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Seznam standardizovaných zkoušek  
 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 

                                                                                                     V Praze dne 3. září 2019 

       Č.j. MSMT- 24156/2019 

 

  

 

Rozhodnutí 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 

kterým se  stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému 

jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech 

 

Čl. 1  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  v souladu s čl. 18 odst. 3 přílohy k usnesení 

vlády ze dne 26. října 2015 č. 865, o Rámcových pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve 

správních úřadech stanovuje Seznam standardizovaných jazykových zkoušek, které 

jsou považovány za prokázání úrovně znalosti cizího jazyka požadovaného pro pracovní 

místo. 

 

 

Čl. 2 

Seznam standardizovaných jazykových zkoušek je uveden v příloze k tomuto 

rozhodnutí. 

 

 

Čl. 3 

     Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 12823/2016 

ze dne 8. srpna 2016, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek, 

publikované ve Věstníku MŠMT, sešit 9-10/2016, se zrušuje. 

 

Čl. 4 

 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy. 

 

 

 

Ing. Robert Plaga, Ph.D. v. r. 

ministr školství, mládeže a tělovýchovy 
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Příloha 

Seznam standardizovaných jazykových zkoušek 

 

Níže uvedené zkoušky odrážejí stav ke dni 31. července 2019. Veškeré změny, ke kterým dojde po tomto datu, 

budou zohledněny v následující novelizaci Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek. Bližší podrobnosti 

ke zkouškám jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatelů zkoušek.  

Ve stupni znalostí 1 jsou zařazeny zkoušky, jejichž absolvováním je prokázána úroveň znalostí odpovídající 

úrovni minimálně  A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy) a rovněž zkoušky 

odpovídající úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy). 

Ve stupni znalostí 2 jsou zařazeny zkoušky, jejichž absolvováním je prokázána úroveň znalostí odpovídající 

úrovni minimálně  B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy) a rovněž zkoušky 

odpovídající úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy). 

Ve stupni znalostí 3 jsou zařazeny zkoušky, jejichž absolvováním je prokázána úroveň znalostí odpovídající 

úrovni minimálně C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy) a rovněž zkoušky 

odpovídající úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy). 

V Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek jsou uvedeny pouze zkoušky, které se organizovaly nebo se 

organizují v České republice a jejichž kvalita byla prověřena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  

Stupeň znalosti je možné posoudit i na základě absolvovaného vzdělávání v daném jazyce dle Stanoviska 

k dokládání úrovně cizího jazyka vydaného Ministerstvem vnitra16).  

 

 

Anglický jazyk 

 

Stupeň 

znalostí 
Název zkoušky 

1. Maturitní zkouška z anglického jazyka vykonaná dle právních předpisů 

upravujících konání maturitní zkoušky do 31. 8. 2010 

 Maturitní zkouška z anglického jazyka vykonaná v rámci profilové části  

 Zkouška Ministerstva zahraničních věcí (dále jen MZV) – úroveň 1 

 Zkouška Ministerstva vnitra (dále jen MV) – A2 

 Zkouška podle STANAG 6001 – úroveň 1 (zkouška Ministerstva obrany, dále 

jen MO) 

 JASPEX 100/2003) 

 Zkouška Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy z anglického 

jazyka – Zkouška ÚJOP UK 1 z anglického jazyka 

 Cambridge English Certificate: A2 Key14)  

dříve: Key English Test (KET), KET – Cambridge English: Key 

 Cambridge English Certificate A2: Key for Schools14) 

dříve: Key English Test for Schools (KET for Schools) – Cambridge English: 

Key for Schools  
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 A1 Cambridge English Certificate s celkovým skóre 100 - 11914) 

 A2 Cambridge English Certificate s celkovým skóre 120 - 13914) 

 IELTS 3 – 3,54) 

 TOEIC® Listening and Reading Test10):  

Listening 60 (A1); 110 (A2) 

         Reading 60 (A1); 115 (A2) 

 TOEIC® Speaking and Writing Test10):  

         Speaking 50 (A1); 90 (A2) 

         Writing 30 (A1); 70 (A2) 

 TOEIC Bridge™:  

         Listening 46 (A1); 64 (A2) 

         Reading 46 (A1); 70 (A2) 

 TOEFL iBT®: n/a (Below B1);   

Reading: n/a 

Listening: n/a 

Speaking: 10 (A2) 

         Writing: 7 (A2) 

 TOEFL® ITP Level 1: under 337 (CEFR Level Below A2), 337 (A2)10): 

TOEFL® ITP Section Scores: 

Listening Comprehension: 38 (A2) 

Structure and Written Expression: 32 (A2) 

Reading Comprehension: 31 (A2) 

 TOEFL® ITP Level 210): 

TOEFL® ITP Section Scores: 

Listening Comprehension: 38-46 (A2),  

Structure and Written Expression: 32-42 (A2),  

Reading and Vocabulary: 31-47 (A2) 

 TOEFL Junior® Standard10):  

Listening Comprehension: under 225 (CEFR Level Below A2), 225–245 

(A2) 

Language Form and Meaning:  under 210 (CEFR Level Below A2), 210–

245 (A2) 

Reading Comprehension: under 210 (CEFR Level Below A2), 210–240 

(A2) 
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 City & Guilds International ESOL and International Spoken ESOL Preliminary 

(A1)1) 

 City & Guilds Pitman Qualifications ESOL and SESOL Elementary1) 

 City & Guilds International ESOL and International Spoken ESOL Access (A2)1) 

 
LanguageCert International ESOL (Listening, Reading, Writing) –  

Preliminary A1  

LanguageCert International ESOL Spoken Exam – Preliminary A1  

(pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty)5) 

také známý jako LanguageCert ISESOL – Preliminary A15) 

 LanguageCert International ESOL (Listening, Reading, Writing) – Access A2 

LanguageCert International ESOL Spoken Exam – Access A2 (pro prokázání    

všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty)5) 

také známý jako LanguageCert ISESOL – Access A2 

 EBC – English for Business Communications, Level 1 a SETB – Spoken English 

Test for Business, Stage A2) 

 EFB – English for Business (Preliminary Level)7) 

 ELSA – English Language Skills Assessment A1, A27)  

 JETSET ESOL International Qualifications A1 a A27) 

 Pearson Tests of English General Level A18) 

 Pearson Tests of English General Level 1 (A2)8) 

 Pearson Tests of English Young Learners – Springboard (A1)8) 

 Pearson Tests of English Young Learners – Quickmarch (A1)8) 

 Pearson Tests of English Young Learners – Breakthrough (A2)8) 

 telc English A111)  

 telc English A211) 

dříve: English Elementary Level a Certificate in English Stage One Elementary    

 telc English A2–B1(duální zkouška, na certifikátu musí být uvedeno výsledné 

hodnocení A2 pro stupeň 1)11) 

 telc English A2–B1 Business (duální zkouška, na certifikátu musí být uvedeno 

výsledné hodnocení A2 pro stupeň 1)11) 

2. Maturitní zkouška z anglického jazyka vykonaná ve společné části13)  

 Osvědčení o základní znalosti jazyka anglického6) 

 Státní jazyková zkouška základní (B2)9) 
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 státní bakalářská závěrečná zkouška ve studijním programu anglický jazyk15) 

 Zkouška MZV – úroveň 2 

 Zkouška MZV – úroveň 3 

 Zkouška MV – B1 

 Zkouška MV – B2 

 Zkouška podle STANAG 6001 – úroveň 2 (zkouška MO) 

 Zkouška ÚJOP UK 2 z anglického jazyka 

 Jazyková zkouška z anglického jazyka složená v rámci studia v akreditovaném 

doktorském studijním programu (Ph.D., event. Th.D.) 

 Jazyková zkouška z anglického jazyka složená v rámci kandidátských zkoušek 

(CSc.) 

 JASPEX 300/4003) 

 
Cambridge English Certificate: B1 Preliminary for Schools (PET) 

dříve známý jako Preliminary English Test for Schools (PET for Schools)14) 

 
Cambridge English Certificate: B1 Preliminary (PET) 

dříve známý jako Preliminary English Test (PET)14) 

 Cambridge English Certificate: B1Business Preliminary12), 14) 

dříve známý jako Business English Certificate Preliminary (BEC Preliminary) 

 B1 Cambridge English Certificate s celkovým skóre mezi 140 až 15914) 

 B2 Cambridge English Certificate s celkovým skóre mezi 160 až 17914) 

 Cambridge English Certificate: B2 Business Vantage12), 14) 

dříve známý jako Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) 

 Cambridge English Certificate: B2 First (FCE)14) 

dříve známý jako First Certificate in English (FCE) 

 Cambridge English Certificate: B2 First for Schools14) 

dříve známý jako First Certificate in English for Schools (FCE for Schools) 

 Cambridge English Certificate: Legal (B2)14) 

dříve: ILEC – International Legal English Certificate 

 Cambridge Englishv Certificate: Financial (B2)14) 

dříve: ICFE – International Certificate in Financial English  
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 B1 IELTS Academic stupeň 4–54) 

 B2 IELTS Academic stupeň 5,5–6,54) 

 B2 IELTS General Training stupeň 5,5–6,54) 

 B1 IELTS General Training stupeň 4–54) 

 TOEIC® Listening and Reading Test10): 

Listening: 275 (B1), 400 (B2) 

Reading: 275 (B1), 385 (B2) 

 TOEIC® Speaking and Writing Test10): 

Speaking: 120 (B1), 160 (B2) 

Writing: 120 (B1), 150 (B2) 

 TOEIC Bridge™10): 

Listening: 84 (B1) 

Reading: 86 (B1) 

 TOEFL iBT®: 42 (B1); 72 (B2)10): 

Reading: 4 (B1), 18 (B2)  

Listening: 9 (B1), 17 (B2) 

Speaking: 16 (B1), 20 (B2) 

Writing: 13 (B1), 17 (B2) 

 TOEFL® ITP Level 1: 460 (B1); 543 (B2)10): 

TOEFL® ITP Section Scores: 

Listening Comprehension: 47 (B1), 54 (B2) 

Structure and Written Expression: 43 (B1), 53 (B2) 

Reading Comprehension: 48 (B1), 56 (B2) 

