
Den otevřených dveří 

„Cizí jazyk nám nenabízí pouze jiná slova, 

ale jiný svět.“ Jan Vrba

Jazykové centrum



Formy výuky

▪ Prezenční výuka (přímá výuka v učebně, popř. online synchronní výuka – ZOOM, MS Teams)

▪ 2 x 90 min. týdně (kurzy nižší úrovně)

▪ 1 x 90 min. týdně (kurzy vyšší úrovně)

▪ Blended learning (kombinace přímé výuky a samostatné práce)

▪ 1 x 90 min. týdně prezenční výuka + práce v Moodle a úkoly pro samostudium (cca 90 min. týdně)

▪ E-learning (asynchronní výuka)

▪ On-line kurz v Moodle, s případnou možností osobních konzultací

▪ Doplněno několika synchronními online setkáními

Typ kurzu je vždy uveden v SIS: Předměty (cuni.cz).

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php


Typy kurzů

▪ Kurzy pro začátečníky

▪ Základní kurzy

▪ Specializované kurzy

Aktuální seznam otevíraných kurzů, anotace, konkrétní požadavky, základní studijní materiály 
a další informace jsou uvedeny v SIS: Předměty (cuni.cz).

Všechny kurzy JC jsou za 3 kredity.

Konkrétní časy konání kurzů uvádí Rozvrh | Jazykové centrum (cuni.cz).

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php
https://jc.ff.cuni.cz/rozvrh/


Kurzy pro začátečníky

Kurzy na úrovni A1, A2

▪ Prezenční (2 x 90 min. týdně)

▪ Němčina A1, A2

▪ Francouzština A1, A2

▪ Ruština A1, A2

▪ Španělština A1, A2

▪ Italština A1, A2

▪ E-learning (plnění úkolů v Moodle, konzultace, několik online setkání)

▪ Angličtina A1, A2 



Základní kurzy

3 základní úrovně podle evropského referenčního rámce (CEFR)

▪ Kurzy B1 (prezenční výuka 2 x 90 min. týdně nebo Blended learning)

▪ Angličtina – jednosemestrální kurz B1

▪ Ostatní jazyky – rozděleno do dvou semestrů B1.1, B1.2

▪ Kurzy B2 

▪ Angličtina – jednosemestrální kurz B2 (prezenční výuka 2 x 90 min. týdně nebo Blended learning)

▪ Ostatní jazyky – rozděleno do dvou semestrů B2.1, B2.2 (prezenční výuka 1 x 90 min. týdně)

▪ Kurzy C1 (prezenční výuka 1 x 90 min. týdně)

▪ Jsou nabízeny v rámci některých specializovaných kurzů



Specializované kurzy

▪ Rozvoj jazykových dovedností (čtení, psaní, mluvení, poslech)

▪ Rozvoj gramatiky nebo slovní zásoby

▪ Rozvoj akademického jazyka a seznámení se specifiky odborného stylu

▪ Příprava na orientaci v cizojazyčném studijním a profesním prostředí

▪ Zaměření na reálie, literaturu, historii, filozofii

▪ Oborově zaměřené kurzy

▪ Pro studenty daného programu jakožto součást studijního plánu (PP/PVP)

▪ Pro studenty jiných oborů, kteří mají zájem o danou tématiku (VP)

Některé z těchto kurzů připravují na zkoušku B2 či Akademické čtení, jiné dále rozvíjejí 
jazykové dovednosti a mohou je navštěvovat i studenti, kteří již zkoušku složili.



Příprava ke zkouškám

▪ Základní kurzy dle úrovní

▪ Kurz Příprava na zkoušku B2

▪ Kurz Akademické čtení

▪ Specializované kurzy zaměřené na jednotlivé dovednosti (čtení, psaní, prezentace), popř. gramatiku

Na jazykové zkoušky se lze připravovat i individuálně, přesto doporučujeme kurzy JC navštěvovat, 
protože zajišťují jak přípravu ke zkoušce, tak i další rozvoj akademických dovedností v daném jazyce. 

Jako intenzivní přípravu ke zkoušce lze využít kurzy celoživotního vzdělávání CŽV: Obecné info | 
Jazykové centrum (cuni.cz).

https://jc.ff.cuni.cz/kurzy/kurzy-czv-copy/kurzy-czv/


Výuka latiny

▪ Základní kurzy I, II, III

▪ Převažuje forma Blended learning (1 x 90 min. prezenčně + práce v Moodle cca 90 min.)

▪ Ojediněle prezenční výuka 2 x 90 min. týdně

▪ Doplňková četba a cvičení I, II, III

▪ Prezenční výuka 1 x 90 min. týdně

▪ Rozšiřující kurzy k základním kurzům – procvičování, překlady, prohloubení znalostí

▪ Specializované kurzy

▪ Četba latinských pramenů

▪ Četba latinských textů pro historiky umění

▪ Četba latinských textů pro historiky nebo filozofy (obvykle LS)

▪ Raněnovověká latina



Zkoušky z cizího jazyka

Cizí jazyk I, II v rámci společného základu

▪ Zkouška B2 (5 kreditů)

▪ Písemná část (poslech, čtení, psaní a gramaticko-lexikální test)

▪ Ústní část (odborný text a příprava podkladů)

▪ Možnost uznání certifikátů: Uznávání certifikátů | Jazykové centrum (cuni.cz)

