MEZINÁRODNÍ
JAZYKOVÉ
ZKOUŠKY
Z ANGLIČTINY
VÁŠ CESTOVNÍ PAS PRO ÚSPĚCH
(NEJEN) V EVROPĚ
od nejvýznamnější instituce zabývající se odborným
vzděláváním ve Velké Británii

CITY & GUILDS

MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY
CITY & GUILDS

City & Guilds je jednou
z největších britských vzdělávacích
a certifikačních institucí působících
v oblasti odborného vzdělávání.
Sídlí v Londýně a svou činnost
vyvíjí ve více než 100 zemích
světa prostřednictvím svých
8500 akreditovaných center a 7
mezinárodních poboček. Systém
jejích mezinárodních a obecných
odborných kvalifikací pokrývá většinu
profesních odvětví a je uznáván
zaměstnavateli, při vstupu
na univerzity a vysoké školy
a pro účely dalšího vzdělávání.
City & Guilds působí již 125 let.
Každý rok poskytne více než 1.5
miliónů certifikátů a spolupracuje
s řadou vlád na vývoji odborných
kvalifikací, které podporují a
zdokonalují jejich existující národní
rámce odborného vzdělávání.

Zkoušky z obecné angličtiny
• International ESOL (IESOL)
• International Spoken ESOL (ISESOL)
6 úrovní dle Společného evropského referenčního
rámce (A1 - C2)
Zkoušky z obchodní angličtiny
• English for Business Communications (EBC)
• Spoken English Test for Business (SETB)
• Business for Office Skills (EOS)
EBC a SETB: 3 úrovně dle Společného evropského
referenčního rámce
EOS: 2 úrovně dle Společného evropského referenčního
rámce
Zkoušky pro žáky (8-14 let)
• Young learners ESOL (YESOL)
• Young learners SESOL (YSESOL)
2 úrovně (1.úroveň: Basic, 2.úroveň: Elementary)
Zkoušky pro učitele angličtiny
• ACE (Access Certificate in English Language
Teaching)
• SET for Teachers (Spoken English Test Teachers)

MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY INTERNATIONAL ESOL A
SPOKEN ESOL (IESOL/ISESOL)
Zkoušky IESOL a ISESOL testují všeobecné
jazykové dovednosti a kladou důraz
na komunikativní využití jazyka.
Kandidáti prokazují své znalosti a
dovednosti anglického jazyka v kontextu
přirozené jazykové komunikace potřebné
v každodenních životních, studijních i
profesních situacích. Jednotlivé úlohy
zkoušek napodobují reálné situace a využívají
autentické materiály. Gramatické znalosti jsou
testovány v kontextu ostatních dovedností,
nikoliv samostatně. Ústní a písemnou zkoušku
lze skládat odděleně a na rozdílných úrovních.
Komu jsou zkoušky určeny?
Zkoušky jsou určené studentům, kteří
se chtějí ucházet o studium na českých i
zahraničních vysokých školách. Jsou vhodné
pro zaměstnance institucí státní správy
ČR a ostatních českých i mezinárodních
společností.

Dále je lze doporučit každému, kdo chce či
potřebuje prokázat znalost anglického jazyka
a zajistit si tak přístup k lepším pracovním
příležitostem na českém i mezinárodním trhu
práce.
Úrovně zkoušek
6 úrovní zkoušek IESOL a ISESOL bylo
vytvořeno v souladu s Jednotným evropským
referenčním rámcem pro jazyky (Rada
Evropy). Stupnice sahá od elementární až
po nejvyšší úroveň znalosti jazyka a umožňuje
tak kandidátům začít na úrovni, která jim
nejvíce vyhovuje, a dosáhnout vyšších úrovní
postupně, systematicky a vlastním tempem.
Následující tabulka uvádí soulad jednotlivých
úrovní jazykových zkoušek IESOL a ISESOL
s úrovněmi stanovenými Jednotným
evropským referenčním rámcem pro jazyky.

