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č.j. 09/0118/15       Vodňany, 23.3.2015 
 
 

Sdělení proděkana pro pedagogickou činnost č.1/2015 
Podmínky pro získání zápočtů a zkoušek z předmětu Anglický jazyk 
v bakalářských a navazujících magisterských oborech na FROV JU  

 

Článek 1 
Zápočty 

1) Docházka na všechny výukové hodiny je nepovinná. 
2) Ke splnění zápočtu je nutné: 

a) Odevzdat seminární práci na zadané téma v průběhu výuky daného semestru 
(platí pro kurzy AJB3-AJB6 a AJN1-AJN4 či jejich ekvivalenty pro kombinovanou 
formu studia), a to do úkolu v příslušném kurzu na elearning.jcu.cz. Seminární 
práci lze opravit 1x v rámci zadaného termínu odevzdání a 1x ve zvláštním týdnu 
určeném k opravám pozdě odevzdaných prací (termín bude upřesněn 
vyučujícím). Student tedy může práci odevzdat max. 3x, pokud práci odevzdá až 
ke konci termínu nebo až v opravném termínu možnost využít opravy seminární 
práce se snižuje (při odevzdání ke konci termínu) nebo zcela zaniká (při pozdním 
odevzdání). 

 K opravám budou vraceny práce, které:  
 vykazují mluvnické nebo slohové chyby v Čj nebo Aj 
 vykazují nesprávný překlad slov či vět mezi Aj a Čj verzí 

b) Přednést prezentaci na dané téma (nesmí být čtená) s položením alespoň 3 
otázek pro posluchače a poté odpovídajícím způsobem reagovat během 
konverzace s vyučujícím a spolužáky - platí pro kurzy AJB3-AJB6 a AJN1-AJN4 či 
jejich ekvivalenty pro kombinovanou formu studia. 

c) Složit zápočtový test.  

 Studenti prezenční formy studia složí test získáním 70 a více bodů 

 Studenti kombinované formy studia složí test získáním 65 a více bodů 

 Pro každý kurz budou vypsány 2 termíny pro napsání zápočtového testu – první 
zpravidla v zápočtovém týdnu, další v průběhu zkouškového období, ne dříve 
než týden po termínu předchozím.  

 Podmínku splnění zápočtového testu lze v případě nezískání dostatečného 
počtu bodů či nemožnosti účastnit se termínů nahradit získáním určité bodové 
úrovně u testu nazvaného „Quick Placement Test (QPT)“ – dlouhá verze v 
rozsahu „Listening and Use of English“ na Britském centru JU v Českých 
Budějovicích.  
 Test je nutné skládat přímo na Britském centru JU pod dozorem 

zaměstnanců centra.  

http://www.frov.jcu.cz/
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 Student před testem musí prokázat svoji totožnost indexem s fotografií 
nebo platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).  

 Potvrzení o získaném počtu bodů je nutné předložit garantovi předmětu 
kdykoliv během příslušného akademického roku do doby uzavírání zápočtů a 
známek dle harmonogramu AR.  

 Na základě počtu bodů dosaženého v tomto testu budou studentovi uznány 
zápočtové testy (nikoli seminární práce či prezentace) za odpovídající 
úroveň jazykové pokročilosti, případně i všechny testy kurzů nižších úrovní 
dle následující tabulky: 

 

Jazyková 
úroveň   

Bodové hodnocení 
dle QPT 

Počet získaných 
bodů studentem 

Splnění zápočtového 
testu pro kurz na FROV JU 

A0 0-10 8-10 AJB1 

A1 11-20 

11 AJB1 

12-15 AJB2 

16-20 AJB3 

A2 21-40 
21-30 AJB4 

31-40 AJB5 

B1 41-60 

41 a více AJB6 

46-50 AJN1 

51-55 AJN2 

56-60 AJN3 

B2 61-80 

61 a více AJN4 C1 81-100 

C2 101-120 
 

Článek 2 
Zkoušky 

1) Ke splnění zkoušky je nutné: 
a) Získat zápočet z kurzu, který je ukončen zkouškou i zápočty z kurzů předchozích. 

Bez získání zápočtů z předchozích kurzů není možné si zapsat kurz zakončovaný 
zkouškou. 

b) Úspěšně absolvovat ústní zkoušku u vyučující předmětu. 
c) Garant předmětu rovněž uzná povinnosti popsané v bodech a) a b) za splněné, 

bude-li mu předložen daným studentem: 

 získaný diplom a vysvědčení o Státní jazykové zkoušce z anglického jazyka na 
některé z českých nebo zahraničních univerzit. U tzv. „malé“ státnice musí být 
prokazatelně uvedena úroveň společného Evropského rámce, která dosažené 
zkoušce odpovídá. Při získání úrovně B1 budou uznány zápočty a zkouška z 
bakalářského studia, při získání úrovně B2 budou uznány zápočty a zkouška 
z navazujícího magisterského studia.     

http://www.frov.jcu.cz/
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 získaný certifikát University of Cambridge s označením PET (Cambridge 
English: Preliminary) pro bakalářské studium nebo FCE (Cambridge English: 
First) pro navazující magisterské studium.  

 získané certifikáty příslušné úrovně (B1 pro bakalářské a B2 pro navazující 
magisterské studium) s označením TOEFL, TOEIC, IELTS nebo BULATS. 

2) Další typy certifikátů jazykových dovedností budou posuzovány individuálně, ale 
zpravidla nebudou uznávány pro účely splnění zápočtů a zkoušky z kurzů anglického 
jazyka na FROV JU.  

3) Jakmile bude příslušný certifikát garantem předmětu pro splnění zápočtů a zkoušky 
na daném stupni studia akceptován, student získá z kurzu anglického jazyka na 
FROV JU známku výborně.  

 

 
 
 

Ing. Martin Kocour, Ph.D.  
   Proděkan pro pedagogickou činnost 

http://www.frov.jcu.cz/

