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VÝUKA OBOROVĚ POVINNÝCH CIZÍCH JAZYKŮ

Výuka oborově povinných cizích jazyků
Shodné pro všechny bakalářské obory

OBECNĚ PLATNÁ ZÁSADA
Pokud student úspěšně absolvoval jazykový kurz zakončený zkouškou, nemůže následně absol-
vovat kurz s nižší úrovní, který tomuto kurzu v  logické řadě* předchází (a  to ani přesto, že mu 
InSIS umožní zapsání tohoto předmětu).

OBOROVĚ POVINNÝ JAZYK 1 (oJ1) – 12 KREDITŮ
Katedra anglického jazyka VŠE získala statut autorizovaného zkušebního centra pro všechny typy 
mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek Cambridge ESOL Examinations, studenti tak 
mají možnost získat tento certifikát – podrobnější informace na http://kaj.vse.cz/.
Jako 1. jazyk si student zapisuje anglický jazyk. Studenti si vybírají kurz podle úrovně svých 
vstupních znalostí na základě rozřazovacího testu v InSIS.

Studenti s výsledkem rozřazovacího testu 0–60 % 

Modul 0: Business English pro středně pokročilé

Modul 1: Angličtina pro ekonomická studia

Studenti s výsledkem rozřazovacího testu 61–100 % 

Modul 1: Angličtina pro ekonomická studia

Dále výběr jednoho z následujících modulů:

Modul 2: Příprava na FCE nebo

Modul 3: Příprava na CAE nebo

Modul 4: Příprava na BEC Vantage nebo

Modul 5: Příprava na BEC Higher nebo

Modul 6: Příprava na CPE

Modul 0: Business English pro středně pokročilé

2AJ111 Business English pro středně pokročilé I 3 kredity, zápočet

2AJ112 Business English pro středně pokročilé II 3 kredity, zkouška

Modul 1: Angličtina pro ekonomická studia

2AJ211 Angličtina pro ekonomická studia I 3 kredity, zápočet

2AJ212 Angličtina pro ekonomická studia II (povinná zkouška) 3 kredity, zkouška

Modul 2: Příprava na FCE

2AJ303  Příprava na FCE I (Preparation for FCE I) 3 kredity, zápočet

2AJ304  Příprava na FCE II (Preparation for FCE II) 3 kredity, zkouška

Modul 3: Příprava na CAE

2AJ305  Příprava na CAE I (Preparation for CAE I) 3 kredity, zápočet

2AJ306  Příprava na CAE II (Preparation for CAE II) 3 kredity, zkouška

*)  Předmět v logické řadě navazující je předmět ze stejného cizího jazyka vyšší úrovně (v angličtině ve shodném 
    modulu).
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Modul 4: Příprava na BEC Vantage
2AJ307  Příprava na BEC Vantage I (Preparation for BEC Vantage I) 3 kredity, zápočet

2AJ308 Příprava na BEC Vantage II (Preparation for BEC Vantage II) 3 kredity, zkouška

Modul 5: Příprava na BEC Higher
2AJ309  Příprava na BEC Higher I (Preparation for BEC Higher I) 3 kredity, zápočet

2AJ310 Příprava na BEC Higher II (Preparation for BEC Higher II) 3 kredity, zkouška

Modul 6: Příprava na CPE
2AJ323 Příprava na CPE I (Preparation for CPE I) 3 kredity, zápočet

2AJ324 Příprava na CPE II (Preparation for CPE II) 3 kredity, zkouška

Pro splnění této skupiny je bezpodmínečně nutné složit zkoušku z modulu 1: Angličtina pro eko-
nomická studia (je tedy třeba absolvovat předmět 2AJ212 a zkoušku z dalšího zvoleného modulu 
(modul 0, pokud předcházel studiu modulu 1, nebo některého z modulů 3–6).
Pokud by student zvolil rovnou druhou část modulu, která je zakončena zkouškou, zbývající kre-
dity do požadovaných celkem 6 + 6 musí získat absolvováním:

 ● kurzu z  jiného modulu (s  výjimkou modulu 0) v  rámci skupiny oJ1 (zakončených zkouškou 
nebo zápočtem**),

 ● jiného jazykového předmětu zakončeného zkouškou,
 ● oborově volitelného předmětu.

OBOROVĚ POVINNÝ JAZYK 2 (oJ2) – 6 KREDITŮ
Pro splnění této studijní povinnosti si může student zvolit jednu z následujících tří variant:

1. Varianta: jeden z dosud neabsolvovaných modulů 2 až 6 z anglického jazyka. Druhý před-
mět musí být zakončený zkouškou.

2. Varianta: dva kurzy z jednoho cizího jazyka jiného než angličtina – němčina, francouzština, 
italština, španělština, portugalština, ruština, švédština, čínština z nabídky jazykových kateder. 
Druhý předmět musí být zakončený zkouškou.

Pro splnění této skupiny v  rámci varianty 1. nebo 2. musí student úspěšně absolvovat 
předměty zakončené zkouškou a získat 6 kreditů. Doporučujeme volit takovou variantu (ja-
zyk, úroveň), u které jsou oba požadované kurzy přínosem.

Pokud by student zvolil rovnou jazykový předmět zakončený zkouškou, zbývající 3 kredity 
musí získat úspěšným absolvováním: 

 ● předmětu vyšší úrovně (zakončeného zkouškou či zápočtem**) v  logické řadě navazující* 
na tento úspěšně složený jazykový předmět, 

 ● jiného jazykového předmětu zakončeného zkouškou,
 ● oborově volitelného předmětu v cizím jazyce.

3. Varianta: dva odborné předměty v cizím jazyce z nabídky odborných kateder. 

**) Toto je výjimka, kdy lze započítat kredity za předmět zakončený zápočtem, na který nenavazuje úspěšné absol-
vování v  logické řadě navazujícího předmětu zakončeného zkouškou, protože student již složil požadovanou 
zkoušku z angličtiny a rozvíjí dále jazykové znalosti z angličtiny v rámci skupiny předmětů jazykové výuky a ne-
jedná se o kurz nižší úrovně.