 TOEFL Junior® Standard10):  

Listening Comprehension: 250–285 (B1), 290–300 (B2) 

Language Form and Meaning: 250–275 (B1), 280–300 (B2) 

Reading Comprehension: 245–275 (B1), 280–300 (B2) 

 TOEFL® ITP Level 210):  

TOEFL® ITP Section Scores: 

Listening Comprehension: 47-50 (B1),  

Structure and Written Expression: 43-50 (B1),  

Reading and Vocabulary: 48-50 (B1) 



 

 

 7 

 EFB – English for Business (Level 1, 2, 3)7) 

 ELSA – English Language Skills Assessment B1, B27) 

 JETSET ESOL International Qualifications B1 a B27) 

 Certificate in English for Business Purposes11) 

 City & Guilds Pitman Qualifications ESOL and SESOL Intermediate1) 

 City & Guilds International ESOL and International Spoken ESOL Achiever 

(B1)1) 

 City & Guilds International ESOL and International Spoken ESOL 

Communicator (B2)1) 

 LanguageCert International ESOL (Listening, Reading, Writing) – Achiever B1  

LanguageCert International ESOL Spoken Exam – Achiever B1 (pro prokázání  

všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty)5) 

také známý jako LanguageCert ISESOL – Achiever B1 

 

 LanguageCert International ESOL (Listening, Reading, Writing) – 

Communicator B2  

LanguageCert International ESOL Spoken Exam – Communicator B2  

(pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty)5)    

také známý jako LanguageCert IESOL – Communicator B2  

LanguageCert ISESOL – Communicator B2  

 

 EBC – English for Business Communications, Level 2 a SETB – Spoken English 

Test for Business, Stage B2) 

 Pearson Tests of English General (Level 2)8) 

 Pearson Tests of English General (Level 3)8) 

  telc English B1  

 dříve: Certificate in English11) 

 telc English B2  

dříve: Certificate in English adVantage11) 

 
 telc English A2–B1(duální zkouška, na certifikátu musí být uvedeno výsledné 

hodnocení B1 pro stupeň 2)11) 

 telc English B1–B2 (duální zkouška)11) 

 
telc English B2–C1 University (duální zkouška, na certifikátu musí být uvedeno 

výsledné hodnocení B2 pro stupeň 2)11) 
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telc English A2–B1 Business (duální zkouška, na certifikátu musí být uvedeno 

výsledné hodnocení B1 pro stupeň 2)11) 

 telc English B1–B2 Business (duální zkouška)11) 

 
telc English B2–C1 Business (duální zkouška, na certifikátu musí být uvedeno 

výsledné hodnocení B2 pro stupeň 2)11) 

 telc English B1 Business11) 

 telc English B1 Hotel and Restaurant11) 

 telc English B2 Business11) 

 telc English B2 Technical11) 

3. Státní jazyková zkouška všeobecná (C1)9) 

 Státní jazyková zkouška speciální (C2)9) 

 Maturitní zkouška z angličtiny jako prvního cizího jazyka v oboru vzdělání 

Dvojjazyčné gymnázium                             

 Státní závěrečná zkouška ve studijním programu anglický jazyk15) 

  Zkouška MZV – úroveň 4 

 Zkouška MV – C1 

 JASPEX Final English Exam3) 

 Zkouška podle STANAG 6001 – úroveň 3 (zkouška MO) 

 Cambridge English Certificate: C1 Advanced14) 

dříve známý jako Certificate in Advanced English (CAE)  

 Cambridge English Certificate: C2Proficiency14) 

dříve známý jako Certificate of Proficiency in English (CPE) 

 Cambridge English: Business Higher (C1)12), 14) 

dříve známý jako Business English Certificate Higher (BEC Higher)  

 C1 Cambridge English Certificate s celkovým skóre mezi 180 až 19912), 14) 

 C2 Cambridge English Certificate s celkovým skóre mezi 200 až 21014) 

 Cambridge English Certificate: Legal (C1)14) 

dříve známý jako ILEC – International Legal English Certificate 

 Cambridge English: Financial (C1)14) 

také známý jako ICFE – International Certificate in Financial English 
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 B1 IELTS Academic stupeň 8,5+4) 

 B2 IELTS Academic stupeň 7–84) 

 B2 IELTS General Training stupeň 8,5+4) 

 B1 IELTS General Training stupeň 7–84) 

 TOEIC® Listening and Reading Test10):  

Listening: 490 (C1) 

Reading: 455 (C1) 

 TOEIC® Speaking and Writing Test10):  

Speaking: 180 (C1) 

Writing: 180 (C1) 

 
TOEFL iBT®: 95-120 (C1 nebo vyšší)10): 

Reading: 24 (C1 nebo vyšší) 

Listening: 22 (C1 nebo vyšší) 

Speaking: 25 (C1 nebo vyšší) 

   Writing: 24 (C1 nebo vyšší) 

 

 TOEFL® ITP Level 1: 627–677 (C1)10): 

TOEFL® ITP Section Scores: 

Listening Comprehension: 64 (C1) 

Structure and Written Expression: 64 (C1) 

Reading Comprehension: 63 (C1) 

 

 City & Guilds International ESOL and International Spoken ESOL Mastery 

(C2)1) 

 City & Guilds Pitman Qualifications ESOL and SESOL Higher Intermediate1) 

 City & Guilds International ESOL and International Spoken ESOL Expert (C1)1) 

 City & Guilds Pitman Qualifications ESOL and SESOL Advanced1) 

 LanguageCert International ESOL (Listening, Reading, Writing) – Expert C1 

LanguageCert International ESOL Spoken Exam– Expert C1  

(pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty)5)    

také známý jako LanguageCert IESOL – Expert C,  

LanguageCert ISESOL –  Expert C1   
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 LanguageCert International ESOL (Listening, Reading, Writing) – Mastery C2  

LanguageCert  International ESOL Spoken Exam – Mastery C2 

 (pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty)5)    

Také známý jako LanguageCert IESOL – Mastery C2 

LanguageCert ISESOL – Mastery C25)   

 EBC – English for Business Communications, Level 3 a SETB – Spoken English 

Test for Business, Stage C2) 

 Pearson Tests of English General (Level 4)8)  

 Pearson Tests of English General (Level 5)8) 

 ELSA – English Language Skills Assessment C1, C27) 

 EFB – English for Business (Level 4)7) 

 JETSET ESOL International Qualifications C1 a C27) 

 telc English C111) 

 telc English C211) 

 telc English B2–C1 University (duální zkouška, na certifikátu musí být uvedeno 

výsledné hodnocení C1 pro stupeň 3)11) 

 telc English B2–C1 Business (duální zkouška, na certifikátu musí být uvedeno 

výsledné hodnocení C1 pro stupeň 3)11) 

 
1) Ústní a písemná zkouška; pro přiznání kvalifikace je nutné předložit dva certifikáty, jeden za písemnou 

zkoušku (ESOL/ IESOL) a jeden za ústní zkoušku (SESOL/ISESOL) v rámci daného stupně znalostí Seznamu 

standardizovaných jazykových zkoušek. Zkoušky byly v České republice skládány do července 2015. 

2) Zkoušky se skládá odděleně: ústní zkouška (SETB – Spoken English Test of Business) a písemná zkouška 

(EBC – English for Business Communications). 

 3) http://www.muvs.cvut.cz/zajemci-o-studium/jazykove-vzdelavani/jazykove-zkousky-cestina-anglictina-

nemcina/. 

4) http://www.britishcouncil.org/cz/czechrepublic-exams-ielts-faqs.htm. V ČR jsou dle oficiálních stránek IELTS 

dvě testovací centra: Britská rada Brno a Britská rada Praha. 

5) www.languagecert.org. Zkoušky PeopleCert se skládají odděleně: porozumění čteného, porozumění slyšeného, 

písemný projev v jedné zkoušce a samostatně ústní projev. 

6) Osvědčení o základní znalosti jazyka vydává jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky po prokázání 

znalosti jazyka odpovídající absolvování výuky jazyka v rozsahu 420 vyučovacích hodin a odpovídá úrovni B1 

dle SERR (http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-

zkousky). Osvědčení se vydává na formuláři SEVT. 

7) Zkoušky Education Development International – LCCI International Qualifications (London Chamber of 

Commerce and Industry) Pearson Education Limited, licenčním partnerem je Jazyková škola Jany Trubákové, 

seznam akreditovaných center LCCI je na www.jazykovaskolajanytrubakove.cz. 

8) Zkoušky Pearson Language Tests exams, http://www.polyglot.cz/jazykova-skola-POLYGLOT/763-

mezinarodn-zkousky/. 

9) Zkoušky dle vyhl. č. 33/2005 Sb., http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-

pravem-statni-jazykove-zkousky.      

http://www.muvs.cvut.cz/zajemci-o-studium/jazykove-vzdelavani/jazykove-zkousky-cestina-anglictina-nemcina/
http://www.muvs.cvut.cz/zajemci-o-studium/jazykove-vzdelavani/jazykove-zkousky-cestina-anglictina-nemcina/
http://www.britishcouncil.org/cz/czechrepublic-exams-ielts-faqs.htm
http://www.languagecert.org/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-zkousky
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-zkousky
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-zkousky
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-zkousky
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S ohledem na uznávání vzdělání ze Slovenské republiky lze paralelně uznat slovenské státní jazykové zkoušky 

složené dle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 321/2008 Z.z.: základná štátna jazyková 

skúška (B2), odborná štátna jazyková skúška (C1), všeobecná štátna jazyková skúška (C1-C2), špeciálne štátne 

jazykové skúšky (C2). 

10) Zkoušky Educational Testing Service (ETS)  (http://www.ets.org/).  

TOEFL iBT® je certifikát znalostí anglického jazyka v akademickém prostředí.  

ETS Global je evropskou pobočkou ETS. Více info na www.etsglobal.org. Zkoušky ETS lze složit 

v autorizovaných testovacích centrech ETS Global.  

Zkoušky TOEIC se skládají odděleně: zvlášť pro část poslech a psaní a dále zvlášť pro část mluvení a psaní. 

TOEIC® Listening and Reading. Test je písemnou zkouškou z anglického jazyka v  pracovním prostředí.  

