličtinu jako 

první jazyk a vyrůstal v prostředí, kde se anglicky hovoří) si s ním může popovídat na 

různá témata týkající se i odbornějších zájmů. 
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4. Dan rozumí textu s obrázky, např. letáku, plakátu a blahopřání. V textu bez obrázku 

nalezne známá slova.  V jednoduchém článku umí vyhledat požadovanou informaci, 

vytvoří odpověď na otázku na základě známého textu. Pochopí obsah a smysl 

jednoduchého rozhovoru. Dan dokáže vyplnit osobní údaje ve formuláři, napíše pohled 

nebo dopis kamarádovi. Mluví krátkými větami o tom, co má a nemá rád, co se mu líbí a 

nelíbí. 
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5. Jana čte různé typy textů, např. zjednodušená literární díla. Rozumí jednoduché 

konverzaci a diskuzi na každodenní téma. Dále pochopí hlavní myšlenku projevu, který 

obsahuje i neznámou slovní zásobu. Jana zvládne napsat úvahu či připravit referát o 

přečtené knize. Informace na referát umí vyhledat a zpracovat z internetových stránek v 

angličtině.  Když chce něco říci a nezná správné slovíčko, umí ho popsat. Umí také 

diskutovat na známé téma a vyjádřit svůj názor. 
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Děkuji 


