
Jazykový program UNIcert®II 

Akademická angličtina pro humanitní a společenské vědy 

- Mezinárodně uznávaný certifikát – resp. jazykový program pro studium jazyků na 

univerzitách 

- Zakončený závěrečnou zkouškou na úrovni B2, která je v záměnnosti s naší běžnou zkouškou 

B2 

o Po absolvování a úspěšném složení zkoušky UNIcert®II není třeba skládat povinnou 

zkoušku B2 

o Povinnost zkoušky B2 z anglického jazyka je tím splněna a student získá kredity jako 

za běžnou zkoušku B2 

- Certifikát, který student získá je uznáván na řadě evropských univerzit a dokládá znalost 

anglického jazyka na úrovni B2; lze jej použít i pro budoucí zaměstnavatele jako doklad 

dosažené úrovně B2 

- Jedná se o zpoplatněný certifikát – poplatek je ale hrazen až v samotném závěru programu za 

závěrečný blokový týdenní kurz UNIcert®II, který zahrnuje i poplatek za závěrečnou zkoušku 

UNIcert®II – ve srovnání s cenou nejen mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek se jedná 

o částku spíše symbolickou 

-  

Co obnáší absolvování programu UNIcert®II? 

- Absolvování jazykové výuky v rozsahu minimálně 120 hodin v  kurzech JC FF UK 

- Studium probíhá ve 3 blocích 

o Blok I – 52 hodin 

▪ kurz, který probíhá 2 x 2 hodiny týdně prezenčně (např. Angličtina B2) (52 

hodin) 

▪ nebo Blended learning course, který probíhá 1x 2 hodiny týdně prezenčně a 

přibližně 2 hodiny týdně individuální prací online, nejčastěji Moodle (např. 

Angličtina B2. Blended Learning) (52 hodin) 

▪ nebo 2 specializované kurzy, které probíhají 1x 2 hodiny prezenčně (např. 

Angličtina. Academic English. Listening and Speaking Practice (for B2 level) 

(26 hodin) a Angličtina. Academic Writing (26 hodin) 

o Blok II – 52 hodin – kombinace kurzů může být podobná jako v Bloku I 

▪ kurz, který probíhá 2 x 2 hodiny týdně prezenčně (např. Angličtina B2) (52 

hodin) 

▪ nebo Blended learning course, který probíhá 1x 2 hodiny týdně prezenčně a 

přibližně 2 hodiny týdně individuální prací online, nejčastěji Moodle (např. 

Angličtina B2. Blended Learning) (52 hodin) 

▪ nebo 2 specializované kurzy, které probíhají 1x 2 hodiny prezenčně (např. 

Angličtina. Academic English. Listening and Speaking Practice (for B2 level) 

(26 hodin) a Angličtina. Academic Writing (26 hodin) 

o Blok III – blokový týdenní kurz UNIcert®II, který je v rozsahu 16 hodin, je vypisován 

v letním zkouškovém období před termínem zkoušky UNIcert®II a je povinný 

Co obnáší závěrečná zkouška programu UNIcert®II? 

- Zkouška UNIcert®II je zaměřená především na aktivní dovednosti, proto je důraz kladen na 

prezentaci, argumentaci, diskuzi či interakci 



- Zkouška má 4 části: 

o Poslech s porozuměním 

o Čtení s porozuměním 

o Psaní 

o Mluvený projev 

- Na rozdíl od běžné zkoušky B2 zkouška UNIcert®II netestuje v gramatiku a slovní zásobu 

samostatně, ale jako součást základních řečových kompetencí 

Jak a kdy se do programu UNIcert®II a ke zkoušce UNIcert®II přihlásit? 

- Do programu UNIcert®II jako takového není třeba se hlásit. Stačí navštěvovat kurzy v JC FF UK 

tak, aby student absolvoval kurzy v rámci bloku I a II v povinném rozsahu hodin prezenční 

výuky 

- Na závěr programu je povinný blokový týdenní kurz UNIcert®II vypisovaný ve zkouškovém 

období letního semestru. Přihlášením se na tento kurz a uhrazením poplatku se student hlásí 

i ke zkoušce UNIcert®II 

- Rozhodnutí, zda skládat běžnou zkoušku B2 nebo zkoušku UNIcert®II a získat tak 

mezinárodně uznávaný certifikát, nemusí student učinit hned na začátku jazykového studia 

Za jak dlouho mohu program UNIcert®II absolvovat? 

- Záleží na rozhodnutí každého studenta, jak intenzivně se chce jazykovému studiu věnovat. 

- Ideální rozložení je do dvou semestrů: ZS – blok I, LS – blok II, následně ve zkouškovém 

období LS – blok III a poté zkouška UNIcert®II 

- Program lze ale zvládnout během 1 (letního) semestru: LS – blok I a II, následně ve 

zkouškovém období LS – blok III a poté zkouška UNIcert®II 

- Program lze rozložit do více semestrů, lze absolvovat více kurzů a tím i více hodin prezenční 

výuky 

 