TOEIC® Speaking and Writing Test: zkouška s počítačovou oporou z ústního a písemného projevu z anglického 

jazyka v pracovním prostředí.  

TOEIC Bridge™ Test je certifikátem ze všeobecné angličtiny. Jde o zkoušku z porozumění poslechu a čteného 

textu a je určena osobám od úrovně začátečník až po úroveň středně pokročilý.  

TOEFL® ITP: nástroj pro interní testování. TOEFL® ITP je autentická verze zkoušky TOEFL® v její papírové 

verzi (PBT) a je určena k internímu testování v rámci dané organizace. 

TOEFL Junior® testy pro žáky ve věku od 11 let;  

 
11) Zahraničním poskytovatelem je telc GmbH (http://www.telc.net/ ), licenčním partnerem je UJAK Praha, 

s.r.o., seznam akreditovaných center na http://www.telc.net/en/candidates/find-examination-centre.html.  

12) Dříve: zkouška BEC  – The Business English Certificate, která byla organizována ve třech úrovních. 

Předchůdcem zkoušky BEC byla zkouška CEIBT – Certificate in English for International Business and Trade, 

která byla nabízena v letech1990-2001. 

13) Od školního roku 2010-2011 do školního roku 2011-2012 byla vykonávána společná část maturitní zkoušky 

ve dvou úrovních. V případě klasifikace známkou 1 nebo 2 odpovídala maturitní zkouška vykonaná v nižší 

úrovni obtížnosti úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) a maturitní 

zkouška vykonaná ve vyšší úrovni odpovídala úrovni obtížnosti B2 dle SERR. Od školního roku 2012-2013 se  

koná pouze jedna úroveň maturitní zkoušky ve společné části odpovídající úrovni obtížnosti B1 dle SERR. 

14) Seznam zkouškových center pro Cambridge English Certificates (tzn. Young Learners Exams, A2 Key/A2 

Key for Schools, B1 Preliminary/B1 Preliminary for Schools, B2 First/B2First for Schools, C1 Advanced, C2 

Proficiency, Business Qualifications) - http://www.cambridgeenglish.org/find-a-centre/find-an-exam-centre. 

U všech zkoušek Cambridge English (s výjimkou Young Learners), platí od roku 2010 následující ustanovení 

o rozšířeném certifikátu. Pokud v dané zkoušce kandidát dosáhne:  

a) o jednu úroveň níž dle SERR, než je úroveň zkoušky (tzn. měl horší známku než je C, ale nepropadl), 

dostane Cambridge Certificate, na němž bude uvedeno, že kandidát dosáhl o jeden stupeň nižší 

jazykové úrovně dle SERR. Jméno původní zkoušky nebude na certifikátu uvedeno.  

b) o jednu úroveň výš dle SERR, než je úroveň zkoušky (tzn. měl lepší známku než je B), dostane 

Cambridge Certificate, na kterém bude uvedeno, že kandidát dosáhl o jeden stupeň vyšší jazykové 

úrovně dle SERR. Jméno původní zkoušky bude na certifikátu uvedeno.  

15) Ve stupni znalostí 3 se uznává pouze státní závěrečná zkouška magisterská. Státní závěrečnou zkoušku 

bakalářskou lze uznat ve stupni znalostí 3 pouze za podmínek, že uchazeč prokázal v přijímacím řízení do 

bakalářského studijního programu úroveň B2 dle SERR. 

16) https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/stanovisko-k-dokladani-urovne-znalosti-ciziho-jazyka-pozadovane-na-

prislusnem-sluzebnim-miste.aspx 

 

Německý jazyk 

 

Stupeň 

znalostí 
Název zkoušky 

1. 
Maturitní zkouška z německého jazyka vykonaná dle právních předpisů 

upravujících konání maturitní zkoušky do 31. 8. 2010 

http://www.ets.org/
http://www.etsglobal.org/
http://www.telc.net/de/
http://www.cambridgeenglish.org/find-a-centre/find-an-exam-centre
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/stanovisko-k-dokladani-urovne-znalosti-ciziho-jazyka-pozadovane-na-prislusnem-sluzebnim-miste.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/stanovisko-k-dokladani-urovne-znalosti-ciziho-jazyka-pozadovane-na-prislusnem-sluzebnim-miste.aspx
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 Maturitní zkouška z německého jazyka vykonaná v rámci profilové části  

 Zkouška MZV – úroveň 1 

 Zkouška MV – A2 

 Zkouška podle STANAG 6001 – úroveň 1 (zkouška MO) 

 JASPEX 100/20014) 

 Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch A1 Prüfung für Kinder und Jugendliche15)   

 Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch Prüfung für Kinder und Jugendliche A215)   

 Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 115)   

 Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 215) 

 GFB – German for Business (Preliminary Level)5) 

 ÖSD Zertifikat A1 – dříve: A1 Grundstufe Deutsch 1 (A1)14)    

 ÖSD KID A1 dříve: ÖSD – Kompetenz in Deutsch KID 114)     

 ÖSD Zertifikat A2 – dříve: ÖSD Grundstufe Deutsch (A2)14)    

 ÖSD KID A2 dříve: ÖSD – Kompetenz in Deutsch KID 214) 

 Start Deutsch 1 / telc Deutsch A17) 

 Start Deutsch 2 / telc Deutsch A27)   

 WiDaF® (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) 30–246 (A2)11)   

 WiDaF® Basic 10–125 (A1); 126–165 (A2) 11)        

2. Maturitní zkouška z německého jazyka vykonaná ve společné části8) 

 Osvědčení o základní znalosti jazyka německého1)    

 Státní jazyková zkouška základní (B2)3)  

 Státní bakalářská závěrečná zkouška ve studijním programu německý jazyk17) 

 Zkouška MZV – úroveň 2 

 Zkouška MZV – úroveň 3 

 Zkouška MV – B1 

 Zkouška MV – B2 

 Zkouška podle STANAG 6001 – úroveň 2 (zkouška MO) 
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 JASPEX 300/4009) 

  
Jazyková zkouška z německého jazyka složená v rámci studia v akreditovaném 

doktorském studijním programu (Ph.D., event. Th.D.) 

 
Jazyková zkouška z německého jazyka složená v rámci kandidátských zkoušek 

(CSc.) 

 DSD – Deutsches Sprachdiplom (Stufe 1) der KMK16)   

 Goethe-Zertifikat B1 dříve: ZDaF – Zertifikat Deutsch als Fremdsprache15)     

 Zertifikat Deutsch für den Beruf Berufsprachliche Prüfung (B2)12) 

 Goethe-Zertifikat B115), 10)    

 Goethe-Zertifikat B215)    

 ÖSD Zertifikat B1 – dříve: Zertifikat Deutsch (B1)2), 14)   

 
ÖSD Zertifikat B1 - varianta pro mládež für Jugendliche (B1) – dříve: Zertifikat 

Deutsch für Jugendliche (B1)2) 14)     

 ÖSD Zertifikat B2 – dříve: Mittelstufe Deutsch (B2)14)    

 ÖSD Zertifikat C2 / Wirtschaftssprache Deutsch14)    

 GFB – German for Business (Level 1, 2, 3)5) 

 Zertifikat Deutsch / telc Deutsch B17) 

 telc Deutsch B2 dříve: Zertifikat Deutsch Plus7) 

 telc Deutsch B1 + Beruf 7) 

 telc Deutsch B2 + Beruf 7) 

 telc Deutsch B1–B2 Pflege7) 

 telc Deutsch B2 Medizin Zugangsprüfung7) 

 telc Deutsch B2–C1 Medizin7) 

 telc Deutsch B1–B2 Beruf 7)  

 
telc Deutsch B2–C1 Beruf (duální zkouška, na certifikátu musí být uvedeno 

výsledné hodnocení B2 pro stupeň 2)7) 

 
WiDaF® (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) 247–495(B1); 496–735 

(B2)11) 

 WiDaF® Basic 166–180 (B1)11) 

 TestDaf B113) 
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 TestDaf B213) 

3. Státní jazyková zkouška všeobecná (C1)3) 

 Státní jazyková zkouška speciální (C2)3) 

 
Maturitní zkouška z němčiny jako prvního cizího jazyka v oboru vzdělání 

Dvojjazyčné gymnázium 

 Státní závěrečná zkouška ve studijním programu německý jazyk17) 

 Zkouška MV – C1 

 Zkouška MZV – úroveň 4 

 Zkouška podle STANAG 6001 – úroveň 3 (zkouška MO) 

 JASPEX Abschlussprüfung9) 

 
Goethe-Zertifikat C115)   

dříve: ZMP – Zentrale Mittelstufenprüfung 

 
Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) Berufsprachliche Prüfung 

(C1)12)  

 Goethe-Zertifikat C2: Zentrale Oberstufenprüfung6), 15)   

 Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)6), 15)   

 Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)6), 15)   

 Goethe-Zertifikat C2: GDS15)   

 DSD – Deutsches Sprachdiplom (Stufe 2) der KMK16)   

  ÖSD Zertifikat C2 – dříve: Wirtschaftssprache Deutsch (C2)14)   

 ÖSD Zertifikat C1 – dříve: Oberstufe Deutsch (C1)14)   

 Mittelstufe Deutsch (C1)4), 14)   

 GFB – German for Business (Level 4)5) 

 telc Deutsch C17) 

 telc Deutsch C1 Hochschule7) 

 
telc Deutsch B2–C1 Medizin (profesní zkouška v oboru zdravotnictví, duální 

zkouška, na certifikátu musí být uvedeno výsledné hodnocení C1 pro stupeň 3)7) 

 telc Deutsch C27) 

 
telc Deutsch B2–C1 Beruf (duální zkouška, na certifikátu musí být uvedeno 

výsledné hodnocení C1 pro stupeň 3)7) 
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WiDaF®  (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft)10) 736–897 (C1); 898–

990 (C2)11) 

 TestDaf C113)  

 
1) Osvědčení o základní znalosti jazyka vydává jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky po prokázání 

znalosti jazyka odpovídající absolvování výuky jazyka v rozsahu 420 vyučovacích hodin a odpovídá úrovni B1 

dle SERR (http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-

zkousky). Osvědčení se vydává na formuláři SEVT. 

