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Čtení

….4….

Slovní zásoba ….4….

Poslech

….4….

Výslovnost

….4….
….4….

Gramatika

….4….

Konverzace

Psaní

….4….

Celková známka ….4….

..........................................
AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o.

datum

.........................................
Podpis lektora

Klíč k dovednostním stupňům
Velmi pokročilý ……………………………………………………..

1

Popis
Student(ka) má rozsáhlou slovní zásobu, zvládnutou gramatickou strukturu jazyka a bez problémů se vyjadřuje
k jakýmkoli tématům, a to jak v psaném tak i v mluveném projevu. Zvládnutí jazyka je na takové úrovni, že
umožňuje bezproblémové studium či zaměstnání v cizojazyčném prostředí.

Pokročilý ………………………………………………………..

3-2

Popis
Student(ka) má poměrně bohatou slovní zásobu a zvládnutou gramatickou strukturu jazyka, která bez problémů
umožňuje složitější konverzaci a také porozumění textům v médiích (tisk, rozhlas, televize). Student(ka) je
schopen/schopna pracovat v zaměstnání, které vyžaduje konverzaci s rodilým mluvčím. Zvládnutí jazyka
umožňuje vytvářet referáty či přednášky na daná témata a také studium v cizojazyčném prostředí, které má
střední až vysoké nároky na znalost jazyka

Středně pokročilý ………………………………………………

4-6

Popis
Student(ka) je na základě zvládnutí jazyka schopen/schopna složitějšího mluveného i psaného projevu.
Porozumění cizímu jazyku stačí pro běžnou konverzaci s rodilým mluvčím. Zvládnutí gramatiky a slovní zásoby
je na střední úrovni a umožňuje studentovi/studentce pracovat tam, kde je požadována pouze konverzace v cizím
jazyce. Studium v cizojazyčném prostředí je možné pouze v kurzech, které nemají vysoké nároky na zvládnutí
jazyka.

Základní ……………………………………………………….

9- 7

Popis
Student(ka) se dokáže v cizím jazyce orientovat a je schopen/schopna jednoduchého psaného a mluveného
projevu. Zvládnutí gramatiky a slovní zásoby umožňuje konverzovat na obecná témata, není však natolik
pokročilé, aby studentovi/studentce umožnilo pracovat či studovat v cizojazyčném prostředí.

Začátečník …………………………………………………………

10

Popis
Student(ka) je v cizím jazyce naprostým začátečníkem, znalost cizího jazyka nestačí ani pro jednoduchou
konverzaci.

Převod na mezinárodní hodnocení jazykové úrovně (Common European Framework of Reference
for Languages):
CEFR
A1
A2
B1
B2
C1
C2

body
10 - 9
8-7
6-5
4
3-2
1