Úrovně zkoušek IESOL / ISESOL

Úrovně Jednotného evropského
referenčního rámce pro jazyky
(Rada Evropy)

C2 Mastery

C2 Mastery

C1 Expert

C1 EOP

B2 Communicator

B2 Vantage

B1 Achiever

B1 Threshold

A2 Access

A2 Waystage

A1 Preliminary

A1 Breakthrough

Uznávání zkoušek
Zkoušky jsou mezinárodně uznávané
institucemi vyššího a univerzitního
vzdělávání, profesními organizacemi,
zaměstnavateli a vládami zemí z celého světa
včetně České republiky jako doklad jazykové
kompetence. Jsou zařazeny do seznamu
standardních jazykových kvalifikací MŠMT
jako certifikáty prokazující znalost anglického
jazyka zaměstnanců státní správy ČR. Více
na straně 7 letáku.
Hodnocení zkoušek
Opravu a hodnocení zkoušek zabezpečuje
britská centrála City & Guilds a provádějí ji
zkušení britští metodici za dodržení přísných
kritérií stanovených Ministerstvem vzdělávání
Velké Británie. Ústní zkouška je hodnocena
prostřednictvím audio nahrávek. Akreditovaná
centra odpovídají za administrativní
a organizační stránku testování.
Tímto způsobem je plně zajištěna mezinárodní
integrita, objektivita a kvalita testování.

Výsledky a certifikáty
Celkový výsledek zkoušky IESOL je určen
na základě dílčích výsledků, které kandidát
obdrží z jednotlivých částí (Listening,
Reading, Writing). Celkové hodnocení „Uspěl
s vyznamenáním” (First Class Pass) je
uděleno, jestliže kandidát dosáhne ve všech
testovaných částech výsledek „Uspěl
s vyznamenáním”. Celkové hodnocení „Uspěl”
(Pass) je uděleno, jestliže kandidát uspěl ve
všech testovaných částech, ale nedosáhl
výsledku „ Uspěl s vyznamenáním“ (First
Class Pass) ve všech částech. Neúspěšní
kandidáti obdrží písemné vyrozumění, v
jakých oblastech mají nedostatky. Podrobné
výsledky má centrum k dispozici do 4 – 6
týdnů a certifikáty do 8 týdnů
od konání zkoušky.

Kdy a kde lze zkoušky složit?
Zkoušky lze skládat prostřednictvím sítě
akreditovaných testovacích center po celé
České republice (viz www.cityandguilds.cz,
Seznam center). Termíny zkoušek nejsou fixně
stanovené, centra je vyhlašují dle potřeby,
kandidáti je tedy mohou skládat, jakmile
jsou dostatečně připraveni. Termíny zkoušek

naleznete na webových stránkách jednotlivých
center. Ke zkouškám je nutné se předem
registrovat v době čtyř až šesti týdnů
před vyhlášeným termínem. V případě zájmu
o složení zkoušky je možné si zvolit libovolné
akreditované centrum. Zde obdrží každý
zájemce přihlášku, informace o zkoušce,
způsobu zkoušení a o poplatku za zkoušku.

Struktura zkoušky IESOL (písemná zkouška)
Části zkoušky

Počet úloh
(dle úrovně)

Délka

Typové úlohy

Poslech
s porozuměním

4 – 5 úloh

20 min

• Přiřazení vyslechnuté informace k danému textu (integruje
testování poslechu a slovní zásoby).
• Výběr vhodné reakce na vyslechnutou výpověď (integruje
testování poslechu a znalost funkčního jazyka).
• Rozeznání tématu, účelu a kontextu více vyslechnutých
rozhovorů.
• Výběr specifických informací s vypracováním zadané úlohy
na základě vyslechnutého textu.
• Rozeznání jednotlivých témat, názorů a myšlenek
vyslechnuté diskuze více než dvou účastníků.