2) Tato zkouška nahradila Zertifikat Deutsch (ZD), která byla společnou německo–rakousko–švýcarskou 

zkouškou, která od ledna 2000 nahrazovala ZdaF (Zertifikat Deutsch als Fremdsprache) a G2 (ÖSD–

Grundstufe2). 

3)  Zkoušky dle vyhl. č. 33/2005 Sb., http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-

pravem-statni-jazykove-zkousky.      

S ohledem na uznávání vzdělání ze Slovenské republiky lze paralelně uznat slovenské státní jazykové zkoušky 

složené dle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 321/2008 Z.z.: základná štátna jazyková 

skúška (B2), odborná štátna jazyková skúška (C1), všeobecná štátna jazyková skúška (C1-C2), špeciálne štátne 

jazykové skúšky (C2). 

4) 
Tuto zkoušku od 1.1. 2008 nahrazuje zkouška ÖSD – Oberstufe Deutsch, která nese od roku 2015 nový název 

ÖSD Zertifikat C1.  

5) Zkoušky Education Development International – LCCI International Qualifications (London Chamber of 

Commerce and Industry) Pearson Education Limited, licenčním partnerem je Jazyková škola Jany Trubákové, 

seznam akreditovaných center LCCI je na www.jazykovaskolajanytrubakove.cz. 

6) Od 1. 1. 2012 nahrazuje nový certifikát Goethe-Zertifikat C2 Grosses Deutsches Sprachdiplom dosavadní 

Prüfungen Goethe–Zertifikat C2: Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines Deutsches Sprachdiplom a Grosses 

Deutsches Sprachdiplom na úrovni C2. 

Zkoušky jsou na úrovni C2 dle SERR. 

7) Zahraničním poskytovatelem je telc GmbH (http://www.telc.net/ ), licenčním partnerem je UJAK Praha, s.r.o., 

seznam akreditovaných center na http://www.telc.net/en/candidates/find-examination-centre.html.  

8) Od školního roku 2010-2011 do školního roku 2011-2012 byla vykonávána společná část maturitní zkoušky ve 

dvou úrovních. V případě klasifikace známkou 1 nebo 2 odpovídala maturitní zkouška vykonaná v nižší úrovni 

obtížnosti úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) a maturitní zkouška 

vykonaná ve vyšší úrovni odpovídala úrovni obtížnosti B2 dle SERR. Od školního roku 2012-2013 se  koná 

pouze jedna úroveň maturitní zkoušky ve společné části odpovídající úrovni obtížnosti B1 dle SERR. 

9) http://www.muvs.cvut.cz/zajemci-o-studium/jazykove-vzdelavani/jazykove-zkousky-cestina-anglictina-

nemcina/ 

10) Od 1. 8. 2013 nahrazuje nová zkouška Goethe-Zertifikat B1dosavadní zkoušky  Goethe-Zertifikat B1: 

Zertifikat Deutsch (ZD) a Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für Jugendliche Prüfung für Kinder und 

Jugendliche (ZDj). Goethe-Zertifikat B1 je ve dvou verzích a to pro mladistvé (doporučeno od 12 let) a pro 

dospělé (od 16 let).  

http://www.goethe.de/ins/cz/pra/lrn/prf/gb1/deindex.htm.  

11) Zkouška WiDaF®  (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) je určena k testování znalostí z obchodní 

němčiny v pracovním prostředí.WiDaF®  Basic je určena k testování znalostí z obecné němčiny. 

http://www.etsglobal.org/. 

12) Zkouška Goethe Institutu byla skládána do roku 2013. 

13) http://www.testdaf.de/ 

14) https://www.brno.oesterreichinstitut.cz/nemcina-v-brne/zkousky-z-nemciny-oesd/ 

15) Seznam zkoušek Geothe-Institutu: https://www.goethe.de/ins/cz/cs/spr/prf.html, zkoušková centra jsou 

uvedena: https://www.goethe.de/ins/cz/cs/spr/prf/prz.html 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-zkousky
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-zkousky
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-zkousky
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-zkousky
http://www.telc.net/de/
http://www.muvs.cvut.cz/zajemci-o-studium/jazykove-vzdelavani/jazykove-zkousky-cestina-anglictina-nemcina/
http://www.muvs.cvut.cz/zajemci-o-studium/jazykove-vzdelavani/jazykove-zkousky-cestina-anglictina-nemcina/
http://www.goethe.de/ins/cz/pra/lrn/prf/gb1/deindex.htm
https://www.goethe.de/ins/cz/cs/spr/prf.html
https://www.goethe.de/ins/cz/cs/spr/prf/prz.html
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16)  www.auslandsschulwesen.de/prag 

17)  Ve stupni znalostí 3 se uznává pouze státní závěrečná zkouška magisterská. Státní závěrečnou zkoušku 

bakalářskou lze uznat ve stupni znalostí 3 pouze za podmínek, že uchazeč prokázal v přijímacím řízení do 

bakalářského studijního programu úroveň B2 dle SERR. 

 

Francouzský jazyk 

 

Stupeň 

znalostí Název zkoušky 

1. Maturitní zkouška z francouzského jazyka vykonaná dle právních předpisů 

upravujících konání maturitní zkoušky do 31. 8. 2010 

 Maturitní zkouška z francouzského jazyka vykonaná v rámci profilové části  

 Zkouška podle STANAG 6001 – úroveň 1 (zkouška MO) 

 Zkouška MZV – úroveň 1 

 Zkouška MV – A2 

 DELF Prim – Diplôme d’Etudes en Langue Française A1.1 Prim3) 

 DELF Prim – Diplôme d’Etudes en Langue Française A1 Prim3) 

 DELF – Diplôme d’Etudes en Langue Française A1 Scolaire3)  

 DELF – Diplôme d’Etudes en Langue Française A1 Junior3) 

 DELF – Diplôme d’Etudes en Langue Française A1 Tout Public3) 

 DELF Pro – Diplôme d’Etudes en Langue Française A1 Pro3) 

 DFP A1 Diplôme de français professionnel Affaires3) 

 DELF – Diplôme d’Etudes en Langue Française A2 Junior3) 

 DELF – Diplôme d’Etudes en Langue Française A2 Scolaire3) 

 DELF – Diplôme d’Etudes en Langue Française A2 Tout Public3) 

 DELF Pro – Diplôme d’Etudes en Langue Française A2 Pro3) 

 DFP A2 Diplôme de français professionnel Affaires3) 

dříve: CFP1 Certificat de français professionnel (CFP1) 

 TEF – Test d’évaluation de français (de 69 à 203 points)8) 

 TCF – Test de connaissance du français (de 100 à 199 points)9) 

 TEF – Test d’évaluation de français (de 204 à 360 points)8)
   

http://www.auslandsschulwesen.de/prag
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 TCF – Test de connaissance du français (de 200 à 299 points)9) 

 TCF – RI Test de connaissance du français – relations internationales (de 100 à 

199 points9) 

 TCF – RI Test de connaissance du français – relations internationales (de 200 à 

299 points)9) 

 DFP A2 Diplôme de français professionnel Scientifique et technique3) 

 DFP A2 Diplôme de français professionnel Tourisme, hôtellerie, restauration3) 

 DFP A2 Diplôme de français professionnel Mode3) 

 CEFP 1 – Certificat d’Etudes de Français Pratique 1er degré7)
   

 telc Français A14) 

 telc Français A2  

dříve: Français Niveau Elémentaire4) 

 TFI™ (Test de Français International™) 190–340 (A2)6) 

Listening Comprehension 85 (A2) 

         Reading Comprehension 105 (A2)  

2. Maturitní zkouška z francouzského jazyka vykonaná ve společné části5) 

 Osvědčení o základní znalosti jazyka francouzského1)       

 Státní jazyková zkouška základní (B2) 2) 

 Státní bakalářská závěrečná zkouška ve studijním programu francouzský 

jazyk10) 

 Jazyková zkouška z francouzského jazyka složená v rámci studia 

v akreditovaném doktorském studijním programu (Ph.D., event. Th.D.) 

 Jazyková zkouška z francouzského jazyka složená v rámci kandidátských 

zkoušek (CSc.) 

 Zkouška podle STANAG 6001 – úroveň 2 (zkouška MO) 

 Zkouška MZV – úroveň 2 

 Zkouška MZV – úroveň 3 

 Zkouška MV – B1 

 Zkouška MV – B2 

 TEF – Test d’évaluation de français (de 361 à 540 points)8)
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 TCF – Test de connaissance du français (de 300 à 399 points)9) 

 TEF – Test d’évaluation de français (de 541 à 698 points)8) 

 TCF – Test de connaissance du français (de 400 à 499 points)9) 

 TCF – RI – Test de connaissance du français – relations internationales (de 300 

à 399 points)9) 

 TCF – RI Test de connaissance du français – relations internationales (de 400 à 

499 points)9) 

 DL – Diplôme de Langue Française7)   

 DELF – Diplôme d’Etudes en Langue Française B1 – Scolaire3) 

 DELF – Diplôme d’Etudes en Langue Française B2 – Scolaire3) 

 DELF – Diplôme d’Etudes en Langue Française B1 – Junior3) 

 DELF – Diplôme d’Etudes en Langue Française B2 – Junior3) 

 DELF – Diplôme d’Etudes en Langue Française B1 – Tout Public3)  

 DELF – Diplôme d’Etudes en Langue Française B2 – Tout Public3)  

 DELF Pro – Diplôme d’Etudes en Langue Française B1 Pro3)  

 DELF 2e degré – Diplôme d’Etudes en Langue Française 2e degré 

 CEFP 2 – Certificat d’Etudes de Français Pratique  2e degré7)
   

 DELF Pro – Diplôme d’Etudes en Langue Française B2 Pro3) 

 DFP B1 Diplôme de français professionnel Diplomatie3) 

 DFP B1 Diplôme de français professionnel Affaires3) 

 DFP B2 Diplôme de français professionnel Affaires3) 

dříve: DFA 1 – Diplôme de Français des Affaires ler degré 

 DFP B1 Diplôme de français professionnel 

dříve: CFP2 – Certificat de Français professionnel 2e degré 

 DFP B1 Diplôme de français professionnel secrétariat3) 

dříve: CFS – Diplôme de français du Secrétariat 

 DFP B2 Diplôme de français professionnel secrétariat3) 

