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jazykové zkoušky nebyl hodnocen hùøe než
stupnìm 3 - dobøe,
d) neprospìl, jestliže pøi ústní èásti státní jazykové
zkoušky byl hodnocen stupnìm 4 - nevyhovìl.

Èiastka 105

ÈÁST TØETÍ

§ 12
(6) Podrobnosti o obsahu, rozsahu a hodnocení
Zrušovací
ustanovení
státních jazykových zkoušek stanoví zkušební øád
uvedený v pøíloze, která je souèástí této vyhlášky.
Zrušuje se vyhláška ministerstva školství, mlá(7) Vysvìdèení o vykonané státní jazykové
deže a tìlovýchovy Èeské socialistické republiky è.
zkoušce se opatøí kulatým razítkem jazykové školy,
121/1988 Sb., o lidových školách jazykù, jazykových školách a státních jazykových zkouškách.
podpisem pøedsedy zkušební komise pro státní
jazykové zkoušky a podpisem øeditele jazykové
školy.
(8) Kandidátovi, který u státní jazykové zkoušky
§ 13
neprospìl, povolí komise pro státní jazykové
Úèinnost
zkoušky její opakování za podmínek stanovených
ve zkušebním øádu uvedeném v pøíloze, která je
Tato vyhláška nabývá úèinnosti dnem 1. prosince
1992.
souèástí této vyhlášky.
Ministr:
prof. PhDr. Pi•ha v. r.

ZKUŠEBNÍ ØÁD
pro státní jazykové zkoušky ve státních jazykových školách

Pøíloha

Èl. 1

Èl. 2

Státní základní jazyková zkouška

Státní všeobecná jazyková zkouška

(1) Obsah státní základní jazykové zkoušky je
zamìøen na otázky denního života a na základní
otázky politického, hospodáøského a kulturního
dìní v Èeské a Slovenské Federativní Republice
a v dané jazykové oblasti. Kandidát má zkouškou
prokázat schopnost porozumìt mluvenému i psanému textu a samostatnì se ústnì i písemnì vyjadøovat o daných tématech v rozsahu jazykových
prostøedkù stanovených uèebními osnovami pro
základní kurs ve státní jazykové škole; požaduje se
znalost 2000 až 2500 lexikálních jednotek.

(1) Obsah státní všeobecné jazykové zkoušky je
zamìøen obdobným zpùsobem jako u státní
základní jazykové zkoušky a na základní problematiku kandidátova pracovního oboru; kandidát má
zkouškou prokázat hlubší znalosti a vìtší míru
osvojení cizího jazyka, a to v rozsahu jazykových
prostøedkù a znalostí stanovených uèebními osnovami pro základní a støední kurs ve státní jazykové
škole. Požaduje se znalost pøibližnì 4000 lexikálních jednotek.

(2) V písemné èásti zkoušky se u kandidáta ovìøuje
a) stupeò porozumìní vyslechnutému cizojazyènému textu v celkovém rozsahu asi 4 minut,
b) stupeò porozumìní ètenému cizojazyènému
textu v celkovém rozsahu asi 600 slov,
c) schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce,
d) dovednost sestavit v cizím jazyce sdìlení
v celkovém rozsahu asi 300 slov.
(3) Pro vypracování písemné èásti zkoušky se
stanoví doba 4 hodin. Pøi ovìøování dovedností
uvedených v odstavci 2 písm. b) a d) lze používat
slovníku.
(4) V ústní èásti zkoušky, která trvá nejdéle
20 minut, se u kandidáta ovìøuje
a) schopnost pohotovì reagovat v bìžných situacích denního života,
b) dovednost plynnì hovoøit o daných tématech.

