
Státní bakalářská zkouška z anglického jazyka 
 

Má tři části a koná se ve formátu dvojice studentů (případně trojice při lichém počtu studentů) 

před tříčlennou zkušební komisí. Úvodní část tvoří krátký rozhovor zkoušejícího s každým 

studentem jednotlivě na dvě obecné otázky, např. na osobně nebo studijně zaměřené téma. 

Studenti by měli na každou otázku odpovídat 1-2 minuty. Následuje samostatný projev 

každého studenta na vylosovanou otázku v délce 2 minut, přičemž po vylosování otázky má 

student 1 minutu na promyšlení své promluvy. Tyto otázky čerpají ze sociokulturního pozadí, 

z něhož vychází anglicky psaná literatura, anebo se váží k obecnému charakteru jazyka a 

specifikům moderní angličtiny. Další zkoušený na projev reaguje vhodně zaměřenou otázkou. 

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

dané obsahem lekcí učebnice New English File Advanced. Tato diskuse trvá 4-5 minut. 

 

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.  
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