 DFP B2 Diplôme de français professionnel juridique3) 

dříve: CFJ – Certificat de Français Juridique 
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 DFP B1 Diplôme de français professionnel tourisme, hôtellerie et restauration3)  

dříve: CFTH – Certificat de Français du Tourisme et de l’Hôtellerie3) 

 DFP B2 Diplôme de français professionnel tourisme, hôtellerie et restauration3) 

 DFP Tourisme et hôtellerie option « guide » B2 Diplôme de français 

professionnel Tourisme et hôtellerie option « guide »3) 

 DFP B1 Diplôme de français professionnel relations internationales3)  

 DFP B2 Diplôme de français professionnel relations internationales3) 

 DFP B1 Diplôme de français professionnel scientifique et technique  

dříve: CFST – Certificat de Français Scientifique et Technique 

 DFP B2 Diplôme de français professionnel médical3) 

dříve: DFM – Diplôme de français médical 

 DFP B2 Diplôme de français professionnel Soins infirmiers3) 

 telc Français B14)   

dříve: Certificat de Français  

 telc Français B24)  

dříve: Certificat Supérieur de Français 

 telc Français B1 pour la Profession4) 

 TFI™ (Test de Français International™) 345–600 (B1); 605–820 (B2)6) 

Listening Comprehension 160 (B1), 300 (B2) 

            Reading Comprehension 185 (B1), 305 (B2) 

3. Státní závěrečná zkouška ve studijním programu francouzský jazyk10)   

 Státní jazyková zkouška všeobecná (C1)2) 

 Státní jazyková zkouška speciální (C2)2) 

 Zkouška MV – C1 

 Zkouška MZV – úroveň 4 

 Zkouška podle STANAG 6001 – úroveň 3 (zkouška MO) 

 Diplôme du Baccalauréat Général – maturitní zkouška vykonaná v Lyceu 

Alphonse Daudeta v Nîmes, Francie 

 Maturitní zkouška z francouzštiny jako prvního cizího jazyka v oboru 

vzdělání Dvojjazyčné gymnázium  
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 Diplôme du Baccalauréat Général – maturitní zkouška vykonaná 

v Carnotově lyceu v Dijonu, Francie 

 Diplôme du Baccalauréat Général – maturitní zkouška vykonaná ve 

Francouzském lyceu v Praze 

 Diplôme du Baccalauréat Général – maturitni zkouška vykonaná 

v lyceích ve Francii 

 TEF – Test d’évaluation de français (de 699 à 833 points)8) 

 TCF – RI – Test de connaissance du français – relations internationales (de 500 

à 599 points) 9) 

 TEF – Test d’évaluation de français (de 834 à 900 points)8) 

 TCF – RI – Test de connaissance du français – relations internationales (de 600 

à 699 points) 9) 

 TCF – Test de connaissance du français (de 500 à 599 points) 9) 

 TCF – Test de connaissance du français (de 600 à 699 points) 9) 

 DALF – Diplôme approfondi de Langue Française3) 

 DALF – Diplôme Approfondi de Langue Française C13) 

 DALF – Diplôme Approfondi de Langue Française C23) 

 DFP C1 Diplôme de français professionnel Affaires3)  

dříve: DFA 2 – Diplôme de Français des Affaires 2e degré 

 DFP C2 Diplôme de français professionnel Affaires3)  

dříve: DAFA – Diplôme Approfondi de Français des Affaires    

 DFP C2 Diplôme de français professionnel Relations internationales3)  

 DS – Diplôme Supérieur d’Etudes Françaises  

 DSLCF – Diplôme Supérieur Langue et Culture Françaises7) 

 DHEF – Diplôme de Hautes Etudes Françaises7) 

 TFI™ (Test de Français International™) 825–990 (C1)6) 

Listening Comprehension 395 (C1) 

         Reading Comprehension 430 (C1) 

 
1) Osvědčení o základní znalosti jazyka vydává jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky po prokázání 

znalosti jazyka odpovídající absolvování výuky jazyka v rozsahu 420 vyučovacích hodin a odpovídá úrovni B1 

dle SERR (http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-

zkousky). Osvědčení se vydává na formuláři SEVT. 

2) Zkoušky dle vyhl. č. 33/2005 Sb., http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-zkousky
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-zkousky
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-zkousky
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pravem-statni-jazykove-zkousky.      

S ohledem na uznávání vzdělání ze Slovenské republiky lze paralelně uznat slovenské státní jazykové zkoušky 

složené dle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 321/2008 Z.z.: základná štátna jazyková 

skúška (B2), odborná štátna jazyková skúška (C1), všeobecná štátna jazyková skúška (C1-C2), špeciálne štátne 

jazykové skúšky (C2). 

3) https://kurzy.ifp.cz/cz/zkousky/ 

4) Zahraničním poskytovatelem je telc GmbH (http://www.telc.net/), licenčním partnerem je UJAK Praha, s.r.o. 

5) Od školního roku 2010-2011 do školního roku 2011-2012 byla vykonávána společná část maturitní zkoušky ve 

dvou úrovních. V případě klasifikace známkou 1 nebo 2 odpovídala maturitní zkouška vykonaná v nižší úrovni 

obtížnosti úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) a maturitní zkouška 

vykonaná ve vyšší úrovni odpovídala úrovni obtížnosti B2 dle SERR. Od školního roku 2012-2013 se koná 

pouze jedna úroveň maturitní zkoušky ve společné části odpovídající úrovni obtížnosti B1 dle SERR. 

6) TFI™ (Test de français international™) je zkouškou, která zjišťuje a ověřuje znalosti francouzského jazyka 

v pracovním prostředí od úrovně začátečník až po úroveň pokročilý, nezávisle na vykonávaném povolání či 

vzdělání. http://www.etsglobal.org/. 

7) Diplom vydávaný Alliance française v Paříži, který byl nahrazen od roku 2008 diplomy DELF a DALF. 

8) TEF: Test d'évaluation de Français jsou testy Pařížské průmyslové a obchodní komory. V České republice je 

lze složit pouze ve Francouzském institutu v Praze. https://kurzy.ifp.cz/cz/test-d%E2%80%99evaluation-de-

francais 

9) TCF: Test de connaissance du Français jsou testy vytvářené na žádost francouzského Ministerstva školství 

střediskem „Centre International d'études pédagogiques de Sèvres (CIEP)“. V České republice je lze složit ve 

Francouzském institutu v Praze: https://kurzy.ifp.cz/cz/test-de-connaissance-du-francais  

10)  Ve stupni znalostí 3 se uznává pouze státní závěrečná zkouška magisterská. Státní závěrečnou zkoušku 

bakalářskou lze uznat ve stupni znalostí 3 pouze za podmínek, že uchazeč prokázal v přijímacím řízení do 

bakalářského studijního programu úroveň B2 dle SERR. 

 

Italský jazyk 

 

Stupeň 

znalostí 
 Název zkoušky 

1. Maturitní zkouška z italského jazyka vykonaná dle právních předpisů 

upravujících konání maturitní zkoušky do 31. 8. 2010 

 Maturitní zkouška z italského jazyka vykonaná v rámci profilové části  

 Zkouška Ministerstva zahraničních věcí (dále jen MZV) – úroveň 1 

 A1 PLIDA (+ PLIDA JUNIORES – pro mládež od 13 do 18 let)4) 

 A2 PLIDA (+ PLIDA JUNIORES – pro mládež od 13 do 18 let)4) 

 CILS A15) 

 CILS A25) 

2. Maturitní zkouška z italského jazyka vykonaná ve společné části3)   

 Osvědčení o základní znalosti jazyka italského1) 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-zkousky
https://kurzy.ifp.cz/cz/zkousky/
http://www.telc.net/de/
https://kurzy.ifp.cz/cz/test-d%E2%80%99evaluation-de-francais
https://kurzy.ifp.cz/cz/test-d%E2%80%99evaluation-de-francais
https://kurzy.ifp.cz/cz/test-de-connaissance-du-francais
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 Státní jazyková zkouška základní (B2)2) 

 B1 PLIDA (+ PLIDA JUNIORES – pro mládež od 13 do 18 let)4) 

 B2 PLIDA (+ PLIDA JUNIORES – pro mládež od 13 do 18 let)4) 

 CILS B15) 

 CILS B1 cittadinanza-občanství5) 

 CILS B25) 

 Jazyková zkouška z italského jazyka složená v rámci studia v akreditovaném 

doktorském studijním programu (Ph.D., event. Th.D.) 

 Jazyková zkouška z italského jazyka složená v rámci kandidátských zkoušek 

(CSc.) 

 Zkouška MZV – úroveň 2 

 Zkouška MZV – úroveň 3 

 Státní závěrečná zkouška bakalářská ve studijním programu italský jazyk6) 

3. Státní závěrečná zkouška ve studijním programu italský jazyk6) 

 Státní jazyková zkouška všeobecná (C1)2) 

 Státní jazyková zkouška speciální (C2)2) 

 Maturitní zkouška z italštiny jako prvního cizího jazyka v oboru vzdělání 

Dvojjazyčné gymnázium 

 Bakalářská a magisterská zkouška ve studijním oboru italský jazyk 

 C1 PLIDA4) 

 C2 PLIDA4) 

 CILS C15) 

 CILS C25) 

 Zkouška MZV – úroveň 4 

 
1) Osvědčení o základní znalosti jazyka vydává jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky po prokázání 

znalosti jazyka odpovídající absolvování výuky jazyka v rozsahu 420 vyučovacích hodin a odpovídá úrovni B1 

dle SERR (http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-

zkousky). Osvědčení se vydává na formuláři SEVT. 

2)  Zkoušky dle vyhl. č. 33/2005 Sb., http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-

pravem-statni-jazykove-zkousky.      

S ohledem na uznávání vzdělání ze Slovenské republiky lze paralelně uznat slovenské státní jazykové zkoušky 

složené dle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 321/2008 Z.z.: základná štátna jazyková 

skúška (B2), odborná štátna jazyková skúška (C1), všeobecná štátna jazyková skúška (C1-C2), špeciálne štátne 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-zkousky
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-zkousky
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-zkousky
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-zkousky
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jazykové skúšky (C2). 

