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JAZYKOVÁ ZKOUŠKA Z ANGLIČTINY 91ADA 
INFORMACE PRO DOKTORANDY 

 
TUTORIÁL (cca 90 minut) 
• Tutoriál se koná na začátku zimního a letního semestru. Data budou uvedena ve Stagu. 

• Dozvíte se veškeré potřebné informace o písemné zkoušce (zápočtu) a ústní zkoušce. Také si vyzkoušíte 

nanečisto část Use of English a získáte tipy, jak se nejlépe na tuto část písemné zkoušky připravit. 

• Dále získáte přístupové heslo k materiálu na Moodlu (moodle.ff.upol.cz), kde máte veškeré informace, 

vzorové testy a další studijní materiály, které si můžete stáhnout nebo vytisknout. 

• DOPORUČENÍ: Je pro vás výhodnější zapsat si zkoušku a absolvovat tutoriál v zimním semestru – zkoušku 

pak můžete skládat v zimním nebo letním semestru, podle toho, kolik času na přípravu potřebujete. 

 

STAG 

• Ve Stagu jsou základní informace o písemné zkoušce a ústní zkoušce + vypsané termíny tutoriálů a 

termíny písemné i ústní zkoušky, na které se můžete přihlásit. 

• Pokud si zkoušku z angličtiny zapíšete, musíte v daném akademickém roce zkoušku skládat. V případě, že 

se ke zkoušce nedostavíte, objeví se ve Stagu „Nesplnil“ a zkoušku si musíte znovu zapsat v dalším 

akademickém roce. Není možné se bez závažných důvodů z předmětu 91ADA odepsat. 

 
TERMÍNY ZÁPOČTŮ A ZKOUŠEK 
• V  akademickém roce 2015/16 se zavádí nový způsob organizace zápočtů a zkoušek, tak abyste nebyli 

limitováni pouze zkouškovým obdobím a aby se nestávalo, že jste v době řádných termínů např. 

v zahraničí, a proto se zkoušky nemůžete účastnit. 

• Termíny zápočtů i zkoušek budou rozprostřeny do celého akademického roku, tak abyste si mohli vybrat 

pro sebe nejvhodnější termín. Všechny termíny budou označeny ve Stagu jako „všichni“, nebude tedy 

rozdíl mezi prvními, druhými či opravnými pokusy. Všechny termíny budou otevřeny pro všechny 

studenty. Do poznámky pak napíšu, o kolikátý termín se jedná, a také označím termín poslední. 

• DOPORUČENÍ: Pokud si zapíšete písemnou zkoušku (zápočet) na poslední termín vypsaný ve Stagu jako 

svůj první pokus a u zkoušky neuspějete, nebude už další termín vypsán. Doporučuji nechat si poslední 

termíny v letním semestru jen jako opravné a zapisovat se na dřívější termíny. Termínů písemné zkoušky 

bude několik a je jen vás, jak s nimi naložíte.  

• DOPORUČENÍ: Pokud jste vystudovali anglistiku nebo máte certifikát B2 (nemůže se jednat o nějakou dílčí 

zkoušku, ale jen mezinárodně uznávané certifikáty, např. FCE, TOEFL…), nemusíte skládat písemnou 

zkoušku. Po předložení certifikátu získáte zápočet a bude pro vás výhodné neodkládat ústní zkoušku. 

Můžete se přihlásit na ústní zkoušku a tím získat klid a čas na další povinnosti v rámci vašeho doktorského 

studia. Kopii certifikátu s sebou vezměte na tutoriál nebo později odevzdejte na KAA do mé přihrádky 

(momentálně na tř. Svobody v přízemí na konci chodby). 

• Termíny písemné zkoušky (zápočtu) budou ve Stagu na začátku každého semestru (pravděpodobně po 

tutoriálu, až budu vědět, kolik bude studentů). Zkouška trvá 60 minut, rezervujte si prosím 70 – 80 minut 

(rozdání testů, zodpovězení případných dotazů…) 

• Termíny ústních zkoušek se budou objevovat ve Stagu průběžně podle počtu studentů. Termíny ústní 

zkoušky jsou vypisovány po hodině = tři studenti na 60 minut.  

• Externí doktorandi, zvlášť ti dojíždějící z jiného města, mají možnost skládat ústní zkoušku v den písemné 

zkoušky. K ústní zkoušce mohou za předpokladu, že uspěli u písemné zkoušky a poslali včas (minimálně 10 

dní předem) požadované materiály. 

