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Čl. I  

Úvodní ustanovení 

(1) Toto opatření prorektorky upravuje způsob výuky cizích jazyků jako povinně volitelných 
předmětů bakalářského a navazujícího magisterského studia z hlediska stanovení úrovně 
výuky, použité literatury a pravidel uznávání na AMBIS vysoké škole, a.s. (dále jen 
„AMBIS VŠ“). 

(2) Student si jako povinně volitelný předmět Cizí jazyk nemůže zvolit takový, který je jeho 
rodným či úředním jazykem země, kde má student trvalý pobyt. 

Čl. II 

Studium zahájené před akademickým rokem 2020/2021 

(1) Předmět Cizí jazyk je rozdělen do čtyř semestrů (bakalářské studium), případně do tří 
semestrů (navazující magisterské studium v oboru Management). Každá část předmětu 
Cizí jazyk (Cizí jazyk 1, Cizí jazyk 2, ev. Cizí jazyk 3) je prerekvizitou pro možnost zapsat 
si část následující. Předmět je vyučován formou cvičení v seminárních skupinách.  

(2) Pro ověření jazykových kompetencí absolventů bakalářských a navazujících 
magisterských studijních programů je součástí studijních plánů povinná písemná zkouška 
z cizího jazyka. Úspěšné složení zkoušky ze zvoleného cizího jazyka je podmínkou pro 
absolvování studia. Výuka cizích jazyků má jednotnou formu povinně volitelného 
předmětu. Předmět Cizí jazyk nelze nahradit jinými volitelnými předměty. Zvolený jazyk 
nelze během bakalářského ani navazujícího magisterského studia měnit. Student si 
během studia zapíše pouze jeden předmět Cizí jazyk za semestr.  

Čl. III 

Stanovení úrovně výuky cizích jazyků  

(1) Pro výuku všech cizích jazyků napříč všemi obory je uplatňován jednotný systém úrovní 
dle SERRJ (Společný evropský referenční rámec pro jazyky). 

(2) Vstupní úroveň u všech vyučovaných cizích jazyků je mírně pokročilá (A2 dle SERRJ), 
dle které uživatel jazyka rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se 
k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její 
rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání), dokáže komunikovat prostřednictvím 
jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací 
o známých a běžných skutečnostech, umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní 
rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.  

(3) Výstupní úroveň u všech vyučovaných cizích jazyků, které studenti musí dosáhnout pro 
zvládnutí závěrečné zkoušky, je středně pokročilá (B1 dle SERRJ), dle které uživatel 
jazyka rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se 
běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd., 
umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto 
jazykem mluví, umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo 
která ho osobně zajímají, dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí 
stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. 
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Čl. IV 

Literatura, učební texty  

Použitá literatura ke studiu je dvojího charakteru – literatura pro výuku cizího jazyka 
obecného („obecná“ literatura) a literatura pro výuku cizího jazyka dle jednotlivých 
studijních programů („oborová“ literatura). 

Čl. V 

Uznání předmětu Cizí jazyk  

(1) Uznání předmětu Cizí jazyk lze provést na základě doloženého jazykového certifikátu, 
splnění znalostního testu nebo na základě doložení absolvování testu OLS (Online 
Linguistic Support) v rámci programu Erasmus+. 

(2) K uznání předmětu je nezbytné vyplnit žádost o uznání předmětu v Úřadovně IS a doložit 
úředně ověřenou kopii certifikátu nebo jiného dokladu k uznání. Pro uznání zkoušky z jiné 
vysoké školy je nutné doložit také výpis známek a sylabus předmětu ověřený studijním 
oddělením vysoké školy, na které byl předmět absolvován. Žádost o uznání předmětu je 
nutné podat nejpozději do 15. 11. příslušného akademického roku, ve kterém student 
žádá o uznání. Tento termín neplatí pro podávání žádosti na základě doložení 
absolvování testu OLS v rámci programu Erasmus+. 

