
JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Z ANGLIČTINY

Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages)

V mezinárodním měřítku patří mezi nejuznávanější zkoušky z angličtiny Cambridgeské 
zkoušky - Cambridge ESOL Examinations - které zahrnují obecnou i obchodní angličtinu, 
stejně jako zkoušky pro děti a testující systémy pro organizace.

Probíhají v Brně, Českých Budějovicích, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Praze a 
v Ústí nad Labem. Testy jsou zaměřeny na čtyři jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslech, 
mluvení. Můžete si vybrat z pěti úrovní dle pokročilosti.

Obecné angličtině se věnují zkoušky:

KET - Key English Test (úroveň A2 dle ERR)
PET - Preliminary English Test (úroveň B1 dle ERR)
FCE - First Certificate in English (úroveň B2 dle ERR)
CAE - Certificate in Advanced English (úroveň C1 dle ERR)
CPE - Certificate of Proficiency in English (úroveň C2 dle ERR)

Zkouška Jaro 09 Léto 09 Zima 09 Cena (Kč)
KET 21. března 5. června 4. prosince 2800,-
PET 31. března 5. června 4. prosince 3000,-
FCE 14. března 13. a 16. června 8. prosince 4700,-
CAE 14. března 17. června 9. prosince 4900,-
CPE 18. června 10. prosince 5050,-

 
Nutná registrace v dostatečném předstihu!!!
Registrace pro jarní termíny:  5. ledna–16. ledna 2009.
Registrace pro letní termíny: 23. února–13. března 2009.
V případě volných míst je možná i tzv. pozdní registrace.

Zkoušky FCE a CAE mají od prosince 2008 upravený formát, aby lépe odpovídali potřebám 
uživatelů!!!

Více informací: http://www.britishcouncil.org

Cambridge IELTS (International English Language Testing System) 

IELTS je mezinárodně uznávaný testovací systém, který uznává většina univerzit ve 
Spojeném království, Austrálii, Novém Zélandu, Kanadě a v USA. IELTS vyhodnocuje 
schopnost studovat či jinak se vzdělávat v angličtině.

Můžete si zvolit buď Akademické nebo Všeobecné moduly pro porozumění čtenému textu a 
písemný projev. Výsledky zkoušky jsou platné dva roky.



Cena zkoušky: 4850,- Kč.

Uzávěrka přihlášek Termín konání Místo 
18. března 30. dubna Praha
17. dubna 30. května Praha+Brno
15. května 27. června Praha

Více informací: http://www.britishcouncil.org

Obchodní angličtina ESOL BEC - Business English Certificate

Zkoušky jsou vhodné pro ty, kteří musí komunikovat se svými zahraničními partnery, ale také 
pro ty, kteří plánují svou kariéru v obchodním sektoru a rádi by zvýšili své šance na 
pracovním trhu. Zkoušky BEC využívá vzrůstající počet mezinárodních společností v 
programu rozvoje svých zaměstnanců.
 

Zkouška Jaro 09 Léto 09 Zima 09 Cena Kč
BEC Preliminary (B1) 19. března 3. června 28. listopadu 3200,-
BEC Vantage (B2) 20. března 4. června 5. prosince 4950,-
BEC Higher (C1) 18. března 2. června 21. listopadu 5200,-

Více informací: http://www.britishcouncil.org

City & Guilds

Podobné spektrum jazykových zkoušek jako Cambridge ESOL nabízí také britská vzdělávací 
organizace City & Guilds Qualifications. Jazykové certifikáty City & Guilds jsou uznávány 
firmami, institucemi i školami po celém světě. City & Guilds celosvětově nabízí více než 100 
typů zkoušek. 

Písemné a ústní dovednosti lze skládat odděleně a na různých úrovních. Zkoušky jsou 
regionálně dostupné po celé ČR v prostorách akreditovaných center City & Guilds. Opravu a 
hodnocení provádějí zkušení metodici ve Velké Británii.

International ESOL and SESOL

Preliminary (A1)
Access (A2)
Achiever (B1)

Communicator (B2)
Expert (C1)
Mastery (C2)

Dále:
 ESOL/SESOL examinations for Young Learners
 ACE - Access Certificate in English Language Teaching
 EBC - English for Business Communications
 SETB (for Business) - Spoken English Test for Business
 EOS - English for Office Skills



Zkoušky nemají fixní termíny, každé centrum vypisuje vlastní. Seznam jednotlivých center s 
odkazy na jejich stránky naleznete na http://www.cityandguilds.cz/index.php?cat=5-7-2

Eurocertifikáty TELC

Eurocertifikáty TELC jsou nabízeny ve čtyřech stupních a v 11 jazycích. Organizuje je 
německá společnost Weiterbildungs-Testsysteme GmbH (WTG) z Frankfurtu nad Mohanem.

Zkouška uzávěrka přihlášek písemná část ústní část Cena (Kč)
English A2 1.4. 13.-14. 6. 13.-14. 6. 2200,-

9.10. 28.-29.11. 28.-29.11.

English B1 1.4. 22.6. 23.-26.6. 2600,-
9.10. 28.-29.11. 28.-29.11.

English B2 1.4. 13.-14.6. 13.-14.6. 3000,-
9.10. 28.-29.11. 28.-29.11.

English C1 1.4. 20.-21.6. 20.-21.6. 3600,-
9.10. 28.-29.11. 28.-29.11.

