
Požadavky ke zkoušce z angličtiny pro doktorandy a její organizace  
 

Obsah a části zkoušky 
1.  Písemná část – budou prověřeny znalosti gramatiky a slovní zásoby na úrovni cambridge-
ské zkoušky PET (Preliminary English Test - mírně až středně pokročilá úroveň). Vzor testu 
bude vyvěšen na adrese http://sci.ujep.cz/mgr-havlikova.html.  

2.  Četba a překlad odborného textu - student předloží min. 200 stránkovou odbornou pub-
likaci, kterou stručně charakterizuje a z níž určenou část přečte a přeloží. Poté může následo-
vat konverzace týkající se předložené publikace. 
3. Konverzační část - bude prověřena schopnost studenta konverzovat na obecné a odborné 
téma (týkající se problematiky disertační práce i obecně životních situací).  

 

Organizace zkoušky 
1. Student bude skládat zkoušku před tříčlennou komisí, členy komise budou lektorky anglic-
kého jazyka a zástupce z katedry fyziky nebo matematiky (navrženi byli prof. Nezbeda, prof. 
Hušek, prof. Němec, přičemž by mělo být dbáno na to, aby student z katedry matematiky byl 
zkoušen někým z katedry fyziky a naopak). Celá zkouška bude vedena v anglickém jazyce. 

2.  Během akademického roku budou vypsány dva zkušební termíny (leden nebo únor, květen 
nebo červen) tak, aby měl student možnost se o termínu dozvědět nejméně jeden měsíc pře-
dem. Na zkoušku se student bude přihlašovat prostřednictvím systému STAG (kód předmětu 
KFY/PD11 v ak. roce 2010-11, od ak roku 2011-12 bude používán kód KPRF/PD11). Student 
může tuto zkoušku opakovat nejvýše dvakrát (viz Studijní a zkušební řád v doktorském stu-
dijním programu PřF UJEP).  

3. Pravidelná docházka na výuku angličtiny pro doktorandy nebude požadována. Studenti 
mohou navštěvovat přípravný kurz na zkoušku v rozsahu dvou semestrů (výuka začne vždy 
v zimním semestru a bude ukončena v letním semestru). Po domluvě s lektorkou Mgr. E. 
Havlíkovou mohou studenti „nanečisto“ absolvovat písemnou část zkoušky.  

4. Písemná část zkoušky může být studentovi prominuta, jestliže předloží certifikát 
z cambridgeské zkoušky PET či jiné zkoušky na stejné, popřípadě vyšší úrovni. 

 

   

 

Podle těchto zásad se bude zkouška konat od letního semestru ak. roku 2010-11.   
 

 

 

 

V Ústí nad Labem, 18. 2. 2011 

 

 

                                                                                                       RNDr. Eva Hejnová, PhD. 

                                                                                                         proděkanka pro studium 

 

 



 