Čtení s
porozuměním

4 – 5 úloh

1 h 40 min
(úroveň A1, A2)
2 h 10 min
(úroveň B1, B2)
2 h 40 min
(úroveň C1, C2)

Psaní

2 – 4 úlohy

• Znalost struktury krátkých autentických textů (doplnění
chybějících slov, frází, či vět - integruje testování čtení a
gramatické kompetence).
• Znalost typických lexikálních a gramatických rysů krátkých
autentických textů (integruje testování čtení, gramatické a
lexikální kompetence).
• Porozumění textů literárních a citově zabarvených (pouze
u vyšších úrovní C1, C2).
• Rozeznání účelu textu a pochopení specifických informací.
• Výběr specifických informací z textu a vypracování zadané
úlohy.
• Vyplnění formuláře (nejnižší úrovně A1, A2).
• Oprava chyb v textu (pravopis, interpunkce, pořádek slov
ve větě).
• Vytvoření neutrálního a formálního textu (dopis, vzkaz,
report, článek, instrukce, atd.).
• Slohová práce na zadané téma (narativní, deskriptivní,
nebo diskursivní charakter).

Celková délka
zkoušky

2 h – 3 h dle
úrovně

Struktura zkoušky ISESOL (ústní zkouška)
Části zkoušky

Délka (dle úrovně)

Testovaná dovednost

Popis úlohy

Část 1

1 min – 3 min

Část 2

1 min – 3 min

Část 3

1min 30 s – 4 min

Sdělení osobních
informací a názorů.
Schopnost komunikace
v každodenních
situacích.
Výměna rozdílných
informací a názorů
s cílem společně splnit
zadaný úkol.

Část 4

1 min 30 s – 5 min

Kandidát odpovídá na dotazy zkoušejícího
(minimálně 5 dotazů).
Kandidát a zkoušející vzájemně reagují
v zadaných reálných situacích (minimálně 4
situace).
A1, A2 – kandidát a zkoušející porovnávají
rozdílné obrázky.
Na vyšších úrovních probíhá diskuze
mezi kandidátem a zkoušejícím na základě
vstupních informací ve formě tabulek či textů.
Kandidát přednese monolog na zadané
téma a na závěr proběhne krátká diskuze se
zkoušejícím.

Celková délka
zkoušky

5 min – 15 min

Monolog na zadané
téma.

ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATIONS (EBC)
Písemná zkouška EBC je mezinárodně
uznávaná kvalifikace zaměřená na testování
moderní písemné obchodní angličtiny určené
pro obchodní komunikaci.
Komu je zkouška určena?
Zkouška je vhodná pro studenty ekonomických
oborů, zaměstnance institucí státní správy ČR
(viz Uznávání IESOL/ISESOL) a zaměstnance
českých i mezinárodních společností,
kteří chtějí či potřebují prokázat znalost a
dovednost moderní písemné komunikace a
práce s realistickou obchodní dokumentací
v angličtině.
Obsah zkoušky
Důraz zkoušky je kladen především
na rychlost a přesnost. Kontextem zkoušky
jsou reálné obchodní situace, ve kterých
musí kandidát v roli pracovníka ve výkonné
pozici fiktivní firmy prokázat dovednost práce
s autentickými obchodními texty a ostatní
obchodní dokumentací jakými jsou např.
obchodní dopisy, memoranda, faxy, oběžníky,
faktury, objednávky, grafy, tabulky, kalkulace,
smlouvy, protokoly, reporty, záznamy porad,
atd… Testování je zaměřeno na čtení s
porozuměním a psaní.

Úrovně a délka zkoušky
Zkouška existuje na třech úrovních
Jednotného evropského referenčního rámce
pro jazyky (Rada Evropy): Level 1 (A2), Level
2 (B2) a Level 3 (C2) a její délka se pohybuje
od 1 h 45 min do 2 h 45 min. Kandidát
na základě prostudované zadané
dokumentace připraví od 4 do 6 dokumentů
dle úrovně.
Hodnocení zkoušky
Vypracované dokumenty jsou hodnoceny
z hlediska využitých jazykových prostředků
(gramatika, pravopis, interpunkce, registr,
koheze), organizace a obsahových náležitostí.
Procentuální hranice pro úspěšné složení
zkoušky je 60% („Pass“) ve všech částech
zkoušky. Pokud kandidát dosáhne 75 %
ve všech částech zkoušky, získá výsledek
„First Class Pass“ („Uspěl s vyznamenáním“).
Podrobné výsledky má centrum k dispozici
do 4 – 6 týdnů a certifikáty do 8 týdnů
od konání zkoušky. Opravu a hodnocení
zkoušek zabezpečuje britská centrála
City & Guilds a provádějí ji zkušení britští
metodici za dodržení přísných kritérií
stanovených Ministerstvem vzdělávání
Velké Británie.

