
Požadavky na jazykovou kompetenci zahraničních studentů 

 

Vysoká škola hotelová a ekonomická nabízí studijní programy jak pro české, tak i pro 

zahraniční studenty s tím, že výuka probíhá v českém jazyce. Pro úspěšné absolvování všech 

studijních povinností, tj. přednášek, seminářů, cvičení, psaní seminárních prací, skládání 

zkoušek a testů, vypracování bakalářské/diplomové práce apod. je nezbytné, aby studenti-

cizinci ovládali český jazyk na potřebné úrovni. 

 

Uchazečům, kteří prokážou při přijímacím řízení nižší úroveň znalosti českého jazyka, 

umožňuje VŠHE rozložení výuky do čtyř (bakalářské studium) nebo do tří (magisterské 

studium) semestrů spolu s rozšířenou výukou českého jazyka v 1. a 2. semestru studia. 

 

Přijímací test z českého jazyka může uchazeč v daném akademickém roce absolvovat pouze 

jednou. V odůvodněných případech lze na základě doporučení vedoucí katedry jazyků do 14 

dnů od konání 1. pokusu požádat vedení školy o výjimku. 

 

Porozumění 

 

Poslech: Rozumím hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných 

tématech, se kterými se setkávám v práci, ve škole, ve volném čase atd. Rozumím smyslu 

mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo témat 

souvisejících s oblastmi mého osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně 

pomalu a zřetelně. 

 

Čtení: Rozumím textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě 

nebo které se vztahují k mé práci. Rozumím popisům událostí, pocitů a přáním v osobních 

dopisech. 

 

Mluvení 

 

Ústní interakce: Umím si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v 

oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Dokážu se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, 

která jsou mi známá, o něž se zajímám nebo která se týkají každodenního života (např. 

rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí). 

 

Samostatný ústní projev: Umím jednoduchým způsobem spojovat fráze, abych popsal(a) své 

zážitky a události, své sny, naděje a cíle. Umím stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a 

plány. Umím vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy nebo filmu a vylíčit své reakce. 

 

Psaní 

 

Umím jednoduchým způsobem spojovat fráze, abych popsal(a) své zážitky a události, své 

sny, naděje a cíle. Umím stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umím vyprávět 

příběh nebo přiblížit obsah knihy nebo filmu a vylíčit své reakce. 

 


