
Informace pro zahraniční studenty, kteří chtějí studovat 

na ČVUT v Praze Fakultě dopravní v českém jazyce 

Termíny konání: zkouška z českého jazyka se koná dne 30. 5. 2019 a 13. 6. 2019 

od 9:00 hod. v místnosti č. K 409 v budově děkanátu Fakulty dopravní, 

Konviktská 20, Praha 1. 

Na jeden z termínů přezkoušení z českého jazyka na ČVUT FD je třeba se 

předem přihlásit e-mailem Mgr. Ireně Veselkové (veselkova@fd.cvut.cz, 

kapacita na jeden termín je maximálně 20 studentů). V e-mailu uveďte svoje 

jméno, termín, o který máte zájem. V příloze zašlete kopii dokladu o zaplacení 

zkoušky. 

Držitelé certifikátu úrovně B2 z českého jazyka zkoušku nekonají, úředně 

ověřenou kopii certifikátu doloží na Studijní oddělení ČVUT FD nejpozději 

v den konání přijímací zkoušky (informace obdrží v pozvánce k přijímací 

zkoušce). 

Cena zkoušky je 2.500,- Kč. Poplatek musí být zaplacen převodem na 

účet před zahájením zkoušky.  

Doklad totožnosti a originál dokladu o zaplacení zkoušky vezměte s sebou 

k předložení v den konání zkoušky!!! 

 

Platba kurzu v korunách: 

Platbu proveďte na účet ČVUT FD: 

Číslo účtu: 19-3322370227/0100 KB 

Variabilní symbol: 7941901 

IBAN:  CZ63 0100 0000 1933 2237 0227 

SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX  

Při platbě nezapomeňte uvést variabilní symbol, do zprávy pro příjemce Vaše 

jméno a příjmení a účel platby. 

Neúčast je nutné omluvit e-mailem nejpozději 2 dny předem, jinak termín 

propadá. 

Požadavky ke zkoušce z českého jazyka 

Úroveň zkoušky odpovídá úrovni B2 podle „Společného evropského 

referenčního rámce“. 

Zkouška je tvořena písemnou a ústní částí.  

Písemná část zkoušky (o délce cca 120 min) zahrnuje poslech 

s porozuměním, gramaticko-lexikální test na základě doporučené literatury a 

krátký písemný projev. 
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Ústní část zkoušky (o délce 15 min) ověřuje ústní projev uchazeče, konverzace 

s vyučujícím v rozsahu témat doporučené literatury, základní reálie České 

republiky. 

Výsledek zkoušky bude sdělen v den konání zkoušky v odpoledních hodinách. 

Úspěšným absolventům zkoušky bude vydáno „Osvědčení o vykonání zkoušky 

z českého jazyka na ČVUT v Praze Fakultě dopravní”. 

Zkouška je úspěšná, pokud uchazeč dosáhne minimálně 70% v písemné i ústní 

části. Pokud neuspěje v písemné části, není již k ústní části zkoušky připuštěn. 

Zkoušku lze opakovat v daném akademickém roce pouze jednou, a to nejdříve 

jeden kalendářní měsíc po neúspěšném pokusu. 

Doporučená literatura 

H. Remediosová, E. Čechová: Chcete mluvit česky? / Do You Want To Speak 

Czech? (1. a 2. díl), Liberec 2010. 

A. Nekovářová: Čeština pro život / Czech for Life, Akropolis 2006. 
 

 

doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. 

děkan ČVUT v Praze Fakulty dopravní 

v zast.: 

Ing. Martin Langr, Ph.D. 

v. r. 

proděkan pro pedagogickou činnost 

V Praze dne 23. dubna 2019 