3) Od školního roku 2010-2011 do školního roku 2011-2012 byla vykonávána společná část maturitní zkoušky ve 

dvou úrovních. V případě klasifikace známkou 1 nebo 2 odpovídala maturitní zkouška vykonaná v nižší úrovni 

obtížnosti úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) a maturitní zkouška 

vykonaná ve vyšší úrovni odpovídala úrovni obtížnosti B2 dle SERR. Od školního roku 2012-2013 se  koná 

pouze jedna úroveň maturitní zkoušky ve společné části odpovídající úrovni obtížnosti B1 dle SERR. 

4) Società Dante Alighieri vydává certifikát PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri www.plida.it, 

www.dantepraga.cz). 

5) Zkoušky nabízí Italský kulturní institut v Praze 

http://www.iicpraga.esteri.it/iic_praga/cs/imparare_italiano/certificazioni.  

6) Ve stupni znalostí 3 se uznává pouze státní závěrečná zkouška magisterská. Státní závěrečnou zkoušku 

bakalářskou lze uznat ve stupni znalostí 3 pouze za podmínek, že uchazeč prokázal v přijímacím řízení do 

bakalářského studijního programu úroveň B2 dle SERR.  

 

 

Španělský jazyk 

 

Stupeň 

znalostí 
 Název zkoušky 

1. Maturitní zkouška ze španělského jazyka vykonaná dle právních předpisů 

upravujících konání maturitní zkoušky do 31. 8. 2010 

 Maturitní zkouška ze španělského jazyka vykonaná v rámci profilové části  

 Zkouška Ministerstva zahraničních věcí (dále jen MZV) – úroveň 1 

 Diploma de español como lengua extranjera – DELE A14) 

 Diploma de español como lengua extranjera – DELE A1 para escolares (11–18 

let)4) 

 Diploma de español como lengua extranjera – DELE A24) 

   SIELE A1: celkový počet bodů 140 4) 

   Reading: min. požadovaný počet bodů 33 

   Listening: min. požadovaný počet bodů 33 

   Writing: min. požadovaný počet bodů 34 

 Oral: min. požadovaný počet bodů 40 

   SIELE A2: celkový počet bodů 277 4) 

   Reading: min. požadovaný počet bodů 66 

   Listening: min. požadovaný počet bodů 66 

   Writing: min. požadovaný počet bodů 69 

 Oral: min. požadovaný počet bodů 76 

2. Maturitní zkouška ze španělského jazyka vykonaná ve společné části3)   

http://www.plida.it/
http://www.dantepraga.cz/
http://www.iicpraga.esteri.it/iic_praga/cs/imparare_italiano/certificazioni
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 Osvědčení o základní znalosti jazyka španělského1) 

 Státní jazyková zkouška základní – (B2)2)
   

 Zkouška MZV – úroveň 2 

 Zkouška MZV – úroveň 3 

 Diploma de español como lengua extranjera – DELE B14)
 

 Diploma de español como lengua extranjera – DELE A2/B1 para escolares4) 

 Diploma de español como lengua extranjera – DELE B24) 

    SIELE B1: celkový počet bodů 4594) 

   Reading: min. požadovaný počet bodů 118 

   Listening: min. požadovaný počet bodů 112 

   Writing: min. požadovaný počet bodů 104 

  Oral: min. požadovaný počet bodů 125 

    SIELE B2: celkový počet bodů 685 4) 

   Reading: min. požadovaný počet bodů 178 

   Listening: min. požadovaný počet bodů 164 

   Writing: min. požadovaný počet bodů 167 

   Oral: min. požadovaný počet bodů 176 

 Jazyková zkouška ze španělského jazyka složená v rámci studia v akreditovaném 

doktorském studijním programu (Ph.D., event. Th.D.) 

 Jazyková zkouška ze španělského jazyka složená v rámci kandidátských zkoušek 

(CSc.) 

 Státní závěrečná zkouška bakalářská ve studijním programu španělský jazyk5) 

3. Státní závěrečná zkouška ve studijním programu španělský jazyk5) 

 Státní jazyková zkouška všeobecná (C1)2) 

 Státní jazyková zkouška speciální (C2)2) 

 Maturitní zkouška ze španělštiny jako prvního cizího jazyka v oboru vzdělání 

Dvojjazyčné gymnázium 

 Zkouška MZV – úroveň 4 

 Diploma de español como lengua extranjera – DELE C14)
 

 Diploma de español como lengua extranjera – DELE C24)
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 SIELE C1: celkový počet bodů 858 4)
  

Reading: min. požadovaný počet bodů 217 

Listening: min. požadovaný počet bodů 211 

   Writing: min. požadovaný počet bodů 215 

         Oral: min. požadovaný počet bodů 215 

 
1)  Osvědčení o základní znalosti jazyka vydává jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky po prokázání 

znalosti jazyka odpovídající absolvování výuky jazyka v rozsahu 420 vyučovacích hodin a odpovídá úrovni B1 

dle SERR (http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-

zkousky). Osvědčení se vydává na formuláři SEVT. 

 2) Zkoušky dle vyhl. č. 33/2005 Sb., http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-

pravem-statni-jazykove-zkousky.      

S ohledem na uznávání vzdělání ze Slovenské republiky lze paralelně uznat slovenské státní jazykové zkoušky 

složené dle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 321/2008 Z.z.: základná štátna jazyková 

skúška (B2), odborná štátna jazyková skúška (C1), všeobecná štátna jazyková skúška (C1-C2), špeciálne štátne 

jazykové skúšky (C2). 

3) Od školního roku 2010-2011 do školního roku 2011-2012 byla vykonávána společná část maturitní zkoušky ve 

dvou úrovních. V případě klasifikace známkou 1 nebo 2 odpovídala maturitní zkouška vykonaná v nižší úrovni 

obtížnosti úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) a maturitní zkouška 

vykonaná ve vyšší úrovni odpovídala úrovni obtížnosti B2 dle SERR. Od školního roku 2012-2013 se  koná 

pouze jedna úroveň maturitní zkoušky ve společné části odpovídající úrovni obtížnosti B1 dle SERR. 

4) www.cervantes.cz 

5) Ve stupni znalostí 3 se uznává pouze státní závěrečná zkouška magisterská. Státní závěrečnou zkoušku 

bakalářskou lze uznat ve stupni znalostí 3 pouze za podmínek, že uchazeč prokázal v přijímacím řízení do 

bakalářského studijního programu úroveň B2 dle SERR.  

 

Ruský jazyk 

 

Stupeň 

znalostí 
Název zkoušky 

1. Maturitní zkouška z ruského jazyka vykonaná dle právních předpisů upravujících 

konání maturitní zkoušky do 31. 8. 2010 

 Maturitní zkouška z ruského jazyka vykonaná v rámci profilové části  

 Zkouška MV – A2 

 Zkouška Ministerstva zahraničních věcí (dále jen MZV) – úroveň 1 

 Русский язык: повседневное общение4) 

Элементарный уровень (A1)4) 

 Тест по русскому языку как иностранному языку. Общее владение 

Элементарный уровень (ТЭУ/A1)4)
 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-zkousky
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-zkousky
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-zkousky
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-zkousky
http://www.cervantes.cz/
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 Русский язык: повседневное общение4) 

Предпороговый (базовый) уровень (А2)4) 

 Тест по русскому языку как иностранному языку. Общее владение 

Базовый уровень (ТБУ/A2)4) 

 Русский язык в международном туристском бизнесе 

РЭТ 0 (A1)4) 

 Русский язык в международном туристском бизнесе 

РЭТ 1 (A2)4) 

 Zkouška podle NATO STANAG 6001 – úroveň 1 (MO) 

2. Maturitní zkouška z ruského jazyka vykonaná ve společné části3)  

 Státní závěrečná zkouška bakalářská z ruského jazyka ve studijním programu 

Východoevropská studia FFUK 

 Státní závěrečná zkouška bakalářská ve studijním programu ruský jazyk5) 

 Osvědčení o základní znalosti jazyka ruského1) 

 Státní jazyková zkouška základní (B2)2)
   

 Zkouška MV – B1 

 Zkouška MV – B2 

 Zkouška MZV – úroveň 2 

 Zkouška MZV – úroveň 3 

 Jazyková zkouška z ruského jazyka složená v rámci studia v akreditovaném 

doktorském studijním programu (Ph.D., event. Th.D.) 

 Jazyková zkouška z ruského jazyka složená v rámci kandidátských zkoušek 

(CSc.) 

 Русский язык: повседневное общение4) 

Пороговый уровень (B1) 

 Тест по русскому языку как иностранному языку. Общее владение 

Первый сертификационный уровень (ТРКИ I / B1)4) 

 Русский язык: повседневное общение4)  

Постпороговый уровень (B2) 

 Тест по русскому языку как иностранному языку. Общее владение 

Второй сертификационный уровень (ТРКИ II / B2)4) 
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 Русский язык в международном туристском бизнесе 

РЭТ 2 (B1)4) 

 Русский язык в международном туристском бизнесе 

РЭТ 3 (B2/С1)4) 

 Русский язык: деловое общение. 

Базовый уровень (B1) 4) 

 Русский язык в сфере делового общения 

Первый уровень (В1)4) 

 Русский язык: деловое общение. 

