Überarbeitung 2017

Niveaustufenbeschreibung Tschechisch
UNIcert®-Stufen Basis, I - IV
Stupeň UNIcert® Basis – Obecný jazyk
Certifikát potvrzuje úspěšné absolvování cca xxx vyučovacích hodin (cca xxx pracovních hodin) v rámci
vysokoškolské jazykové výuky UNIcert® Basis (předstupeň ke stupni UNIcert® I). Držitel/ka certifikátu dosáhl/a – v
závislosti na udělených známkách – základních jazykových znalostí použitelných při přímé výměně jednoduchých
informací v běžných situacích.
Držitel/ka je schopen/na při poslechu popř. při čtení porozumět často používaným výrazům týkajících se
obecných témat a témat ze studentského života. Držitel/ka umí poskytnout informace k vybraným tématům svého
bezprostředního zájmu (např.: původ, vzdělání, studium, rodina, blízké okolí), přičemž používá jednoduché
jazykové prostředky. Držitel/ka získal/a v rámci tohoto spektra první sociokulturní informace a základní
interkulturní dovednosti dané země.
Tento certifikát je akreditován Pracovním sdružením jazykových center a jazykových institutů (AKS) jako UNIcert®
Basis (předstupeň ke stupni UNIcert® I podle čtyřstupňového systému UNIcert®, stupeň I-IV). Cílová úroveň
stupně UNIcert® Basis se orientuje dle úrovně A2 "Waystage" Společného evropského rámce pro jazyky.

Stupeň UNIcert® I – Obecný jazyk
Certifikát potvrzuje úspěšné absolvování cca xxx vyučovacích hodin (cca xxx pracovních hodin) v rámci
vysokoškolské jazykové výuky UNIcert®-I. Držitel/ka certifikátu dosáhl/a – v závislosti na udělených známkách –
základních jazykových znalostí a dovedností, použitelných ve vybraných obecně jazykových, pracovních a
studijních situacích cílového jazyka.
Držitel/ka certifikátu je schopen/na porozumět podstatným informacím, obsaženým v písemných a mluvených
projevech obecně komunikačního charakteru. Je schopen/na vyjadřovat se ústně i písemně k obecným tématům
ze svého života a svého studijního okolí, přičemž používá základní výrazové prostředky a gramatické struktury,
jakož i solidní slovní zásobu cílového jazyka. Držitel/ka certifikátu je rovněž obeznámen/a s vybranými kulturními
aspekty dané země.
Certifikát je akreditován německým Pracovním sdružením jazykových center a jazykových institutů (AKS) jako
certifikát UNIcert®-I (podle čtyřstupňového systému UNIcert®, stupeň I-IV). Cílová úroveň UNIcert®-I se řídí
směrnicemi Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, stupeň B1 "Threshold".
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Stupeň UNIcert® II – Obecný jazyk
Certifikát potvrzuje úspěšné absolvování cca xxx vyučovacích hodin (cca xxx pracovních hodin) v rámci
vysokoškolské jazykové výuky UNIcert®-II. Držitel/ka certifikátu splňuje – v závislosti na dosažených známkách –
základní jazykové podmínky pro studijní a pracovní pobyt v dané zemi. Tímto dosáhl/a nejnižšího stupně jazykové
mobility.
Držitel/ka certifikátu je schopen/na porozumět obsahu obecně jazykových textů, jakož i obsahu textů ze svého
studijního a pracovního prostředí s nespecifickou, zčásti však i specifickou slovní zásobou, např. přednáškám,
referátům i delším jazykově středně náročným textům. Držitel/ka certifikátu je schopen/na vyjadřovat se
přiměřeným způsobem písemně i ústně k celé řadě témat kulturního a odborného obsahu. Dále je schopen/na
aktivně se podílet na rozhovorech, přičemž do určité míry používá komplexní větné struktury a odbornou slovní
zásobu cílového jazyka. V rámci tohoto spektra získal/a sociokulturní znalosti a interkulturní dovednosti.
Certifikát je akreditován německým Pracovním sdružením jazykových center a jazykových institutů (AKS) jako
certifikát UNIcert®-II (podle čtyřstupňového systému UNIcert®, stupeň I-IV). Cílová úroveň stupně II systému
UNIcert® se řídí směrnicemi Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, stupeň B2 "Vantage".

