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Anglický jazyk 1 (KOD/AJ1)

Anglický jazyk 2 (KOD/AJ2)

Anglický jazyk prezentace (KOD/AJPR)

English for Applied Mathematics and Informatics 
(KOD/EAMI) – pouze EKINF a AEFP
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Jak to tedy probíhá?

1. Studentům 1. ročníků jsou při zápisu automaticky 
zapsány jazykové předměty – Vstupní test (VTEFA) a 
AJ1/CAJ1

2. Úspěšné splnění předmětu VTEFA (minimálně 60%) je 
podmínkou studia v předmětu AJ1/CAJ1

3. Vstupní test (VTEFA) – DŮLEŽITÉ ROZHODNUTÍ
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Vstupní jazykový test z AJ (KOD/VTEFA)
Lze absolvovat v průběhu přípravného týdne podle 
daného harmonogramu, ale není to nutné

Studentům, kteří nepodstoupí VTEFA v přípravném 
týdnu, budou předměty VTEFA a AJ1/CAJ1 studijním 
oddělením odepsány

Studenti, kteří se VTEFA zúčastní, ale neuspějí, budou
z předmětu AJ1/CAJ1 studijním oddělením odepsáni. 
Tito studenti mají ještě dva pokusy o zvládnutí VTEFA
během daného semestru
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Vstupní jazykový test z AJ (KOD/VTEFA)

VYZKOUŠEJTE ukázkové vstupní testy na webových 
stránkách www.ef.jcu.cz  sekce Studium / Informace 
pro prváky

Jak poznám, jestli Vstupní test zvládnu?

https://www.ef.jcu.cz/
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vstupních testech

Účast na Vstupním testu lze odložit do následujícího 
semestru a znalosti doplnit:

Samostudium

Podpůrné volitelné předměty:
 Anglický jazyk A21 (KOD/AJA21)
 Anglický jazyk A22 (KOD/AJA22)

Předmět VTEFA lze zapsat pouze dvakrát během studia (při každém zapsání 
lze test během daného semestru podstoupit třikrát). Celkem tedy během 

svého studia můžete test VTEFA podstoupit pouze 6x.
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Mám jazykový certifikát

Mezinárodně uznávaný jazykový certifikát na úrovni B1 
(např. Cambridgeské jazykové zkoušky, zkouška City & Guilds, TOEFL nebo 
LanguageCert)

Tato skutečnost bude zohledněna – studenti nebudou 
muset absolvovat Vstupní test a některé povinné 
jazykové předměty:

Studenti se s certifikátem obrátí v přípravném týdnu na 
vyučující příslušných jazyků

Zápis do tzv. virtuální hodiny bez nutnosti docházky
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Chci se zdokonalit v konverzaci

Doporučujeme si zapsat volitelné konverzační předměty:

 KOD/PETB1 úroveň B1 s českým vyučujícím
 KOD/FCEB2 úroveň B2 s rodilým mluvčím
 KOD/CAEC1 úroveň C1 s rodilým mluvčím



Chci se zdokonalit v dalších jazycích

Katedra KOD nabízí i další jazyky – německý, ruský, 
španělský a francouzský

Projít vstupními testy během přípravného týdne a 
konzultovat dosažené výsledky s odpovědnými 
vyučujícími daných jazyků

Studijní program Cestovní ruch – druhý jazyk je pro 
studenty povinný



Volím německý jazyk
Pro studenty programu Cestovní ruch POVINNĚ VOLITELNÉ, pro 
ostatní studenty VOLITELNÉ
NJ1 – úroveň A2
NJ2 – úroveň A2/B1

VOLITELNÉ
Úplní začátečníci, falešní začátečníci: 
NJA11 – úroveň A0
NJA12 – úroveň A1

Pokročilí:
NJZD1 (ZD1) – úroveň B1
NJZD2 (ZD2) – úroveň B1/B2 (neotvírá se v ZS)



Volím ruský jazyk
Pro studenty programu Cestovní ruch POVINNĚ VOLITELNÉ, pro 
ostatní studenty VOLITELNÉ
RJ1 – úroveň A2
RJ2 – úroveň A2+

VOLITELNÉ
Úplní začátečníci, falešní začátečníci: 
RJA11 – úroveň A1 (nutná znalost azbuky!)
RJA12 – úroveň A1+

Pokročilí:
RJ3 – úroveň B1
RJ4 – úroveň B1+ (neotvírá se v ZS)



Volím francouzský jazyk
Pro studenty programu Cestovní ruch POVINNĚ VOLITELNÉ, pro 
ostatní studenty VOLITELNÉ
FJ1 – úroveň A2+
FJ2 – úroveň B1

VOLITELNÉ
mírně pokročilí: 
FJA11 – úroveň A1+
FJA12 – úroveň A2

Pokročilí:
FJ3 – úroveň B1
FJ4 – úroveň B1+ (neotvírá se v ZS)



Volím španělský jazyk
Pro studenty programu Cestovní ruch POVINNĚ VOLITELNÉ, pro 
ostatní studenty VOLITELNÉ
SJ1 – úroveň A2+
SJ2 – úroveň B1

VOLITELNÉ
mírně pokročilí: 
SJA11 – úroveň A1+
SJA12 – úroveň A2



Mám nějaké nejasnosti a 
dotazy



Mám nějaké nejasnosti a 
dotazy

Konzultovat s vyučujícími jazyků na Katedře 
obchodu, cestovního ruchu a jazyků během 

přípravného týdne a prvního týdne

Sekretariát a jazyková sekce:
Budova děkanátu EF, 2. patro, č. 110, 111, 112



Sekretariát a jazyková sekce:
Budova děkanátu EF, 2. patro, č. 110, 111, 112

Věra Kosmatová, DiS. – sekretariát
kosmato@ef.jcu.cz

Mgr. Alena Čermáková – AJ, RJ
Ing. Alena Hošková – AJ
Mgr. Castillo Jesus Javier Escobar – ŠP
Mgr. Markéta Flajšhansová – NJ
Mgr. Vladimír Kadlec – AJ
Mgr. Petra Krejčí - FR
Mgr. Michaela Procházková – NJ
BSc. Justin Calvin Schaefer – AJ
PhDr. Marek Šulista, Ph.D. – AJ
Mgr. Mária Urzedovská – AJ
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