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SERR SERR ÚROVEŇ POPIS ÚROVNÍ JAZYKOVÝCH ZNALOSTÍ 

------ ------------- 
Úplní začátečníci 

(Beginner) 
nulová znalost jazyka s výjimkou několika ojedinělých výrazů 
pochycených při cestování, poslechu hudby, sledování TV apod. 

student zná zcela základní slova a fráze, orientuje se v základní 
gramatice (to be, to have), rozumí velmi jednoduchým větám či 
běžným frázím, je však pro něho obtížné větu vytvořit, reaguje na 
jednoduché otázky, odpovídá ale často jen jedním slovem, dokáže 
vyplnit formulář obsahující osobní údaje či napsat stručný pozdrav  A1 

Falešní začátečníci 
(Elementary) 

 
City&Guilds Preliminary student ovládá základní slovní zásobu (např. z oblasti rodiny, zájmů 

atd.), zná základní gramatiku (přítomný čas, tvoření záporu  
a otázky), dokáže se jednoduchým způsobem domluvit - projev je 
však pomalý a váhavý, umí napsat jednoduchou zprávu 
student zná běžnou slovní zásobu (volný čas, zaměstnání, atd.), 
pasivně ovládá přítomný, minulý a budoucí čas, avšak chybuje při 
jejich použití, dokáže komunikovat v jednoduchých běžných 
situacích, umí napsat jednoduchý stručný text 

A2 

Uživatel základů jazyka 

Mírně pokročilí  
(Pre-intermediate) 

 
City&Guilds Access 

 
KET 

student ovládá běžnou slovní zásobu, aktivně užívá čas přítomný, 
minulý a budoucí, teoreticky zná předpřítomný čas, neumí jej však 
použít správně, umí jednoduše, avšak celkem souvisle hovořit  
o sobě, své rodině a práci, zvládne krátkou základní společenskou 
konverzaci, dokáže napsat jednoduchý osobní dopis, umí vyhledat 
informaci např. v jízdních řádech, jídelních listcích či prospektech 

student rozumí smyslu spisovných textů a rozhovorů o běžných 
tématech, nechybuje v čase přítomném, minulém a budoucím, 
předpřítomný čas mu však ještě občas činí potíže, dokáže se bez 
přípravy zapojit do hovoru na známé téma, stručně vylíčit svůj 
názor, či vyprávět příběh, umí napsat jednoduchý souvislý text 

B1 

Středně pokročilí 
(Intermediate) 

 
City&Guilds Achiever 

 
PET 

student téměř bezchybně užívá systém slovesných časů, častěji 
chybuje ve složitějších gramatických vazbách (např. kondicionály), 
umí se dorozumět v běžných situacích (práce, aktuální události 
apod.), dokáže odůvodnit a obhájit své názory a plány nebo 
přiblížit obsah knihy či filmu, napíše souvislý text na běžné téma 

student dobře zvládá širokou slovní zásobu, ovládá bezchybně 
systém časů, občas zaváhá jen ve složitějších konstrukcích, dobře 
rozumí delším promluvám a většině textů a rozhovorů na aktuální 
témata (např. TV zprávy), je schopen srozumitelně a detailně se 
vyjadřovat k tématům svého zájmu a napsat drobný text za použití 
propracovanějších konstrukcí B2 

Samostatný uživatel 

Pokročilí         
(Upper-intermediate) 

 
City&Guilds  

Communicator 
 

FCE 

student má bohatou stylově rozvrstvenou slovní zásobu, používá 
složité gramatické jevy (např. frázová slovesa, členy) pouze 
s občasnými chybami, má jasný strukturovaný projev, dokáže se 
aktivně zapojit do diskuse a argumentovat, rozumí textům prózy 

C1 

Velmi pokročilí 
(Advanced) 

 
City&Guilds Expert 

CAE 

student má velmi širokou slovní zásobu, výborně se orientuje 
v celém systému gramatiky, potíže má jen s idiomatickými výrazy, 
jasně a plynule se vyjadřuje o složitých tématech, jazyk používá 
pružně a efektivně pro společenské i pracovní účely, rozumí 
odborným článkům, v psaném textu dokáže podrobně vysvětlit svá 
stanoviska a přizpůsobit styl testu typu adresáta 

C2 

Zkušený uživatel 
Úroveň RM 
(Proficiency) 

 
City&Guilds Mastery 

CPE 

student ovládá jazyk téměř na úrovni rodilého mluvčího, hovoří 
plynně, jasně a promyšleně za užití idiomatických a hovorových 
výrazů, zapojí se do jakékoli konverzace nebo diskuse, dokáže 
napsat veškeré složité texty včetně resumé či recenzí, chápe rozdíly 
a odlišené jazykové zvyklosti různých typů rodilých mluvčí 