Více informací a podrobnosti k termínům a cenám najdete na stránkách pořadatelské 
organizace. http://www.ujak.cz/data/telc_info.pdf

Další informace na: http://www.telc.net/

TOEFL - Test of English as a Foreign Language

Na americkou angličtinu jsou zaměřeny zkoušky organizace ETS, kterými jsou především 
testy TOEFL a TOEIC. Význam zkoušek je především v jejich uznávání školami a 
organizacemi v USA. Je určena hlavně studentům se střední a vyšší pokročilostí. V České 
republice se testuje počítačový test (CBT). Výsledkem testu je bodové skóre určující 
pokročilost.

Obvykle jsou vypsány až čtyři termíny měsíčně.
Cena zkoušky: 175 $ 

Rozpis termínů pro jednotlivá centra zjistíte nejlépe v rámci online registrace.
http://www.ets.org/bin/getprogram.cgi?test=toefl

Ostrava Praha 
21. března 13. března

21. března
27. března
3. dubna

http://www.ets.org/bin/getprogram.cgi?test=toefl
http://www.ujak.cz/data/telc_info.pdf
http://www.cityandguilds.cz/index.php?cat=5-7-2


9. května
15. května
30. května

Více informací na:
http://www.ets.org/portal/site/ets/menuitem.fab2360b1645a1de9b3a0779f1751509/?
vgnextoid=69c0197a484f4010VgnVCM10000022f95190RCRD&WT.ac=Redirect_ets.org
_toefl

Státní jazyková zkouška

V rámci ČR mají tradiční hodnotu Státní jazykové zkoušky, kterým ale chybí oficiální 
uznání v zahraničí. 

V současnosti existují 3 úrovně státních jazykových zkoušek (SJZ): základní (B2), všeobecná 
(C1) a speciální (C2), přičemž u speciální jazykové zkoušky rozlišujeme zaměření na 
překlady a tlumočení. Speciální jazyková zkouška se koná vždy na podzim, ne však každý 
rok.

SJZ ZÁKLADNÍ - 15. května 2009, cena 2800,- Kč.

SJZ VŠEOBECNÁ - 22. května 2009, cena 3300,- Kč.

SJZ PŘEKLADATELSKÁ - 22.05.2009, cena 4 500,- Kč

SJZ TLUMOČNICKÁ - 15.05.2009, cena 5 000,- Kč

Ústní část zkoušky následuje nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části. 

Více informací na: http://www.sjs.cz/

London Tests of English

London Tests of English (LTE) jsou zkoušky, které umožňují hodnocení a získání certifikátu 
potvrzujícího jazykové kompetence. Tyto zkoušky jsou uznávány po celém světě vysokými 
školami, zaměstnavateli a také ministerstvy školství mnoha zemí jako potvrzení zvládnutí 
požadovaného standardu anglického jazyka. LTE jsou nabízeny i ve formě pro děti.

London Tests of English získaly akreditaci Úřadu pro kvalifikace a kurikulum QCA 
(Qualifications and Curriculum Authority), nejvýznamnějšího orgánu, který se zabývá 
kontrolou kvality zkoušek ve Velké Británii.

Termíny zkoušek London Tests of English jsou v: 
• květnu, červnu, srpnu, prosinci.

http://www.sjs.cz/
http://www.ets.org/portal/site/ets/menuitem.fab2360b1645a1de9b3a0779f1751509/?vgnextoid=69c0197a484f4010VgnVCM10000022f95190RCRD&WT.ac=Redirect_ets.org_toefl
http://www.ets.org/portal/site/ets/menuitem.fab2360b1645a1de9b3a0779f1751509/?vgnextoid=69c0197a484f4010VgnVCM10000022f95190RCRD&WT.ac=Redirect_ets.org_toefl
http://www.ets.org/portal/site/ets/menuitem.fab2360b1645a1de9b3a0779f1751509/?vgnextoid=69c0197a484f4010VgnVCM10000022f95190RCRD&WT.ac=Redirect_ets.org_toefl


Seznam zkušebních středisek najdete na adrese: 
http://pearsonpte.com/Czech/Pages/ExamCentres.aspx

LCCIEB

Další organizací zajišťující celosvětovou platnost svých certifikátů je britská organizace 
LCCIEB specializující se na OBCHODNÍ angličtinu. London Chamber of Commerce and 
Industry nabízí jazykové zkoušky EFB (English for Business) a EFC (English for 
Commerce). 

EFB umožňuje testování v pěti úrovních, EFC ve třech úrovních. V rámci České republiky 
získalo akreditaci LCCI několik center.

Zkoušky jsou zaměřeny úkolově a testující dovednosti v angličtině v rámci pracovního 
kontextu. Skládá se z povinné písemné části trvající hodinu až tři hodiny a volitelného ústního 
testu a poslechu.

Další informace na:
http://www.lccieb.com/Web/lccieb/index.aspx

Další informace o jazykových zkouškách:
http://www.jazykovezkousky.cz/

http://www.jazyky.com/content/blogcategory/72/53/
http://pearsonpte.com/czech/Pages/home.aspx

http://pearsonpte.com/czech/Pages/home.aspx
http://www.jazyky.com/content/blogcategory/72/53/
http://www.jazykovezkousky.cz/
http://www.lccieb.com/Web/lccieb/index.aspx