SPOKEN ENGLISH TEST FOR BUSINESS (SETB)
SETB je mezinárodně uznávaná kvalifikace,
která testuje ústní dovednosti v kontextu
obchodní angličtiny. Rozvíjí a hodnotí obecné
a specifické jazykové dovednosti v celé řadě
realistických profesních situací, které jsou
vyžadovány na moderním pracovišti.
Komu je zkouška určena?
Certifikát SETB nabízí studentům
ekonomických oborů a zaměstnancům
českých i mezinárodních společností
mezinárodně uznávaný dokument prokazující
dosaženou úroveň komunikativního používání
obchodní mluvené angličtiny. Je vhodný také
pro zaměstnance institucí státní správy ČR
(viz Uznávání IESOL/ISESOL).
Úrovně a hodnocení zkoušky
Zkouška existuje na třech úrovních
Jednotného evropského referenčního rámce
(Rada Evropy) – Stage A, Stage B, Stage C.
V rámci každé ze tří zkoušek může kandidát

dosáhnout dvou odlišných úrovní
(např. v rámci zkoušky Stage B může kandidát
dosáhnout úroveň B1 nebo B2), v rámci těchto
úrovní získá výsledek „Pass“ nebo „First Class
Pass“. Výhodou tohoto systému hodnocení
je, že kandidát má větší šanci zkoušku složit
a zároveň dosáhne výsledku,
který velice přesně určí
jeho jazykové znalosti a
dovednosti a umožní mu
úspěšně pokračovat
ve studiu.
Zkouška SETB je
nahrávána a hodnocena
z hlediska použití gramatiky,
pravopisu, interpunkce, lexikálních prostředků,
výslovnosti a plynulosti projevu. Opravu
a hodnocení audio nahrávek zkoušek
zabezpečuje britská centrála City & Guilds a
provádějí ji zkušení britští metodici za dodržení
přísných kritérií stanovených Ministerstvem
vzdělávání Velké Británie.

Struktura zkoušky
Zkouška SETB se skládá ze čtyř částí, které svým charakterem odpovídají zkoušce ISESOL.
Části
zkoušky

Délka (dle
úrovně)

Testovaná dovednost

Popis úlohy

Část 1

1 min – 2 min

Sdělení osobních
informací a názorů.

Kandidát odpovídá na dotazy zkoušejícího týkající
se profesních zkušeností, pracovního zařazení,
kariérních plánů, atd...

Část 2

2 min – 4 min

Schopnost komunikace
v běžných obchodních
situacích.

Kandidát a zkoušející vzájemně reagují
v zadaných reálných obchodních situacích
(minimálně 4 situace).

Část 3

2 min 30 s – 4 min

Výměna rozdílných
informací a názorů s
cílem společně splnit
zadaný úkol.

Stage A – výměna informací a diskuze
nad zadanými rozdílnými texty.
Stage B – Jednání s cílem dosáhnout společné
rozhodnutí dle zadaných rozdílných informací.
Stage C – Jednání/vyjednávání s cílem přesvědčit
svého partnera dle zadaných rozdílných informací.

Část 4

3 min – 6 min

Prezentace na zvolené
téma

Prezentace a následná diskuze.

