
Státní bakalářská zkouška z anglického jazyka 
 

Má tři části a koná se ve formátu dvojice nebo trojice studentů před komisí tří vyučujících. V 

úvodu jde o krátký rozhovor zkoušejícího s každým studentem jednotlivě na obecné otázky, 

např. osobně nebo studijně zaměřené téma. Následuje samostatný projev každého studenta v 

délce přibližně 2-3 minuty na otázky čerpající ze sociokulturního pozadí, z něhož vychází 

anglicky psaná literatura anebo na otázky vážící se k obecnému charakteru jazyka a 

specifikům moderní angličtiny. Další zkoušení na projev reagují vhodně zaměřenou otázkou. 

V poslední části zkoušky studenti vedou mezi sebou diskuzi na vylosované téma rámcově 

dané obsahem lekcí učebnice New English File Advanced.  

 

Celkové trvání ústní zkoušky: 20–25 minut. 

 

Požadavky ke zkoušce: 

- Ovládnutí všech gramatických struktur a jejich praktické použití. 

- Aktivní a pasivní ovládnutí širokého okruhu slovní zásoby na velmi pokročilé úrovni 

Advanced (tj. C1-C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). 

- Schopnost ústně se vyjadřovat plynule, koherentně a správně organizovaným a 

kultivovaným způsobem, formálním a na slovní zásobu bohatým jazykem. 

- Schopnost účastnit se diskuse, rozvíjet ji, reagovat na dotazy a dospět k závěru. 

- Ovládnutí učiva obsaženého v učebnici New English File Advanced.  

 

Hodnocení ústní zkoušky: známkou po dohodě komise. Obhajuje-li student svou bakalářskou 

práci, je za její obhajobu udělena známka. Pokud student skládá poslední část SZZ, komise 

též uděluje celkovou výslednou známku z bakalářské zkoušky.  

 

Povinná učebnice:  

Oxenden, C.; Latham-Koenig, C. New English File Advanced. OUP, 2010. 

 

Doporučená literatura: 

GUDE, K.; DUCKWORTH, M.; ROGERS, L.: Cambridge English Proficiency Masterclass. 

Oxford: OUP, 2012. 

Hewings, M., Advanced Grammar in Use. CUP, 1999.  

McCarthy, M, O’Dell, F., English Vocabulary in Use Advanced. CUP, 2002. 

McCarthy, M, O’Dell, F., English Phrasal Verbs in Use Advanced. CUP, 2007. 

McCarthy, M, O’Dell, F., English Collocations In Use. CUP, 2005. 

Roach, P. English Phonetics and Phonology. A Practical Course. (4th ed.) CUP, 2009. (2nd 

or 3rd ed. can also be used.) 

Side, R., Wellman, G., Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency. 

Longman, 1999. 

Swan, M., Practical English Usage. OUP, 1995.  

http://www.guardianweekly.co.uk 

 