(3) Uznání na základě doloženého certifikátu 

 Na předloženém certifikátu musí být jednoznačně uvedena jazyková úroveň v souladu 
s Evropským referenčním rámcem pro jazyky. Předmět bude uznán v rozsahu 
odpovídajícímu jazykové úrovni na dokladu (viz příloha č. 1). 

 Tento proces je zpoplatněn podle aktuálního sazebníku poplatků spojených se 
studiem. 

(4) Uznání na základě splnění znalostního testu z cizího jazyka 

 Podmínky absolvování znalostního testu stanovuje koordinátor jazykové výuky. 
Student je informován o podmínkách absolvování prostřednictvím studijního oddělení. 

 Tento proces je zpoplatněn podle aktuálního sazebníku poplatků spojených se 
studiem. 

(5) Uznání na základě doložení absolvování testu OLS v rámci programu Erasmus+. 

 Student vyjíždějící v rámci programu Erasmus+ má povinnost vyplnit před svým 
odjezdem test OLS pro zhodnocení vlastní jazykové úrovně. 

 Pokud výsledek testu OLS potvrdí, že jazyková úroveň studenta je středně pokročilá 
(B1 dle SERRJ), lze mu uznat všechny části předmětu Cizí jazyk za zbývající semestry 
studia.  

 Tento proces je zpoplatněn podle aktuálního sazebníku poplatků spojených se 
studiem. 

 Žádost o uznávání předmětu na základě doložení OLS testu se řídí zvláštním 
předpisem – směrnicí rektorky VP-R-07 Erasmus. 

(6) O uznání předmětů a rozsahu uznání rozhoduje prorektor pro studium nebo jiná osoba 
pověřená rektorem.  

(7) Předmět Cizí jazyk 1 (pouze angličtina) lze v bakalářském studiu také uznat na základě 
splnění obou semestrů volitelného předmětu Anglický jazyk pro začátečníky.   
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Čl. VI 

Bakalářské studium ve studijních programech akreditovaných od 

akademického roku 2020/2021 

(1)  V předmětu Cizí jazyk ve studijních programech akreditovaných od roku 2020 je kladen 
důraz na profesní orientaci učiva, odborný jazyk a na další postupy rozvíjející jak 
komunikativní dovednosti studenta, tak jeho schopnost porozumět odborné literatuře. 
Slovní zásoba je preferenčně orientovaná na profesní komunikaci odpovídající úrovně B1 
tak, aby se student naučil pohybovat v profesní sféře. Výuka jazyka pokračuje na 
dosažení úrovně požadované odbornosti ve všech semestrech studia. 

(2) Pro ověření jazykových kompetencí absolventů bakalářských programů je součástí 
studijních plánů povinný písemný zápočtový test z cizího jazyka. Úspěšné složení 
zápočtového testu ze zvoleného cizího jazyka je podmínkou pro absolvování studia. 
Výuka cizích jazyků má jednotnou formu povinně volitelného předmětu.  

(3) Předmět Cizí jazyk je rozdělen do tří semestrů. Každá část předmětu Cizí jazyk (Cizí jazyk 
1 a Cizí jazyk 2) je prerekvizitou pro možnost zapsat si část následující. Předmět je 
vyučován formou cvičení v seminárních skupinách.  

(4) V prezenční formě studia je možné studovat pouze anglický jazyk. Studenti 
v bakalářských programech v kombinované formě studia mají na výběr anglický jazyk, 
německý jazyk a ruský jazyk. 

(5) Student kombinované formy studia si zapíše v době zápisu pouze jeden cizí jazyk. 
V případě, že bude v dané seminární skupině výuky německého nebo ruského jazyka 
přihlášeno méně než sedm osob, může být výuka tohoto jazyka v daném semestru 
zrušena a studenti budou mít  možnost se přihlásit na jiný cizí jazyk nebo požádat 
o uznání předmětu Cizí jazyka na základě doloženého certifikátu, případně absolvovat 
odborný znalostní test v termínech vypsaných v informačním systému AMBIS VŠ. 