Celková délka
zkoušky

8 min – 16 min
(+ formální
příprava)

Kdy a kde lze zkoušky EBC a SETB složit?
Zkoušky lze skládat prostřednictvím sítě
akreditovaných testovacích center po celé
České republice (viz www.cityandguilds.cz,
Seznam center). Termíny zkoušek nejsou fixně
stanovené, centra je vyhlašují dle potřeby,
kandidáti je tedy mohou skládat, jakmile
jsou dostatečně připraveni. Termíny zkoušek

naleznete na webových stránkách jednotlivých
center. Ke zkouškám je nutné se předem
registrovat, v době čtyř až šesti týdnů
před vyhlášeným termínem. V případě zájmu
o složení zkoušky je možné si zvolit libovolné
akreditované centrum. Zde obdrží každý
zájemce přihlášku, informace o zkoušce,
způsobu zkoušení a o poplatku za zkoušku.

UZNÁVÁNÍ JAZYKOVÝCH ZKOUŠEK CITY & GUILDS
Následující rozsah uznávání se týká především
zkoušek z obecné angličtiny IESOL a ISESOL,
které jsou uznávány mimo jiné:

5) univerzitami v ČR:
•

1) profesními asociacemi, například:
•
•

UCAS – organizace v UK koordinující
studijní postup zahraničních studentů
na tamějších vysokých školách
Asociací daňových poradců (ACCA)

2) evropskými vládami, například:
•

•
•
•
•

Polska (jako požadovaná kvalifikace
státních zaměstnanců a učitelů
angličtiny na základních a středních
školách)
České republiky (jako požadovaná
kvalifikace státních zaměstnanců a
vládních úředníků)
Itálie (jako kvalifikace potřebná pro
crediti formativi studentů)
Slovenska (místo maturity z
angličtiny)
Řecka

3) vládními regulačními úřady v UK:
•

•

City & Guilds IESOL a ISESOL
zkoušky jsou akreditované Úřadem
pro kvalifikace a kurikula (QCA),
a proto jsou součástí Národního
zkouškového rámce pro Anglii, Wales
a Severní Irsko
Vládní hraniční a imigrační agenturou
(Home Office Border and Immigration
Agency) pro účely získání práce a
povolení k pobytu v UK pro občany ze
zemí mimo EU

4) zahraničními univerzitami:
•

mnoha prestižními univerzitami a
vysokými školami v UK, v Evropě a na
dalších kontinentech

celou řadou českých univerzit pro
účely přijímacího řízení či v rámci
studia, například:
- Právnická fakulta UK,
Matematicko-fyzikální fakulta
UK, Masarykova univerzita v
Brně, VŠCHT v Praze

6) zaměstnavateli:
•

mnoho firem používá
City & Guilds IESOL a ISESOL
zkoušky jako požadovanou kvalifikaci
pro financování firemních jazykových
školení napříč Evropou, Asií a Afrikou.

Detailnější informace o uznávání
naleznete v dokumentu Seznam uznávání
(Recognitions List) na www.cityandguilds.
cz (Jazykové zkoušky/Uznávání).
City & Guilds v oblasti profesionální
výuky angličtiny
•
•
•
•

EAQUALS: společné členství
English UK: korporátní členství
EALTA: institucionální členství
ALTE: členství pozorovatele

Zastoupení City & Guilds v ČR
Mgr. Helena Lee Šrůtková
E-mail: helenas@cityandguilds.cz
Tel.: +420 777 244 919
Mgr. Simona Geňatová
E-mail: simona@cityandguilds.cz
Tel.: +420 604 109 374
www.cityandguilds.cz
Zastoupení City & Guilds pro střední Evropu
City & Guilds
Branch Office in Europe
H-1071 Budapest, 54 Dembinszky St.
Tel.: +361 413 1301
Fax: +361 413 1302
info@cityandguilds.hu
www.cityandguilds.hu
www.cityandguilds.com

Další informace týkající se mezinárodních jazykových
zkoušek City & Guilds včetně metodických sylabů,
vzorových testů, přípravných učebnic, připravovaných
vzdělávacích akcích naleznete na www.cityandguilds.cz,
nebo v nejbližším akreditovaném centru zde:

Glossa - škola jazykʹ
Jindʭišská 11
110 00 Praha 1
tel.: 224 219 484
info@glossa.cz
www.glossa.cz

