
Státní bakalářská zkouška z anglického jazyka 
 
Zkouška je výhradně individuální a testuje dvě potenciální úrovně: 1) jazykové kompetence 
zkoušeného, 2) jeho oborové znalosti odpovídající absolvování povinných dílčích atestů ve 
tříletém bakalářském studiu na katedře anglického jazyka a literatury PedF UK. Zkouška se 
skládá ze tří částí, student si přitom (hned v úvodu) losuje ze dvou souborů otázky/zadání ke 
dvěma z nich, poté následuje čas na přípravu (20 minut).  
 
Část nevolená studentem je krátkým úvodním rozhovorem zkoušejícího se zkoušeným, který 
spočívá ve studentově spontánní reakci na dvě obecné otázky, např. na osobně či studijně 
zaměřená témata. Student by měl na každou otázku odpovídat 1-2 minuty. Hodnocení této první 
části je výlučně jazykového charakteru. V ostatních částech státní zkoušky je kromě jazykové 
úrovně testována i složka obsahová. 
 
První obsahově hodnocená část, která je předmětem přípravy, spadá do oblasti britské a 
americké literatury. Tyto otázky jsou založeny výhradně na tematických okruzích z dílčích 
povinných literárních kurzů bakalářského studia, tj. Starší anglická literatura, Anglická 
literatura 19. století, Britská literatura od 20. století do současnosti, Americká literatura do 
konce 19. století, Americká literatura od 20. století do současnosti. Student má formou 
monologu na dané téma prokázat znalost terminologie a přehled v oboru (zahrnující nejen 
autory a díla, ale i relevantní historické, společenské a kulturní pozadí jejich vzniku), a 
pohovořit na odpovídající jazykové úrovni o vybrané otázce po dobu 7 minut. Zkušební komise 
může studentovi položit doplňující otázky. Tato část zkoušky trvá cca 10 minut. Student má 
možnost ke zkoušce předložit svůj seznam přečtených děl z anglické a americké literatury, 
založený na četbě v rámci jednotlivých povinných literárních kurzů a případně doplněném o 
četbu vlastní (který odevzdá minimálně pět pracovních dní před konáním zkoušky).   
 
Poslední část zkoušky, která je opět předmětem přípravy, je lingvistická a spočívá v práci s 
vylosovaným textem, a to ze dvou hledisek. Student má text, který si měl možnost během 
přípravy pročíst, sumarizovat po stránce obsahové, a poté zodpovědět praktické aplikační 
otázky lingvistického charakteru, které jsou k textu připojeny v písemné podobě pod textem. 
Tyto otázky jsou založeny výhradně na tematických okruzích z dílčích povinných 
lingvistických kurzů bakalářského studia, tj. Morfologie, Fonetika a fonologie, Lexikologie, 
Syntax. Zkušební komise může položit doplňující otázky. Tato část zkoušky trvá cca 10 minut.  
 
Celkové trvání státní zkoušky: 20-25 minut. 
O výsledku zkoušky hlasuje komise na základě všech tří částí zkoušky. 
 

 
Požadavky ke zkoušce: 
- Ovládnutí všech gramatických struktur a jejich praktické použití na velmi pokročilé úrovni 
(tj. C1+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). 
- Aktivní ovládnutí širokého okruhu slovní zásoby na velmi pokročilé úrovni (tj. C1+ 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 na velmi pokročilé úrovni (tj. C1+ 
podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). 
- V rámci druhé a třetí části zkoušky má zkoušený prokázat přehled a znalosti oboru na základě 
povinných kurzů bakalářského programu na KAJL PedF UK. 



 