(2) V písemné èásti zkoušky se u kandidáta ovìøuje
a) stupeò porozumìní vyslechnutému cizojazyènému textu v celkovém rozsahu asi 6 minut,
b) stupeò porozumìní ètenému cizojazyènému
textu v celkovém rozsahu asi 1000 slov,
c) schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce,
d) základní znalost reálií zemí pøíslušné jazykové
oblasti a reálií Èeské a Slovenské Federativní
Republiky v cizím jazyce,
e) dovednost sestavit v cizím jazyce sdìlení èi
volnì zpracovat v cizím jazyce dané téma
v celkovém rozsahu asi 500 slov.
(3) Pro vypracování písemné èásti zkoušky se
stanoví doba 4 hodin. Pøi ovìøování dovedností
uvedených v odstavci 2 písm. b) a e) mùže kandidát
používat slovníku.
(4) V ústní èásti zkoušky, která trvá nejdéle
30 minut, se u kandidáta ovìøuje
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a) schopnost pohotovì a spontánnì reagovat
v cizím jazyce v bìžných situacích denního života,
b) dovednost plynnì a jazykovì správnì hovoøit
v cizím jazyce o daných tématech a o vlastní
èetbì v originále.
Èl. 3
Státní speciální jazykové zkoušky
(1) Státní speciální jazykové zkoušky lze skládat
pro obor pøekladatelský nebo pro obor tlumoènický.
(2) Obsah státní speciální jazykové zkoušky je
zamìøen obdobným zpùsobem jako u státní všeobecné jazykové zkoušky. Kandidát má zkouškou
prokázat hluboké znalosti a vysokou míru osvojení
cizího jazyka, jistotu v jazykových dovednostech
a schopnostech specifických pro kandidátùv obor
v rozsahu osnov pro vyšší specializované kursy
jazykových škol. Požaduje se znalost pøibližnì 5000
lexikálních jednotek a pasívní znalost dalších 2000
až 3000 lexikálních jednotek z obecné a profesnì
orientované slovní zásoby, zejména z oboru, v nìmž
kandidát pracuje.
Èl. 4
Státní speciální jazyková zkouška pro obor
pøekladatelský
(1) Tìžištì státní speciální jazykové zkoušky pro
obor pøekladatelský je v její písemné èásti.
(2) V písemné èásti zkoušky se u kandidáta ovìøuje
a) stupeò porozumìní èteným textùm v celkovém
rozsahu 800 až 1000 slov èerpaným z rùzných
funkèních stylù,
b) dovednost pøeložit obtížný obecný cizojazyèný,
popøípadì odborný cizojazyèný text z kandidátova oboru v rozsahu pøibližnì 200 slov do
èeského nebo slovenského jazyka,
c) dovednost pøeložit obtížný obecný text, popøípadì odborný èeský nebo slovenský text z kandidátova oboru v rozsahu pøibližnì 150 slov do
cizího jazyka,
d) rozsah znalostí reálií zemí pøíslušné jazykové
oblasti v cizím jazyce s dùrazem na jejich význam pro speciální dovednosti pøekladatelské,
e) dovednost sestavit sdìlení v cizím jazyce èi
volnì zpracovat dané téma v celkovém rozsahu
asi 600 slov.
(3) Pro vypracování písemné èásti zkoušky se
stanoví doba 4 hodin. Pøi práci mùže kandidát
používat slovníky, popøípadì další pøíruèky se
souhlasem zkušební komise.
(4) V ústní èásti zkoušky, která trvá nejdéle
30 minut, se u kandidáta ovìøuje
a) dovednost porozumìt vyslechnutému projevu,
pohotovì reagovat a jazykovì správnì hovoøit na
daná témata (v rozsahu státní všeobecné jazykové zkoušky),
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b) dovednost volnì pøevést ètený text z cizího jazyka do èeského nebo slovenského jazyka a naopak.
Èl. 5
Státní speciální jazyková zkouška pro obor
tlumoènický
(1) Tìžištì státní speciální jazykové zkoušky pro
obor tlumoènický je v její ústní èásti.
(2) V písemné èásti zkoušky se u kandidáta ovìøuje
a) stupeò porozumìní vyslechnutému textu
v celkovém rozsahu asi 8 minut,
b) rozsah znalostí reálií zemí pøíslušné jazykové
oblasti s dùrazem na jejich význam pro speciální
dovednosti tlumoèení,
c) dovednost pohotovì sestavit v cizím jazyce sdìlení, reprodukovat text vyslechnutý v èeském
nebo slovenském jazyce èi volnì zpracovat dané
téma v celkovém rozsahu asi 600 slov.
(3) Pro vypracování písemné èásti se stanoví doba
3 hodin. Pøi ovìøování dovedností uvedených