Средний уровень (В2)4) 

 Русский язык в сфере делового общения 

Второй уровень (В2)4) 

 Zkouška podle NATO STANAG 6001 – úroveň 2 (MO) 

3. Státní závěrečná zkouška ve studijním programu ruský jazyk5) 

 Státní závěrečná magisterská zkouška z ruského jazyka ve studijním programu 

Východoevropská studia FFUK 

 Státní závěrečná zkouška ve studijním programu ruský jazyk5) 

 Státní jazyková zkouška všeobecná (C1)2) 

 Státní jazyková zkouška speciální (C2)2) 

 Zkouška MV – C1 

 Zkouška MZV – úroveň 4 

 РЭТ 3 (Русский язык в международном туристическом бизнесе) C14)
 

 Русский язык: повседневное общение  

Уровень компетентного владения (C1)4) 

 Тест по русскому языку как иностранному языку. Общее владение 

Третий сертификационный уровень (ТРКИ III / C1)4) 

 Русский язык: повседневное общение  

Уровень носителя языка (C2)4) 

 Тест по русскому языку как иностранному языку. Общее владение 

Четвертый сертификационный уровень (ТРКИ IV / C2)4) 
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 Русский язык в международном туристском бизнесе 

РЭТ 3 (B2/С1)4) 

 Русский язык: деловое общение 

Продвинутый уровень (C1)4) 

 Русский язык в сфере делового общения 

Третий уровень (C1)4) 

 Zkouška podle NATO STANAG 6001 – úroveň 3 (MO) 

 
1) Osvědčení o základní znalosti jazyka vydává jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky po prokázání 

znalosti jazyka odpovídající absolvování výuky jazyka v rozsahu 420 vyučovacích hodin a odpovídá úrovni B1 

dle SERR (http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-

zkousky). Osvědčení se vydává na formuláři SEVT. 

2) Zkoušky dle vyhl. č. 33/2005 Sb., http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-

pravem-statni-jazykove-zkousky.      

S ohledem na uznávání vzdělání ze Slovenské republiky lze paralelně uznat slovenské státní jazykové zkoušky 

složené dle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 321/2008 Z.z.: základná štátna jazyková 

skúška (B2), odborná štátna jazyková skúška (C1), všeobecná štátna jazyková skúška (C1-C2), špeciálne štátne 

jazykové skúšky (C2). 

3) Od školního roku 2010-2011 do školního roku 2011-2012 byla vykonávána společná část maturitní zkoušky ve 

dvou úrovních. V případě klasifikace známkou 1 nebo 2 odpovídala maturitní zkouška vykonaná v nižší úrovni 

obtížnosti úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) a maturitní zkouška 

vykonaná ve vyšší úrovni odpovídala úrovni obtížnosti B2 dle SERR. Od školního roku 2012-2013 se  koná 

pouze jedna úroveň maturitní zkoušky ve společné části odpovídající úrovni obtížnosti B1 dle SERR. 

4) www.rsvk.cz 

5) Ve stupni znalostí 3 se uznává pouze státní závěrečná zkouška magisterská. Státní závěrečnou zkoušku 

bakalářskou lze uznat ve stupni znalostí 3 pouze za podmínek, že uchazeč prokázal v přijímacím řízení do 

bakalářského studijního programu úroveň B2 dle SERR.  

 

 

Arabský jazyk 

 

Stupeň 

znalostí 
Název zkoušky 

1. Maturitní zkouška z arabského jazyka vykonaná v rámci profilové části 

 Zkouška Ministerstva zahraničních věcí (dále jen MZV) – úroveň 1 

2. Státní jazyková zkouška základní (B2)2) 

 Osvědčení o základní znalosti1) 

 Jazyková zkouška z arabského jazyka složená v rámci studia v akreditovaném 

doktorském studijním programu (Ph.D., event. Th.D.) 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-zkousky
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-zkousky
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-zkousky
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-zkousky
http://www.rsvk.cz/
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 Jazyková zkouška z arabského jazyka složená v rámci kandidátských zkoušek 

(CSc.) 

 Státní závěrečná zkouška bakalářská ve studijním programu arabský jazyk 

(arabistika) 

 Zkouška MZV – úroveň 2 

 Zkouška MZV – úroveň 3 

3. Státní jazyková zkouška všeobecná (C1)2) 

 Státní jazyková zkouška speciální (C2)2) 

 Státní závěrečná zkouška magisterská ve studijním programu arabský jazyk 

(arabistika) 

 Zkouška MZV – úroveň 4 

 
1) Osvědčení o základní znalosti jazyka vydává jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky po prokázání 

znalosti jazyka odpovídající absolvování výuky jazyka v rozsahu 420 vyučovacích hodin a odpovídá úrovni B1 

dle SERR. Osvědčení se vydává na formuláři SEVT. 

2) Zkoušky dle vyhl. č. 33/2005 Sb., http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-

pravem-statni-jazykove-zkousky.      

S ohledem na uznávání vzdělání ze Slovenské republiky lze paralelně uznat slovenské státní jazykové zkoušky 

složené dle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 321/2008 Z.z.: základná štátna jazyková 

skúška (B2), odborná štátna jazyková skúška (C1), všeobecná štátna jazyková skúška (C1-C2), špeciálne štátne 

jazykové skúšky (C2). 

 

Čínský jazyk 

 

Stupeň 

znalostí 
Název zkoušky 

1. Maturitní zkouška z čínského jazyka vykonaná v rámci profilové části 

 Zkouška Ministerstva zahraničních věcí (dále jen MZV) – úroveň 1 

 HSK1 – Hanyu Shuiping Kaoshi Level 1 – 汉语水平考试一级 1) 

 YCT2 – Youth Chinese Test Level 2 – 中小学汉语考试二级 2) 

 HSK2 – Hanyu Shuiping Kaoshi Level 2 – 汉语水平考试二级 3) 

 YCT3 – Youth Chinese Test Level 3 – 中小学汉语考试三级 4) 

 HSKK – Hanyu Shuiping Kouyu Kaoshi (Basic) – 汉语水平口语考试初级 5) 

 YCT Speaking Test (Beginner Level) – 中小学汉语考试口试初级 6) 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-zkousky
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-zkousky
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2. Státní jazyková zkouška základní (B2)15) 

 Osvědčení o základní znalosti16) 

 Státní závěrečná zkouška bakalářská ve studijním programu čínský jazyk 

 Jazyková zkouška z čínského jazyka složená v rámci studia v akreditovaném 

doktorském studijním programu (Ph.D., event. Th.D.) 

 Jazyková zkouška z čínského jazyka složená v rámci kandidátských zkoušek   

(CSc.) 

 HSK3 – Hanyu Shuiping Kaoshi Level 3 – 汉语水平考试三级 7) 

 YCT4 – Youth Chinese Test Level 4 – 中小学汉语考试四级 8) 

 HSK4 – Hanyu Shuiping Kaoshi Level 4 – 汉语水平考试四级 9) 

 HSKK – Hanyu Shuiping Kouyu Kaoshi (Intermediate) – 汉语水平口语考试

中级 10) 

 YCT Speaking Test (Intermediate Level) – 中小学汉语考试口试中级 11) 

 Zkouška MZV – úroveň 2 

 Zkouška MZV – úroveň 3 

3． Státní jazyková zkouška všeobecná (C1)15) 

 Státní jazyková zkouška speciální (C2)15) 

 Státní závěrečná zkouška magisterská ve studijním programu čínský jazyk  

 HSK5 – Hanyu Shuiping Kaoshi Level 5 – 汉语水平考试五级 12) 

 HSK6 – Hanyu Shuiping Kaoshi Level 6 – 汉语水平考试六级 13) 

 HSKK – Hanyu Shuiping Kouyu Kaoshi (Advanced) – 汉语水平口语考试    

高级 14) 

 Zkouška MZV – úroveň 4 

 

HSK a HSKK: Zkouška z čínštiny jako cizího jazyka 汉语水平考试 (HSK a HSKK) je mezinárodně uznávanou 

certifikovanou zkouškou určenou pro zahraniční studenty čínštiny. Garantem je Ministerstvo školství ČLR 

prostřednictvím Ředitelství Konfuciových institutů 国家汉办 (Hanban). Jediným vykonavatelem zkoušky HSK 

a HSKK v České republice je Konfuciův institut při Univerzitě Palackého v Olomouci.  

YCT: YCT neboli Youth Chinese Test je mezinárodní zkouška z čínského jazyka pro studenty základních 

a středních škol. Garantem je Ministerstvo školství ČLR prostřednictvím Ředitelství Konfuciových institutů 国

家汉办 (Hanban). Jediným vykonavatelem zkoušky YCT v České republice je Konfuciův institut při Univerzitě 

Palackého v Olomouci.  

1) Písemná zkouška HSK1 odpovídá úrovni A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada 

Evropy). Zkouška se skládá ze dvou částí (poslech, čtení) po 100 bodech. Celkem je tedy možné získat 200 
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bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je zapotřebí alespoň 120 bodů. 

2) Písemná zkouška YCT2 odpovídá úrovni A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada 

Evropy). Zkouška se skládá ze dvou částí (poslech, čtení) po 100 bodech. Celkem je tedy možné získat 200 

bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je zapotřebí alespoň 120 bodů. Zkouška je určena studentům základních 

a středních škol. 

3) Písemná zkouška HSK2 odpovídá úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada 

Evropy). Zkouška se skládá ze dvou částí (poslech, čtení) po 100 bodech. Celkem je tedy možné získat 200 

bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je zapotřebí alespoň 120 bodů. 

4) Písemná zkouška YCT3 odpovídá úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada 

Evropy). Zkouška se skládá ze dvou částí (poslech, čtení) po 100 bodech. Celkem je tedy možné získat 200 

bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je zapotřebí alespoň 120 bodů. Zkouška je určena studentům základních 

a středních škol. 

5) Ústní zkouška HSKK (Basic) je určena pro začátečníky a svojí úrovní odpovídá písemným zkouškám HSK1 

a HSK2.  

6) Ústní zkouška YCT (Beginner Level) je určena pro začátečníky a odpovídá úrovním A1 a A2 Společného 

evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy). 

7) Písemná zkouška HSK3 odpovídá úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada 

Evropy). Zkouška se skládá ze tří částí (poslech, čtení, psaní) po 100 bodech. Celkem je tedy možné získat 300 

bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je zapotřebí alespoň 180 bodů. 

8) Písemná zkouška YCT4 odpovídá úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada 

Evropy). Zkouška se skládá ze dvou částí (poslech, čtení, psaní) po 100 bodech. Celkem je tedy možné získat 

300 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je zapotřebí alespoň 180 bodů. Zkouška je určena studentům základních 

a středních škol.  

9) Písemná zkouška HSK4 odpovídá úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada 

Evropy). Zkouška se skládá ze tří částí (poslech, čtení, psaní) po 100 bodech. Celkem je tedy možné získat 300 

bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je zapotřebí alespoň 180 bodů. 