Stupeň UNIcert® II – Odborný jazyk
Odborně-jazykový certifikát potvrzuje úspěšné absolvování cca xxx vyučovacích hodin (cca xxx pracovních hodin)
v rámci vysokoškolské jazykové výuky UNIcert®-II. Držitel/ka certifikátu splňuje – v závislosti na dosažených
známkách – základní jazykové podmínky pro studijní a pracovní pobyt v dané zemi. Tímto dosáhl/a nejnižšího
stupně jazykové mobility.
Držitel/ka certifikátu je schopen/na porozumět obsahu obecně jazykových textů, jakož i obsahu textů ze svého
studijního a pracovního prostředí s nespecifickou, zčásti však i specifickou slovní zásobou, např. přednáškám,
referátům i delším jazykově středně náročným textům. Držitel/ka certifikátu je schopen/na vyjadřovat se
přiměřeným způsobem písemně i ústně k celé řadě témat kulturního a odborného obsahu. Dále je schopen/na
aktivně se podílet na rozhovorech, přičemž do určité míry používá komplexní větné struktury a odbornou slovní
zásobu cílového jazyka. V rámci tohoto spektra získal/a sociokulturní znalosti a interkulturní dovednosti.
alternativně: ovládá základní slovní zásobu oboru XXXX jakožto nutné struktury, obzvláště k tématům XXX a
disponuje potřebnými odbornými znalostmi a dovednostmi.
Certifikát je akreditován německým Pracovním sdružením jazykových center a jazykových institutů (AKS) jako
certifikát UNIcert®-II (podle čtyřstupňového systému UNIcert®, stupeň I-IV). Cílová úroveň stupně II systému
UNIcert® se řídí směrnicemi Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, stupeň B2 "Vantage".

Stupeň UNIcert® III – Obecný jazyk
Certifikát potvrzuje úspěšné absolvování cca xxx vyučovacích hodin (cca xxx pracovních hodin) v rámci
vysokoškolské jazykové výuky UNIcert®-III. Držitel/ka certifikátu splňuje – v závislosti na dosažených známkách –
jazykové podmínky pro studijní a pracovní pobyt v dané zemi. Tímto dosáhl/a doporučeného stupně jazykové
mobility.
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Držitel/ka certifikátu disponuje jazykovými znalostmi a dovednostmi na vyšší úrovni. Je tudíž schopen/na plynně
komunikovat na rozmanitá obecná i odborná témata, a to za použití variabilních jazykových prostředků. Rozumí
slovní zásobě i jazykové struktuře náročných neodborných i odborných textů vybraných tematických okruhů, jakož
i delším mluveným profesně zaměřeným projevům, jejich explicitní i implicitní intenci. Při poslechu delších,
tematicky diferencovaných přednášek zachytí všechny důležité informace. Držitel/ka certifikátu je schopen/na
plynně se vyjadřovat ústně i písemně k vybraným komplexním tematickým okruhům ze svého profesního/studijního
oboru, relevantním pro studijní a pracovní pobyt v dané zemi, přičemž používá složitější jazykové struktury i
bohatou obecnou a specifickou slovní zásobu. Jeho/Její ústní i písemný výraz je koherentní, logicky propracovaný
a stylisticky adekvátní dané komunikační situaci. Umí cíleně použít sociokulturní znalosti. V interkulturním kontextu
jedná přirozeně a s jistotou.
Certifikát je akreditován německým Pracovním sdružením jazykových center a jazykových institutů (AKS) jako
certifikát UNIcert®-III (podle čtyřstupňového systému UNIcert®, stupeň I-IV). Cílová úroveň stupně III systému
UNIcert® se řídí směrnicemi Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, stupeň C1 "Effective
Operational Proficiency".

Stupeň UNIcert® III – Odborný jazyk
Odborně-jazykový certifikát potvrzuje úspěšné absolvování cca xxx vyučovacích hodin (cca xxx pracovních hodin)
v rámci vysokoškolské jazykové výuky UNIcert®-III. Držitel/ka certifikátu splňuje – v závislosti na dosažených
známkách – jazykové podmínky pro studijní a pracovní pobyt v dané zemi. Tímto dosáhl/a doporučeného stupně
jazykové mobility.
Držitel/ka certifikátu disponuje jazykovými znalostmi a dovednostmi na vyšší úrovni. Je tudíž schopen/na plynně
komunikovat na rozmanitá obecná i odborná témata, a to za použití variabilních jazykových prostředků. Rozumí
slovní zásobě i jazykové struktuře náročných neodborných i odborných textů vybraných tematických okruhů, jakož
i delším mluveným profesně zaměřeným projevům, jejich explicitní i implicitní intenci. Při poslechu delších,
tematicky diferencovaných přednášek zachytí všechny důležité informace. Držitel/ka certifikátu je schopen/na
plynně se vyjadřovat ústně i písemně k vybraným komplexním tematickým okruhům ze svého profesního/studijního
oboru, relevantním pro studijní a pracovní pobyt v dané zemi, přičemž používá složitější jazykové struktury i
bohatou obecnou a specifickou slovní zásobu. Jeho/Její ústní i písemný výraz je koherentní, logicky propracovaný
a stylisticky adekvátní dané komunikační situaci. Umí cíleně použít sociokulturní znalosti. V interkulturním kontextu
jedná přirozeně a s jistotou.
alternativně: Držitel/ka certifikátu disponuje v oboru xxx náležitou odbornou slovní zásobou, jakožto i potřebnými
jazykovými strukturami. Obzvláště v tematické oblasti xxx dosáhl komplexních odborně jazykových znalostí a
dovedností.
Certifikát je akreditován německým Pracovním sdružením jazykových center a jazykových institutů (AKS) jako
certifikát UNIcert®-III (podle čtyřstupňového systému UNIcert®, stupeň I-IV). Cílová úroveň stupně III systému
UNIcert® se řídí směrnicemi Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, stupeň C1 "Effective
Operational Proficiency".