▪ Možnost uznání zkoušek z jiných VŠ: Uznávání zkoušek z předchozího/jiného studia | Jazykové centrum (cuni.cz)

▪ Zkouška Akademické čtení (3 kredity)

▪ Schopnost porozumět cizojazyčnému odbornému textu

▪ Příprava písemných podkladů a ústní část vedená v českém jazyce

▪ Nově lze povinnost zkoušky Akademické čtení splnit absolvováním kurzu Akademické čtení

▪ Zkoušky z latiny ZK+ (6 kreditů) a ZK- (3 kredity)

▪ Zkoušky ověřují jazykové znalosti a dovednosti zaměřené na četbu s porozuměním

https://jc.ff.cuni.cz/exams/zkousky/uznavani-certifikatu/
https://jc.ff.cuni.cz/exams/zkousky/uznavani-zk/


Zkoušky z cizího jazyka – časté otázky

▪ Jakou zkoušku musím splnit?

▪ Úroveň zkoušky, příp. výběr jazyka určuje váš studijní program: Studijní plány | Filozofická fakulta 
Univerzity Karlovy (cuni.cz)

▪ Kdy musím zkoušku složit?

▪ Kdykoliv v průběhu studia

▪ Kde najdu více informací o zkouškách v JC?

▪ Na webu Jazykového centra: Úrovně a struktura zkoušek | Jazykové centrum (cuni.cz)

▪ Na stránkách jednotlivých jazyků: Vyučované jazyky | Jazykové centrum (cuni.cz)

▪ Ukázkové verze v Moodle: DL 1: Všechny kurzy (cuni.cz), DL 1: Všechny kurzy (cuni.cz)

▪ Často kladené dotazy: FAQ | Jazykové centrum (cuni.cz)

https://www.ff.cuni.cz/studium/studijni-obory-plany/studijni-plany/
https://jc.ff.cuni.cz/exams/zkousky/urovne-a-struktura-zk/
https://jc.ff.cuni.cz/jazykove-centrum/vyucovane-jazyky/
https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=873
https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=411
https://jc.ff.cuni.cz/faq-2/


Naše doporučení studentům

▪ Komunikujte s vyučujícími

▪ Nebojte se zkoušky a nechte si poradit s přípravou

▪ Absolvujte přípravné kurzy (i když bývají zpočátku hodně obsazené, obvykle se všichni vážní 
zájemci do kurzů dostanou)

▪ Racionálně si vybírejte kurzy podle vlastní úrovně jazyka, dovedností, které potřebujete zlepšit, 
a časových možností

▪ Neodkládejte jazykové zkoušky na samý konec studia

▪ Odhlašujte se z kurzů, pokud nemůžete chodit, abyste nezabírali místo dalším zájemcům

▪ Odhlašujte se z termínů zkoušky, pokud nemůžete přijít (v SIS, popř. mailem), aby vám termín 
nepropadl



UNIcert II – Akademická angličtina pro VŠ

▪ Mezinárodně uznávaný certifikát

▪ Jazykový program pro studium jazyků na univerzitách

▪ Závěrečná zkouška na úrovni B2 v záměnnosti s naší běžnou zkouškou B2

▪ V programu UNIcert II je třeba absolvovat minimálně 120 hodin prezenční výuky v kurzech JC 
na minimální úrovni B1+

▪ Kurzy si studenti vybírají sami dle své úrovně, zaměření nebo dovedností, které chtějí rozvíjet

▪ Závěrečný kurz ve formě blokové (týdenní) výuky je povinný a zpoplatněný – poplatek za tento 
kurz zahrnuje také poplatek za zkoušku UNIcert II a vystavení certifikátu



UNIcert II – Akademická angličtina pro VŠ

▪ Proč se rozhodnout pro program UNIcert II?

▪ Získám certifikát uznávaný na řadě evropských univerzit, který dokládá znalost anglického 
jazyka na úrovni B2, a mohu ho využít i pro své budoucí zaměstnavatele

▪ Poplatek je výrazně nižší než u jiných jazykových certifikátů

▪ Nemusím již skládat povinnou zkoušku B2 v rámci společného základu – zkouška UNIcert II 
se uznává jako splnění této povinnosti

▪ Na rozdíl od povinné zkoušky B2 se zkouška UNIcert II zaměřuje na aktivní dovednosti a 
gramatika není testována samostatně, ale jako součást základních řečových kompetencí

▪ 4 části: poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, psaní, mluvený projev



UNIcert II – Akademická angličtina pro VŠ

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

▪ Do programu se není nutné hlásit, stačí navštěvovat kurzy JC (min. B1+, 104 hod.)

▪ Ke zkoušce se přihlásíte současně s přihlášením do týdenního kurzu UNIcert II (B2, 16 hod.)

▪ Jak dlouho trvá absolvování jazykového programu UNIcert II?

▪ 1 až 2 semestry – záleží na tom, jak intenzivně se chcete studiu jazyka věnovat

▪ Zkouška UNIcert II je vypisována dle zájmu studentů

▪ Před termínem zkoušky je nutné absolvovat povinný týdenní kurz UNIcert II

Více informací:

Mgr. Markéta Doubravová, DiS.

marketa.doubravova@ff.cuni.cz



Jazykové centrum

Těšíme se na vás!

Celetná 20, Praha 1

1. patro, č. C148

+420 221 619 626

https://jc.ff.cuni.cz

jazyky@ff.cuni.cz

https://jc.ff.cuni.cz/
mailto:jazyky@ff.cuni.cz