(6) Po absolvování prvního semestru zvoleného cizího jazyka nebo po úspěšném vykonání 
odborného znalostního testu již nelze zvolený cizí jazyk změnit.  

(7) Mírní začátečníci přihlášení na anglický jazyk v kombinované formě studia mají možnost 
zahájit studium cizího jazyka ve volně volitelném předmětu Opakování základních 
gramatických struktur A2. Předmět Opakování základních gramatických struktur A2 se 
nezapočítává do studia cizího jazyka v povinně volitelném předmětu Cizí jazyk, není 
ohodnocen kredity a vyučuje se pouze v jednom semestru.  

(8) Výuka jazyků ve studijních programech akreditovaných od roku 2020 vychází ze vstupní 
úrovně B1 podle SERRJ. Výstupní úroveň u všech vyučovaných cizích jazyků, které 
studenti musí dosáhnout pro zvládnutí závěrečné zkoušky z cizího jazyka, je B2 dle 
SERRJ. 

(9) V rámci prvních výukových lekcí lektor ověří vstupní úroveň studentů zapsaných na 
předmět. Pokud student nesplní minimální vstupní úroveň stanovenou dle odst. 8 (B1 dle 
SERRJ), bude lektorem upozorněn na nesplnění toho opatření. Zápis na tento předmět 
může být na základě doporučení lektora studentovi zrušen a student bude mít možnost 
zapsat se na jiný Cizí jazyk nebo na předmět Opakování základních gramatických struktur 
A2 (tento zápis není chápán jako zápis po termínu a není zpoplatněn) nebo si předmět 
nechat uznat na základě doloženého certifikátu, případně absolvovat odborný znalostní 
test v termínech vypsaných v informačním systému. 

(10) Pro dodržení akreditačních standardů, které kladou důraz na odbornou terminologii 
vyučovaných předmětů v profilu absolventa, jsou podmínky pro uznávání předmětu Cizí 
jazyk následující: 
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 Doložení obecného anebo odborného certifikátu z cizího jazyka. Certifikát bude 
posouzen koordinátorem jazykové výuky. 

 Absolvování Odborného znalostního testu z předmětu Cizí jazyk. Na základě 
výsledku Odborného znalostního testu může být uznán 1. až 3. semestr 
předmětu Cizí jazyk.  

(11) Podmínky uznávání na základě doložení absolvování testu OLS (Online Linguistic 
Support) v rámci programu Erasmus+: 

 Student vyjíždějící v rámci programu Erasmus+ má povinnost vyplnit před svým 
odjezdem test OLS pro zhodnocení vlastní jazykové úrovně.  

 Pokud výsledek testu OLS potvrdí, že jazyková úroveň studenta je středně 
pokročilá (B2 dle SERRJ), a pokud student doloží originál Potvrzení o délce 
studia a doklad o absolvování alespoň jednoho odborného předmětu v anglickém 
jazyce v rámci mobility Erasmus+, který koresponduje s jeho českým studijním 
programem a profilem absolventa, lze mu uznat všechny části předmětu Cizí 
jazyk za zbývající semestry studia. 

Čl. VII 

Bakalářské studium ve studijních programech zaměřených na 

hotelnictví a cestovní ruch 

(1) V bakalářských studijních programech zaměřených na hotelnictví a cestovní ruch si 
student volí dva cizí jazyky (oba mají charakter povinně volitelných). 

(2) Jako svůj první cizí jazyk má student jazyk anglický. Jako svůj druhý cizí jazyk si student 
volí další z nabízených cizích jazyků pro daný akademický rok. 

(3) Vstupní úroveň u prvního cizího jazyka (angličtina) je mírně pokročilá (B1 dle SERRJ). 
Vstupní úroveň u druhých cizích jazyků je začátečník (A1 dle SERRJ) až pokročilý 
začátečník (A2 dle SERRJ), 

(4) Výstupní úroveň u všech vyučovaných cizích jazyků, které studenti musí dosáhnout pro 
zvládnutí závěrečné zkoušky z cizího jazyka, je středně pokročilá (B2 dle SERRJ).  