Stupeň UNIcert® IV – Obecný jazyk
Certifikát potvrzuje úspěšné absolvování cca xxx vyučovacích hodin (cca xxx pracovních hodin) v rámci
vysokoškolské jazykové výuky UNIcert®, stupeň IV.
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Držitel/ka certifikátu disponuje – v závislosti na dosažených známkách – obecně jazykovými a odborně jazykovými
znalostmi a dovednostmi na vysoké profesionální úrovni. Na základě své vysoké komunikativní kompetence je
schopen/na – téměř jako vysokoškolsky vzdělaný rodilý mluvčí – korektně, plynně a adekvátně reagovat ve všech
běžně komunikačních, studijních, profesních a odborně orientovaných situacích. Držitel/ka certifikátu je též
důkladně obeznámen se specifickými kulturními aspekty dané země, což mu umožňuje snadno a spontánně
komunikovat s jejími obyvateli. Držitel/ka certifikátu je schopen/na porozumět delším a komplexním, mluveným i
psaným autentickým textům obecně jazykového i odborného charakteru se složitou jazykovou strukturou a
bohatou slovní zásobou. Dokáže rozpoznat stupeň formálnosti výrazu i jeho konotaci a porozumět specifické
terminologii a idiomatice v textech ze svého oboru. Držitel/ka certifikátu je vybaven schopnostmi zapojit se bez
jakýchkoli jazykových deficitů do náročných a komplexních rozhovorů a diskusí a obsáhle a diferencovaně se
vyjadřovat ústní i písemnou formou. K široké škále témat je schopen/na přednést a pro uveřejnění zpracovat
formou, strukturou a obsahem logicky vystavěný příspěvek. Dále je schopen/na formulovat svůj vlastní názor a
podložit jej přesvědčivými a logickými argumenty. Díky svým sociokulturním znalostem umí fundovaně porozumět
situacím v interkulturním kontextu a efektivně jednat jako mediátor.
Certifikát je akreditován německým Pracovním sdružením jazykových center a jazykových institutů (AKS) jako
certifikát UNIcert®-IV (podle čtyřstupňového systému UNIcert®, stupeň I-IV). Cílová úroveň stupně IV systému
UNIcert® se řídí směrnicemi Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, stupeň C2 "Mastery".

Stupeň UNIcert® IV – Odborný jazyk
Odborně-jazykový certifikát potvrzuje úspěšné absolvování cca xxx vyučovacích hodin (cca xxx pracovních hodin)
v rámci vysokoškolské jazykové výuky UNIcert®-IV.
Držitel/ka certifikátu disponuje – v závislosti na dosažených známkách – obecně jazykovými a odborně jazykovými
znalostmi a dovednostmi na vysoké profesionální úrovni. Na základě své vysoké komunikativní kompetence je
schopen/na – téměř jako vysokoškolsky vzdělaný rodilý mluvčí – korektně, plynně a adekvátně reagovat ve všech
běžně komunikačních, studijních, profesních a odborně orientovaných situacích. Držitel/ka certifikátu je též
obsáhle obeznámen se specifickými kulturními aspekty dané země, což mu umožňuje snadno a spontánně
komunikovat s jejími obyvateli. Držitel/ka certifikátu je schopen/na porozumět delším a komplexním, mluveným i
psaným autentickým textům obecně jazykového i odborného charakteru se složitou jazykovou strukturou a
bohatou slovní zásobou. Dokáže rozpoznat stupeň formálnosti výrazu i jeho konotaci a porozumět specifické
terminologii a idiomatice v textech ze svého oboru. Držitel/ka certifikátu je vybaven schopnostmi zapojit se bez
jakýchkoli jazykových deficitů do náročných a komplexních rozhovorů a diskusí a obsáhle a diferencovaně se
vyjadřovat ústní i písemnou formou. K široké škále témat je schopen/na přednést a pro uveřejnění zpracovat
formou, strukturou a obsahem logicky vystavěný referát. Dále je schopen/na formulovat svůj vlastní názor a
podložit jej přesvědčivými a logickými argumenty. Díky svým sociokulturním znalostem umí fundovaně porozumět
situacím v interkulturním kontextu a efektivně jednat jako mediátor.
alternativně: Držitel/ka certifikátu disponuje v oboru xxx náležitou odbornou slovní zásobou, jakožto i potřebnými
jazykovými strukturami. Obzvláště v tematické oblasti xxx dosáhl komplexních odborně jazykových znalostí a
dovedností.
Certifikát je akreditován německým Pracovním sdružením jazykových center a jazykových institutů (AKS) jako
certifikát UNIcert®-IV (podle čtyřstupňového systému UNIcert®, stupeň I-IV). Cílová úroveň stupně IV systému
UNIcert® se řídí směrnicemi Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, stupeň C2 "Mastery".
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