
„Cizí jazyk nám nenabízí pouze jiná slova, ale jiný svět.“
Jan Vrba





Typy kurzů – forma výuky

• Prezenční

• 2 x 90 minut týdně

• 1 x 90 minut týdně

• Blended learning

• 1 x 90 minut týdně prezenční výuka

• Dále úkoly pro samostudium v Moodle (cca 90 min.)

• E-learning

• Výuka probíhá on-line s případnou možností osobních konzultací

Typ kurzu uveden vždy v SIS. 

Rozvrh - https://jc.ff.cuni.cz/rozvrh/



Typy kurzů

• Pro začátečníky - Kurzy A1

• Prezenční: 90 min 1 x týdně, 3 kredity

• Němčina A1

• Francouzština A1

• Ruština A1

• Španělština A1

• E-Learning

• Angličtina A1, B1 (zimní semestr), A2 (letní semestr). 



Typy kurzů – Přípravné kurzy ke zkoušce

• Přípravné kurzy ke zkoušce B2 v několika úrovních dle Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky - CEFR  

• 3 kredity

• Prezenční výuka 2 x týdně (2 x 90 min.)

• nebo ve formě Blended learning (1 týdně prezenčně ( 90 min.) a dále Moodle
– (cca 90 min.)



Typy kurzů – Specializované kurzy

o Specializované kurzy - 90 min 1 x týdně prezenčně nebo Blended learning (1x 
týdně prezenčně 90 min. a dále samostudium v Moodle (cca 90 min.) 

o 3 kredity

• Rozvoj jazykových dovedností jakou jsou čtení, psaní, mluvení, poslech

• Rozvoj gramatiky nebo slovní zásoby

• Rozvoj akademického jazyka

• Kurzy se zaměřením na reálie, literaturu, umění, historii, filozofii aj.



Typy kurzů

o Výuka latiny

• Latina I, II, III s doplňkovými cvičeními

• Specializované kurzy



Zkoušky z cizího jazyka

o Zkouška B2 (5 kreditů)

• společný základ

• nutné splnit do konce studijního programu

• písemná (části: poslech, čtení, psaní a gramaticko-lexikální) a ústní část

• možnost uznání certifikátů a ZK z jiných VŠ

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

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

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


Zkoušky z cizího jazyka

o Akademické čtení (3 kredity)

• schopnost číst text v cizím jazyce a porozumět mu

• písemná a ústní část vedená v českém jazyce



Zkoušky z cizího jazyka

o Zkoušky z latiny Zk+ a Zk-

• Zkoušky ověřují jazykové znalosti a dovednosti, zaměřené na četbu s 
porozuměním



Zkoušky z cizího jazyka

o Jakou zkoušku/y je potřeba vykonat?

• Toto určuje váš studijní program.

o Kdy musím zkoušku/y složit?

• Do konce svého studia. Pozor, nedoporučujeme odkládat zkoušky z cizích 
jazyků na poslední chvíli.

o Kde najdu více informací o zkouškách v JC?

• Na webu JC FF UK

• https://jc.ff.cuni.cz/zkousky/urovne-a-struktura-zk/

• Ukázkové verze v Moodlu

• https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=411

• https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=873

https://jc.ff.cuni.cz/zkousky/urovne-a-struktura-zk/
https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=411
https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=873


UNIcert II
Akademická angličtina pro humanitní a společenské vědy

• Mezinárodně uznávaný certifikát - resp. 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 FF UK

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

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



UNIcert II
Akademická angličtina pro humanitní a společenské vědy

• 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 zkoušek

• 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 humanitní a společenské vědy

• Za jak dlouhou dobu mohu program UNIcert II absolvovat?

• 1-2 semestry - záleží na tom, jak moc intenzivně se chci studiu jazyka 
věnovat

• Zkouška UNIcert je vypisována ve zkouškovém období letního semestru v 
červnu

• Před termínem zkoušky je vypsán blokový týdenní kurz UNIcert II, který 
je povinný a zpoplatněný

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

• Do programu jako takového není nutné se hlásit, stačí navštěvovat kurzy 
v JC FF UK, které jsou součástí programu

• Ke zkoušce se přihlásím tím, že se přihlásím do blokového týdenního 
kurzu UNIcert II



UNIcert II
Akademická angličtina pro humanitní a společenské vědy

Více informací:

Mgr. Markéta Doubravová, DiS.

marketa.doubravova@ff.cuni.cz



Navštivte nás!

Jazykové centrum FF UK
Celetná 20, Praha 1, 1. patro

https://jc.ff.cuni.cz/

+420 221 619 626

jazyky@ff.cuni.cz

https://jc.ff.cuni.cz/