• DOPORUČENÍ: Ve Stagu bude na den písemné zkoušky vypsáno i několik míst na ústní zkoušku pro externí 

doktorandy. Externí doktorandi, kteří mají zájem tentýž den skládat i ústní zkoušku, si hned termín zapíší 

do Stagu. V případě neobsazených míst externími doktorandy, kteří mají přednost, se mohou na volná 

místa přihlásit i ostatní. 

• DOPORUČENÍ: Minimálně 10 dní před ústní zkouškou je nutné poslat emailem požadované materiály 

(projekt práce, PPT a terminologii), proto nečekejte na poslední chvíli, ale pošlete požadované materiály 

v předstihu, abyste se nepřipravili o termíny ústní zkoušky, pokud je zavčas nepošlete.  
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MOODLE 
Přihlaste se prosím na  
• moodle.ff.upol.cz - heslo stejné jaké máte do Stagu 

• dále do: Katedra anglistiky a amerikanistiky 

• a předmět KAA/91ADA – heslo získáte na tutoriálu nebo o něj můžete požádat emailem, pokud se 

tutoriálu nemůžete účastnit. 

Najdete zde všechny informace a materiály, které ke zkoušce potřebujete: 
• Zápočet a zkouška: popis a požadavky – informace o formátu zápočtu a zkoušky 

• Kritéria hodnocení ústní zkoušky = věnujte pozornost nejen jazyku, ale také svým prezentačním 

dovednostem (viz Nejčastější chyby…) 

• Nejčastější chyby při prezentaci – přehled chyb, kterých se dopouštějí doktorandi při prezentaci 

• Sample Test_1 a Sample Test_2 – vzorové testy k zápočtu vč. klíče, podle kterého si výsledky můžete 

zkontrolovat a vyhodnotit. Měli byste dosáhnout minimálně 60%. 

• Reading Glossary – u zkoušky nebudete používat slovník. Tento slovníček vám pomůže s některými 

obtížnějšími výrazy, které se objevují v textech. Slovníček slouží k domácí přípravě, u zkoušky ho nesmíte 

mít!!! 

• IPA – International Phonetic Alphabet – pro použití v Terminologii 

• Odkazy na slovníky 

• Tři ukázky PPT prezentací, jak by neměly vypadat (malé písmo, špatné pozadí, nevhodné barvy) – prosím 

vyvarujte se podobných chyb. 

• Tento dokument s informacemi  
• DOPORUČENÍ: Prosím věnujte pozornost požadavkům, jak mají zaslané materiály vypadat, abych vás 

nemusela žádat o přepracování. Podívejte se na Moodlu na dokument Nejčastější chyby při prezentaci, 

kde najdete příklady chyb, kterých se dopouštěli doktorandi v minulých letech. Než mi svoje materiály 

pošlete, ujistěte se prosím, že nemají stejné nedostatky. 

• Věnujte také velkou pozornost výslovnosti. Zkontrolujte si výslovnost těžších slov, které se ve 

vaší prezentaci objevují, protože si většinou ani neuvědomujete, jak nesprávně některé výrazy vyslovujete 

(často i výrazy úplně běžné). V dokumentu Nejčastější chyby při prezentaci je i seznam „nejčastěji 

komolených výrazů.“ 

 

K samostudiu na Moodlu najdete materiály, které vám mohou pomoci se na písemnou zkoušku připravit. 

Můžete samozřejmě použít jakékoli materiály na úrovni B2. 

• FCE_Self-Study Material – materiál pro samostudium na úrovni B2 – můžete si z něj vybrat jen ty části, 
které se testují v jazykové zkoušce pro Ph.D. studenty. 

• Phrasal verbs – přehled nejčastějších frázových sloves na úrovni B2 

• Prepositions - slouží jako příprava na písemný test, část Use of English + klíč 

 

A rada na závěr 
• Pokud prokážete u písemné části, že máte úroveň B2, není třeba se u ústní zkoušky nechat paralyzovat 

nervozitou a strachem. Občasné chyby, které uděláte, nevadí. Je důležité, abyste zajímavě hovořili o své 

práci, dovedli zodpovědět dotazy, které vám položím. Tedy abyste zvládli situaci, ve které se můžete 

ocitnout na konferenci či v běžném životě. Vaše prezentace ale musí být srozumitelná a musíte prokázat 

dobré prezentační dovednosti, proto je nutné se na zkoušku připravit a prezentaci si vyzkoušet nanečisto. 

Tím získáte větší jistotu a budete dělat méně chyb. 

 

 

PhDr. Sabina Pazderová 

sabina.pazderova@upol.cz 

KAA FF – od června 2015 budova na třídě Svobody – přízemí 

(učebny, kde se bude konat tutoriál nebo zkouška, mohou být v přízemí, ale také v jiném patře, proto věnujte 

pozornost poznámce ve Stagu) 