(5) Předmět Cizí jazyk I je rozdělen do dvou semestrů. Předmět Cizí jazyk II je rozdělen do 
dvou semestrů. Každá část předmětu Cizí jazyk je prerekvizitou pro možnost zapsat si 
část následující. Předmět je vyučován formou cvičení v seminárních skupinách.  

 

Čl. VIII 

Navazující magisterské studium ve studijních programech 

akreditovaných od akademického roku 2020/2021 

V navazujícím magisterském stupni studia není vyučován předmět Cizí jazyk. Součástí 
studijních plánů navazujících magisterských studijních programů je předmět vyučovaný 
v anglickém jazyce. Tento povinný předmět je nutné absolvovat a nelze ho uznat 
prostřednictvím doložení certifikátu z cizího jazyka nebo absolvováním odborného 
znalostního testu. Předmět lze uznat pouze na základě výrazné shody sylabu 
s předmětem absolvovaným v anglickém jazyce na jiné vysoké škole. AMBIS VŠ 
poskytuje nad rámec studijních plánů bezplatné přípravné kurzy na úrovni A2/B1 
zaměřené na osvojení základní terminologie potřebné pro absolvování předmětů 
v anglickém jazyce. 
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Čl. IX 

Závěrečné ustanovení 

(1) Tento dokument je platný ode dne podpisu, účinnost je uvedena na titulním listu. 

(2) Dokument je zpřístupněn v adresáři řízené dokumentace a dokumentové části IS. 

Čl. X 

Rozdělovník 

(1) Výtisk č. 1  správcovský výtisk 

(2) Výtisk č. 2  výtisk na zápůjčku 
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Příloha č. 1 
 
Uznávané certifikáty: 

státní jazyková zkouška B2–C1   

osvědčení o základní znalosti 
jazyka 

B1 

vydané školou s právem státní jazykové zkoušky 
  * Jazyková škola hl. m. Prahy 
  * Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola 
Plzeň po 420 hod. 

UNICERT B1–C2   

Němčina: 

ÖSD Mittelstufe (M) C1 

 

ÖSD Diplom Wirtschaftssprache Deutsch (DWD) C2 

Zertifikat Deutsch (ZD) B1 

Zentrale Mittelstufenprűfung (ZMP) C1 

Prűfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) C1 

Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) C2 

Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) C2 

Goethe-Zertifikat B1 B1 

* Goethe institut  
nově od 08/2013 

Goethe-Zertifikat B2 B2 

Goethe-Zertifikat C1 C1 

Goethe-Zertifikat C2: GDS C2 

Ruština: 

TORFL B1–C2  

Angličtina: 

TOEFL Test of English as a Foreign Language   B1–C2   

PET Preliminary English Test* B1   

FCE First Certificate in English* B2   

CAE Certificate in Advanced English* C1   

CPE Certificate of Proficiency in English* C2   

IESOL a ISESOL City & Guilds B1–C2   

IESOL a ISESOL LanguageCert B1–C2   

EBC City & Guilds B1–C2   

SETB City & Guilds B1–C2   

IELTS (4.0 – 9.0) B1–C2   

ISE Trinity College London B1–C2  

BULATS Business English Language Testing Service B1–C2   

TOEIC B1–C2   

TELC European Language certificate B1–C2   

ESOL Skills for Life B1–C2   

EFCELT Cambridge English Level test B1–C2   

Pearson LCCI Certificate B1–C2   

 

*Cambridge certifikáty mohou být PET, KET, FCE, CAE, CPE - důležité je OVERALL SCORE 
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ODBORNÉ CERTIFIKÁTY: 

Němčina: 

Zertifikat fűr den Beruf (ZDB) B2  

Angličtina: 

BEC Business English Certificate  
(Preliminary, Vantage, Higher) 

B1–C2   

ILEC  International Legal English B1–C2   

ICFE International Certificate in Financial English B1–C2   

STANAG 6001 (úroveň 1-3) A2–C1   

 


