
Běžné rozdělení pokročilostí v jazyce, kterému většinou odpovídá označení učebních 
materiálů: 
 
STUPEŇ Porozumění 

mluvenému slovu 
Použití mluveného 
jazyka 

Porozumění 
psanému textu 

Schopnost 
písemného projevu 

ZAČÍNAJÍCÍ 

(Beginner) 

Nulová nebo velmi 
omezená schopnost 
vnímat mluvené slovo 
(na začátku kurzu). 

Nulová nebo téměř 
nulová schopnost 
aktivně jazyk použít 
(na začátku kurzu). 

Nulová nebo velmi 
omezená schopnost 
porozumět psanému 
textu (na začátku 
kurzu). 

Nulová nebo téměř 
nulová schopnost 
písemného projevu 
v cizím jazyce (na 
začátku kurzu). 

ZÁKLADNÍ 

(Elementary) 

Schopnost porozumět 
izolovaným slovům 
nebo velmi pomalému 
strukturovanému 
projevu. 

Bez znalosti gramat. 
systému jayzka. 
Velmi omezená 
slovní zásoba. 
Skutečná 
komunikace není 
možná. 

Velmi limitovaná 
schopnost 
reprodukovat psaný 
text. Schopnost 
porozumět pouze 
několika velmi 
jednoduchým větám. 

Psaní nemnoha 
krátkých a 
jednoduchých slov 
s problémy 
v pravopise. Obtíže 
s konstrukcí i velmi 
jednoduchých vět. 

MÍRNĚ 
POKR. 

(Pre-
Intermediate) 

Porozumění pouze 
velmi krátkým a 
jednoduchým větám. 
Neschopnost sledovat 
konverzaci rodilých 
mluvčích. 

Velmi limitovaná 
znalost gramatiky a 
slovní zásoby. 
Vyjadřování 
základních 
myšlenek. 

Velmi pomalá četba. 
Porozumění jen 
izolovaným částem 
obecného textu. 
Neschopnost text 
reprodukovat. 

Stále velmi omezené 
znalosti gramatiky a 
pravopisu. 
Schopnost napsat 
nemnoho zažitých 
frází. 

STŘEDNÍ 

(Intermediate) 

Řada problémů při 
sledování konverzace 
rodilých mluvčích. 
Porozumění 
jednoduchému 
obecnému jazyku, 
neschopnost vnímat 
odbornou debatu. 

Schopnost vyjádřit 
se ve většině 
běžných situací. 
Nejistota při 
používání gramatiky 
a slovní zásoby. 

Pomalé, avšak 
souvislé čtení. 
Neúplné porozumění 
obecnému textu, 
schopnost částečné 
reprodukce. 

Používání 
jednoduchých vět. 
Potíže 
s vyjadřováním 
myšlenek, stále ještě 
mnoho gramat. a 
pravopisných chyb. 

VYŠŠÍ 
STŘEDNÍ 

(Upper-
Intermediate) 

Porozumění většině 
komunikace rodilých 
mluvčích. Unikají 
některé detaily. 

Schopnost účastnit 
se aktivně 
konverzace bez 
větších obtíží. 
Mnoho gramat. 
struktur již zažito. 

Při soustředění 
bezproblémové, 
plynulé čtení. 
Schopnost text 
reprodukovat 
poměrně přesně. 

Dobrá struktura věty, 
poměrně jasné a 
přirozené vyjádření 
obsahu. Drobné 
gramat. a pravopisné 
chyby. 

POKROČILÝ 

(Advanced) 

Bezproblémové 
porozumění přirozené 
konverzaci. Určité 
nejasnosti při použití 
dialektů a 
kolokvialismů. 

Široké a přesné 
použití všeobecného 
i odborného jazyka. 
Objevují se jen 
drobné chyby 
v gramatice a slovní 
zásobě. 

Přirozené, plynulé 
čtení. Přesná 
reprodukce naprosté 
většiny aspektů 
všeobecných textů. 

Dobré, přirozené 
schopnosti 
v písemném projevu. 
Objevují se jen 
nepodstatné gramat. 
a pravopisné chyby. 

	  