v odstavci 2 písm. c) mùže kandidát používat
slovníku.
(4) V ústní èásti zkoušky, která trvá nejdéle
45 minut, se ovìøuje
a) dovednost pohotovì, plynnì a jazykovì správnì
hovoøit v cizím jazyce o daných tématech,
b) dovednost konsekutivnì tlumoèit mluvený
a reprodukovaný projev z cizího jazyka do
èeského nebo slovenského jazyka a naopak.
Èl. 6
Spoleèná ustanovení
(1) Bìhem písemné èásti zkoušky dozírající uèitel
dohlíží, aby kandidáti pracovali zcela samostatnì.
Doba pobytu kandidáta mimo zkušební místnost
se poznamenává do protokolu o prùbìhu písemné
èásti zkoušky.
(2) Poèíná-li si kandidát pøi zkoušce nedovoleným
zpùsobem, pøeruší pøedseda zkušební komise nebo
èlen zkušební komise jeho zkoušku a po poradì
zkušební komise nebo pøi písemné zkoušce po
poradì s pøedsedou komise pro státní jazykové
zkoušky mu sdìlí, zda mùže ve zkoušce pokraèovat,
nebo zda bude zkoušku, popøípadì její èást písemnou nebo ústní v nejbližším zkušebním období
opakovat.
(3) Pøi zkoušce se požaduje dobrá znalost èeského
nebo slovenského jazyka.
(4) Pøi stanovení celkového výsledku písemné
èásti zkoušky se pøihlíží ke všem jejím složkám.
Celková úroveò písemné èásti zkoušky kandidáta
se zvláš• peèlivì zvažuje, jestliže kandidát z nìkteré
její složky neprospìl.
(5) Výsledek písemné èásti zkoušky sdìlí pøedseda komise pro státní jazykové zkoušky kandidátovi
písemnì nejménì týden pøed zaèátkem ústní èásti
zkoušky; souèasnì sdìlí kandidátùm, kteøí
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úspìšnì vykonali písemnou èást zkoušky, termín
ústní èásti zkoušky.
(6) Jestliže kandidát nevyhovìl pøi písemné èásti
zkoušky, nemùže konat ústní èást zkoušky.
Pøedseda komise pro státní jazykové zkoušky jej
vyrozumí o možnosti pøihlásit se ke státní jazykové
zkoušce v nìkterém z následujících zkušebních
období.
(7) Ústní èást zkoušky se koná nejdøíve za 14 dní
po zkoušce písemné.
(8) Po zadání otázky k ústní èásti zkoušky se
poskytne kandidátovi nejvýše 15 minut na osobní
pøípravu.
(9) V ústní èásti zkoušky, která má formu rozhovoru v pøíslušném cizím jazyce, mùže být projev
kandidáta stimulován rùzným názorným materiálem (fotografie, prospekty, tabulky, grafy, diapozitivy, obrázkové publikace, mapy apod.), èteným
textem, mluveným i reprodukovaným projevem.
Kandidátovi se poskytne možnost souvislejšího samostatného projevu v cizím jazyce.
(10) Konkrétní obsahové zamìøení ústní èásti
zkoušky si kandidát vylosuje.
(11) Pro hodnocení ústní èásti zkoušky je rozhodující praktické zvládnutí jazyka v jeho sociálních
funkcích. Pøihlíží se rovnìž k výslovnosti, k intona-
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ci, celkové dynamice ústního projevu a ke znalostem reálií Èeské a Slovenské Federativní Republiky a zemí dané jazykové oblasti. O klasifikaci
ústní èásti zkoušky rozhoduje zkušební komise
hlasováním.
(12) Po vyhodnocení ústní èásti zkoušky hodnotí
komise celkový výsledek státní jazykové zkoušky.
Jednání zkušební komise pøi hodnocení je neveøejné. Pøi stanovení celkového výsledku státní jazykové zkoušky se pøihlédne k výsledkùm písemné i
ústní èásti zkoušky. Výsledek státní jazykové
zkoušky sdìlí kandidátovi pøedseda zkušební komise pøed celou komisí v den, kdy kandidát vykonal
ústní èást zkoušky.
(13) Kandidátovi, který u státní jazykové zkoušky
neprospìl, mùže komise pro státní jazykové
zkoušky povolit opakování, a to buï jen èásti ústní,
nebo opakování celé zkoušky. Opakování pouze
ústní èásti zkoušky v nejbližším zkušebním období
povolí komise pro státní jazykové zkoušky kandidátovi, jehož písemná èást zkoušky je klasifikována
stupnìm prospìchu 1 - výbornì, 2 - velmi dobøe.
Opakování celé státní jazykové zkoušky nejdøíve za
rok povolí komise pro státní jazykové zkoušky kandidátovi, jehož písemná èást zkoušky je hodnocena
stupnìm 3 - dobøe nebo 4 - nevyhovìl.

