Často kladené otázky – cizí jazyky v prezenčním studiu
Na základě opakovaných dotazů ze strany studentů jsme vytvořili tento informační materiál.
Přečtěte si jej, prosím, pečlivě. V případě nejasností se obraťte na svého vyučujícího (garanta
předmětu), případně na studijní oddělení, pokud si nejste jisti splněním povinnosti cizího
jazyka v oboru svého studia.
Kdy musím udělat zkoušku z cizího jazyka?
Zkoušku z cizího jazyka si studenti mohou udělat v kterémkoli ročníku bakalářského studia,
zapisují si ji v tom roce, kdy zkoušku chtějí dělat.
Jak zjistím svou úroveň jazyka?
Pro studenty je připraven rozřazovací test z angličtiny, němčiny a italštiny: http://placementtest.ff.upol.cz (upozornění – test lze udělat jen jednou, doporučujeme nechat si dostatek
času; výsledky jsou pouze informativní, určeny studentům, ne vyučujícím).
Pro ostatní jazyky lze vyhledat různé rozřazovací testy online.
Jaké cizí jazyky jsou na výběr a na jaké úrovni bude zkouška?
Studenti si mohou vybrat z následujících jazyků (sledujte aktuální nabídku v daném
akademickém roce):
angličtina (CJV/AJ), francouzština (CJV/FJ), němčina (CJV/NJ), španělština (CJV/SJ)
Vstupní úroveň

Výstupní úroveň
Celkový počet
získaných kreditů

A2
CJ1 (zápočet – 2 kredity)
CJ2 (zápočet – 2 kredity)
CJ3 (zápočet – 2 kredity)
CJ4 (zápočet – 2 kredity)
CJZ1
B1
Zkouška za 1 kredit
9

B1
CJ5 (zápočet – 2 kredity)
CJ6 (zápočet – 2 kredity)

CJZ5
B1+
Zkouška za 5 kreditů
9

B2

CJZ9
B2
Zkouška za 9 kreditů
9

Následující jazyky se nevyučují všechny na CJV a nenabízejí se u nich všechny varianty, pro
více informací sledujte nabídku v daném akademickém roce:
arabština (JUD/AJ), dánština (KGN/DJ), italština (CJV/IJ), latina (CJV/LJ), moderní
hebrejština (JUD/MH), nizozemština (NIZ/NIZ), polština (KSO/PJ), ruština (CJV/RJ)
Vstupní úroveň

Výstupní úroveň
Celkový počet
získaných kreditů

0-A1
CJ1 (zápočet – 2 kredity)
CJ2 (zápočet – 2 kredity)
CJ3 (zápočet – 2 kredity)
CJ4 (zápočet – 2 kredity)
CJZ1
A2
Zkouška za 1 kredit
9

A2
CJ5 (zápočet – 2 kredity)
CJ6 (zápočet – 2 kredity)

CJZ5
B1
Zkouška za 5 kreditů
9

B1-B1+

CJZ9
B1+
Zkouška za 9 kreditů
9

Poznámky:
Zkoušky nižších úrovní (CJZ1 a CJZ5) jsou podmíněny účastí ve výuce a získáním zápočtů.
Zkoušky nejvyšší úrovně (CJZ9) jsou bez povinné účasti ve výuce, CJV však nabízí přípravné
kurzy (např. CJV/EB2 pro angličtinu).
Kurz LJ5 (latina) je určen pro začátečníky, mohou se do něj zapsat studenti všech oborů na
UP v bakalářském i magisterském studiu.
Kolik jazyků a variant si mohu najednou zapsat?
Doporučujeme zapsat si dle uvážení a úrovně jeden z uvedených jazyků a jednu z možných
variant. Pokud si student zapíše více možností, které potom neabsolvuje, blokuje tím místo
jiným studentům.
Musím všechny semestry absolvovat u stejného vyučujícího?
Ne, student si může dle svých rozvrhových možností zvolit kurz u kteréhokoliv vyučujícího, tj.
v každém semestru může chodit do kurzu k jinému vyučujícímu.
Nepodařilo se mi zapsat se na vybraný jazyk, kapacita již byla naplněna. Co mám dělat?
Doporučujeme v době zápisu kapacitu kurzů sledovat, studenti se průběžně zapisují a
odepisují, takže se kapacita před začátkem semestru často uvolní. Kurz či zkoušku studenti
mohou absolvovat v průběhu bakalářského studia, není tedy nutné zapsat si cizí jazyk hned
v prvním semestru prvního ročníku.
S dotazy ohledně zápisu a se žádostmi o navýšení kapacity se studenti mohou obracet na
sekretářku CJV – p. Gabrielu Grulichovou (gabriela.grulichova@upol.cz)
Mohu požadovaný počet kreditů z cizího jazyka nasbírat z různých jazyků?
Ne, studenti musí získat 9 kreditů z jednoho jazyka a jedné z výše uvedených variant
zakončených zkouškou (tj. buď absolvují čtyřsemestrální kurz zakončený zkouškou za 1 kredit
na nejnižší výstupní úrovni, nebo dvousemestrální kurz zakončený zkouškou za 5 kreditů.
Zkouška na nejvyšší úrovni za 9 kreditů je bez povinné účasti ve výuce, studenti se na ni
připravují sami (viz výše).
Mohu si zkoušku za 9 kreditů (CJV/CJ9) zapsat v zimním i letním semestru?
Zkoušku si studenti mohou zapsat v zimním semestru i v letním semestru. V případě, že si ji
zapíší v zimním semestru, mohou své tři možnosti (tj. řádný a dva opravné termíny) vybrat
v průběhu celého akademického roku. Pokud si zkoušku zapíší v letním semestru, mohou si
vybrat pouze z termínů pro letní zkouškové období.
Termíny budou vypsány v dostatečném předstihu, aby si studenti mohli vybrat. V případě, že
si vyberou poslední možnost jako svůj první termín, nemohou očekávat další vypisování
termínů podle svých přání a možností.

Kolikrát si zkoušku za 9 kreditů mohu zapsat?
Zkoušku si lze zapsat dvakrát. V případě, že student nesplní zkoušku ani napodruhé, může to
být důvod pro vyloučení ze studia.
Radíme proto pečlivě zvážit své schopnosti, a pokud student u zkoušky neuspěje (tj.
nezvládne jeden řádný a dva opravné termíny), doporučujeme výběr některé jiné z možných
variant (tj. dvousemestrální nebo čtyřsemestrální kurz zakončený zkouškou na nižší úrovni).
Mám mezinárodně platný certifikát z cizího jazyka. Musím si cizí jazyk také zapsat?
Ano. Pokud student složil mezinárodně uznávanou zkoušku z cizího jazyka (na námi
požadované úrovni či vyšší), zapisuje si zkoušku za 9 kreditů. Certifikát nahrazuje písemnou
část zkoušky, takže student bude dělat pouze ústní část – podrobnější informace a způsob
předkládání certifikátu studenti najdou v Moodle po zápisu na zkoušku.
Kde najdu více informací, případně materiály ke zkoušce?
Po zápisu na vybraný jazyk se studenti dostanou ke kurzu v Moodle, kde najdou podrobnější
informace k jednotlivým semestrům i ke zkoušce a podpůrné materiály ke studiu.

