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č.j. 09/0243/12         Vodňany, 22. 6. 2012 

 

Rozhodnutí děkana č. 21/2012 

Studium a znalost českého jazyka na FROV JU 

 
1) Pro potřeby dalšího rozvoje FROV JU je nutné, aby všichni zaměstnanci a studenti doktorských 

studijních programů (DSP) na FROV JU s cizí státní příslušností (dále jen zahraniční zaměstnanci 

nebo zahraniční doktorandi) ovládli základy českého jazyka. 

2) Všichni současní zahraniční zaměstnanci FROV JU přijatí do pracovního poměru formou 

pracovního úvazku a zahraniční doktorandi zapsaní k prezenčnímu studiu na FROV JU musí úspěšně 

vykonat interní zkoušku z českého jazyka na úrovni A2 (týká se osob s neslovanským mateřským 

jazykem), nebo B1 (týká se osob se slovanským mateřským jazykem) do tří let po dni vydání tohoto 

rozhodnutí. 

3) Všichni zahraniční zaměstnanci FROV JU nově přijatí do pracovního poměru formou pracovního 

úvazku a zahraniční doktorandi zapsaní k prezenčnímu studiu na FROV JU po dni vydání tohoto 

rozhodnutí musí úspěšně vykonat interní zkoušku z českého jazyka na úrovni A2 (týká se osob 

s neslovanským mateřským jazykem), nebo B1 (týká se osob se slovanským mateřským jazykem) do 

tří let od nástupu do pracovního poměru či od data zápisu ke studiu. 

4) Úspěšné vykonání interní zkoušky z českého jazyka na dané úrovni je u zahraničních doktorandů 

(viz bod 3 tohoto rozhodnutí) na FROV JU povinnou součástí doktorského studia. U zahraničních 

zaměstnanců FROV JU je úspěšné vykonání této zkoušky podmínkou pro prodloužení účinnosti 

pracovní smlouvy. 

5) Výuku českého jazyka zajišťuje FROV JU. Výuka na FROV JU pro zahraniční doktorandy je 

zdarma. Výuka na FROV JU pro zahraniční zaměstnance bude uhrazena ve výši 50 % nákladů 

souvisejících s předmětnou výukou. Dalších 50 % nákladů uhradí zaměstnanec fakultě. 

6) Toto nařízení se nevztahuje na zahraniční doktorandy a zaměstnance FROV JU ze Slovenska. 

7) Stručná charakteristika znalostí požadovaných úrovní je přílohou tohoto rozhodnutí. 

 

O výjimkách rozhoduje děkan fakulty. 

 

 

Toto Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 22.6.2012 

          
prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc. 

         děkan FROV JU  
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Příloha č. 1 – Charakteristika úrovní požadovaných znalostí 

 

 

 

A2 - Začátečník 

 

 Zahraniční zaměstnanci a doktorandi FROV JU rozumí větám a často používaným výrazům 

vztahujícím se k oblastem, které se jich bezprostředně týkají (např. základní osobní a rodinné 

informace, nakupování, místopis, zaměstnání). Mohou komunikovat při jednoduchých a rutinních 

úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných záležitostech. 

Umí s pomocí jednoduchých výrazů popsat aspekty svého vzdělání, bezprostřední okolí a  potřeby. 

Jsou schopni číst krátké jednoduché texty, najít určité očekávané informace v běžně používaných 

materiálech, např. v prospektech, jídelních lístcích, jízdních řádech. Rozumí krátkým a jednoduše 

psaným osobním dopisům. Rovněž umí psát krátké, jednoduché poznámky a vzkazy, či velmi 

jednoduché osobní dopisy, např. poděkování. 

 

B1 -  Středně pokročilý uživatel  

 

 Zahraniční zaměstnanci a doktorandi FROV JU rozumí hlavnímu smyslu jasné standardní spisovné 

řeči o známých záležitostech, s nimiž se setkávají v práci a ve volném čase atd. Umí se dorozumět ve 

většině situací z běžného života v oblasti, kde se mluví daným jazykem. Mohou bez předchozí 

přípravy konverzovat o známých tématech, umí jednoduchým způsobem popsat zážitky a události a 

vysvětlit své názory a plány.  Porozumí hlavnímu smyslu většiny rozhlasových a televizních 

programů, které se zabývají aktuálními záležitostmi. Jsou schopni číst v běžně užívaném jazyce 

jednodušší texty vztahující se k pracovní činnosti, k popisu událostí, pocitů a přání.  Píší jednoduché 

souvislé texty osobního charakteru, umí vyjádřit své postoje a vysvětlit své plány. 

 

 

 

 

 