10) Ústní zkouška HSKK (Intermediate) je určena pro mírně pokročilé a svojí úrovní odpovídá písemným 

zkouškám HSK3 a HSK4. 

11) Ústní zkouška YCT (Intermediate Level) je určena pro pokročilé studenty a odpovídá úrovni B1 Společného 

evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy). 

12) Písemná zkouška HSK5 odpovídá úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada 

Evropy). Zkouška se skládá ze tří částí (poslech, čtení, psaní) po 100 bodech. Celkem je tedy možné získat 300 

bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je zapotřebí alespoň 180 bodů. 

13) Písemná zkouška HSK6 odpovídá úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada 

Evropy). Zkouška se skládá ze tří částí (poslech, čtení, psaní) po 100 bodech. Celkem je tedy možné získat 300 

bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je zapotřebí alespoň 180 bodů. 

14) Ústní zkouška HSKK (Advanced) je určena pro pokročilé a svojí úrovní odpovídá písemným zkouškám 

HSK5 a HSK6.  

15) Zkoušky dle vyhl. č. 33/2005 Sb., http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-

pravem-statni-jazykove-zkousky.      

S ohledem na uznávání vzdělání ze Slovenské republiky lze paralelně uznat slovenské státní jazykové zkoušky 

složené dle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 321/2008 Z.z.: základná štátna jazyková 

skúška (B2), odborná štátna jazyková skúška (C1), všeobecná štátna jazyková skúška (C1-C2), špeciálne štátne 

jazykové skúšky (C2). 

16) Osvědčení o základní znalosti jazyka vydává jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky po prokázání 

znalosti jazyka odpovídající absolvování výuky jazyka v rozsahu 420 vyučovacích hodin a odpovídá úrovni B1 

dle SERR (http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-

zkousky). Osvědčení se vydává na formuláři SEVT. 

 

 

 

 

 

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-zkousky
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-zkousky
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-zkousky
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-zkousky
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Polský jazyk 

 
 

Stupeň 

znalostí 
Název zkoušky 

1. Maturitní zkouška z polského jazyka a literatury vykonaná v rámci profilové 

části1) 

2. Státní závěrečná zkouška bakalářská ve studijním programu polský jazyk 

(polonistika) 

 telc Język polski B1·B2 Szkoła2) 

 Osvědčení o základní znalosti jazyka3) 

 Státní jazyková zkouška základní (úroveň B2)4) 

 Jazyková zkouška z polského jazyka složená v rámci studia v akreditovaném 

doktorském studijním programu (Ph.D., event. Th.D.) 

 Jazyková zkouška z polského jazyka složená v rámci kandidátských zkoušek 

(CSc.) 

3. Státní závěrečná zkouška magisterská ve studijním programu polský jazyk 

(polonistika) 

 Státní jazyková zkouška všeobecná (úroveň C1)4) 

 Státní jazyková zkouška speciální (úroveň C2)4) 

 
1) V současnosti lze složit na Polském gymnáziu v Českém Těšíně (Polskie Gimnazjum im. Juliusza 

Słowackiego), Obchodní akademii Český Těšín, Střední průmyslové škole Karviná a Střední zdravotnické škole 

Karviná. 
 

2) Zahraničním poskytovatelem je telc GmbH (http://www.telc.net/ ), licenčním partnerem je UJAK Praha, s.r.o., 

seznam akreditovaných center na http://www.telc.net/en/candidates/find-examination-centre.html. 

 
3) Osvědčení o základní znalosti jazyka vydává jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky po prokázání 

znalosti jazyka odpovídající absolvování výuky jazyka v rozsahu 420 vyučovacích hodin a odpovídá úrovni B1 

dle SERR, http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-

zkousky. Osvědčení se vydává na formuláři SEVT. 

 
4) Zkoušky dle vyhl. č. 33/2005 Sb., http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-

pravem-statni-jazykove-zkousky . 

 

S ohledem na uznávání vzdělání ze Slovenské republiky lze paralelně uznat slovenské státní jazykové zkoušky 

složené dle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 321/2008 Z.z.: základná štátna jazyková 

skúška (B2), odborná štátna jazyková skúška (C1), všeobecná štátna jazyková skúška (C1-C2), špeciálne štátne 

jazykové skúšky (C2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.telc.net/en/candidates/find-examination-centre.html
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-zkousky
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-zkousky
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-zkousky
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-zkousky
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Japonský jazyk 
 

 

Stupeň 

znalostí 
Název zkoušky 

1. Japanese Language Proficiency Test (JLPT) N51) 

 Japanese Language Proficiency Test (JLPT) N41) 

2. Státní závěrečná zkouška bakalářská ve studijním programu japonský jazyk 

(japanologie) 

 Japanese Language Proficiency Test (JLPT) N31) 

 Osvědčení o základní znalosti jazyka2) 

 Státní jazyková zkouška základní (úroveň B2)3) 

3. Státní závěrečná zkouška magisterská ve studijním programu japonský jazyk 

(japanologie) 

 Japanese Language Proficiency Test (JLPT) N21) 

 Japanese Language Proficiency Test (JLPT) N11) 

 Státní jazyková zkouška všeobecná (úroveň C1)3) 

 Státní jazyková zkouška speciální (úroveň C2)3) 

 

 
1) Mezinárodně uznávaná zkouška, kterou v České republice spravuje Japonské centrum Brno, 

https://www.jlpt.jp/e/application/overseas_list.html, https://japancenter.cz/jlpt/. 

 
2) Osvědčení o základní znalosti jazyka vydává jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky po prokázání 

znalosti jazyka odpovídající absolvování výuky jazyka v rozsahu 420 vyučovacích hodin a odpovídá úrovni B1 

dle SERR. Osvědčení se vydává na formuláři SEVT. 

 
3) Zkoušky dle vyhl. č. 33/2005 Sb., http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-

pravem-statni-jazykove-zkousky . 

 

S ohledem na uznávání vzdělání ze Slovenské republiky lze paralelně uznat slovenské státní jazykové zkoušky 

složené dle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 321/2008 Z.z.: základná štátna jazyková 

skúška (B2), odborná štátna jazyková skúška (C1), všeobecná štátna jazyková skúška (C1-C2), špeciálne štátne 

jazykové skúšky (C2). 

 

 

 

Korejský jazyk 
 

Stupeň 

znalostí 
Název zkoušky 

1. Test of Proficiency in Korean I (TOPIK I), Level 11) 

https://www.jlpt.jp/e/application/overseas_list.html
https://japancenter.cz/jlpt/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-zkousky
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-zkousky
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 Test of Proficiency in Korean I (TOPIK I), Level 21) 

2. Státní závěrečná zkouška bakalářská ve studijním oboru koreanistika 

 Test of Proficiency in Korean II (TOPIK II), Level 31) 

 Test of Proficiency in Korean II (TOPIK II), Level 41) 

3. Státní závěrečná zkouška magisterská ve studijním oboru koreanistika 

 Test of Proficiency in Korean II (TOPIK II), Level 51) 

 Test of Proficiency in Korean II (TOPIK II), Level 61) 

 
1) Mezinárodně uznávaná jazyková zkouška, kterou v České republice spravuje Velvyslanectví Korejské 

republiky v Praze, http://overseas.mofa.go.kr/cz-cs/index.do 
 

S ohledem na uznávání vzdělání ze Slovenské republiky lze paralelně uznat slovenské státní jazykové zkoušky 

složené dle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 321/2008 Z.z.: základná štátna jazyková 

skúška (B2), odborná štátna jazyková skúška (C1), všeobecná štátna jazyková skúška (C1-C2), špeciálne štátne 

jazykové skúšky (C2). 

 

 

 

Portugalský jazyk 
 

Stupeň 

znalostí 
Název zkoušky 

1. Zkouška Ministerstva zahraničních věcí (dále jen MZV) – úroveň 1 

 CIPLE (Certificado Inicial de Português Língua Estrangeira) – úroveň A23) 

2. Osvědčení o základní znalosti jazyka portugalského (úroveň B1)1) 

 Státní jazyková zkouška základní (úroveň B2)2) 

 Státní závěrečná zkouška bakalářská ve studijním oboru portugalský jazyk 

 DEPLE (Diploma Elementar de Português Língua Estrangeira) – úroveň B13) 

 Zkouška MZV – úroveň 2 

 Zkouška MZV – úroveň 3 

 DIPLE (Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira) – úroveň B23) 

 Jazyková zkouška z portugalštiny složená v rámci studia v akreditovaném 

doktorském studijním programu (Ph.D., event. Th.D.) 

 Jazyková zkouška z portugalštiny složená v rámci kandidátských zkoušek 

(CSc.) 

http://overseas.mofa.go.kr/cz-cs/index.do
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3. Státní závěrečná zkouška magisterská ve studijním oboru portugalský jazyk 

 Státní jazyková zkouška všeobecná (úroveň C1) 2) 

 Státní jazyková zkouška speciální (úroveň C2) 2) 

 Zkouška MZV – úroveň 4 

 DAPLE (Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira) – úroveň C13) 

 DUPLE (Diploma Universitário de Português Língua Estrangeira) – úroveň 

C23) 

 

 
1) Osvědčení o základní znalosti jazyka vydává jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky po prokázání 

znalosti jazyka odpovídající absolvování výuky jazyka v rozsahu 420 vyučovacích hodin a odpovídá úrovni B1 

dle SERR. Osvědčení se vydává na formuláři SEVT. 

 
2) Zkoušky dle vyhl. č. 33/2005 Sb., http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-

pravem-statni-jazykove-zkousky . 

 
3) https://institutocamoes-praga.cz/ 

 

S ohledem na uznávání vzdělání ze Slovenské republiky lze paralelně uznat slovenské státní jazykové zkoušky 

složené dle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 321/2008 Z.z.: základná štátna jazyková 

skúška (B2), odborná štátna jazyková skúška (C1), všeobecná štátna jazyková skúška (C1-C2), špeciálne štátne 

jazykové skúšky (C2). 

  
 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-zkousky
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-zkousky
https://institutocamoes-praga.cz/

