
Zkouškové centrum Univerzity Karlovy je autorizovaným 
centrem Cambridge English Language Assessment, ins�tuce 
s více než stoletou tradicí v testování anglič�ny jako cizího 
jazyka (první zkoušky se uskutečnily v roce 1913) a fungující 
při Cambridge University. Toto zkouškové centrum bylo 
otevřeno v roce 2012 v rámci Katedry anglického jazyka a 
literatury Pedagogické fakulty UK. 
Centrum má oprávnění organizovat zkoušky pro osoby 
spojené s Karlovou univerzitou, zejména studenty, 
doktorandy, zaměstnance, účastníky programů celoži-
votního vzdělávání a frekventanty kurzů.

V současné době má centrum oprávnění vykonávat 
následující zkoušky:
Cambridge English: Preliminary (A2)
Cambridge English: First (B2)
Cambridge English: Advanced (C1)
Cambridge English: Proficiency (C2)
Teaching Knowledge Test (TKT) – všechny moduly

Po absolvování zkoušky kandidá� obdrží cer�fikát, který 
dokládá úroveň jejich znalos� podle Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky a stupeň úspěšnos� v rámci 
každé zkoušky.
Zkoušky se konají několikrát za rok v termínech pevně 
stanovených Cambridge English Language Assessment. 
Mohou mít buď podobu tradiční papírové zkoušky, nebo 

zkoušky konané online. Zkoušky musí probíhat v souladu 
s podmínkami a dle regulí této ins�tuce. Centrum jako 
takové, tedy zkoušející, zadavatelé písemných zkoušek a 
další organizátoři, podléhají pravidelným školením a přísným 
inspekcím.
Centrum nabízí přípravné kurzy k jednotlivým zkouškám, ale 
návštěva kurzů není podmínkou pro vykonání zkoušky. 
Příležitostně také nabízíme bezplatné zkoušky nanečisto, 
možnost vyzkoušet si některou z cambridgeských zkoušek 
ve zkrácené podobě nebo vyzkoušet si některý komponent 
zkoušky.

Ke zkoušce se můžete přihlásit osobně na Katedře anglického 
jazyka a literatury v Celetné 13, Praha 1 (místnost 5 nebo 7) 
nebo online na webových stránkách.

Veškeré informace i přihlášky naleznete na webových 
stránkách centra 
h�p://webkajl.pedf.cuni.cz/cambridgeexams/
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Zkouškové centrum 

PhDr. Bohuslav Dvořák

vedoucí centra 

bohuslav.dvorak@pedf.cuni.cz 

tel. 721 976 468

http://webkajl.pedf.cuni.cz/cambridgeexams/

Celetná 13

116 39 Praha 1

Katedra anglického jazyka a literatury 
Zkouškové centrum Univerzity Karlovy, Pedagogická fakulta

O nás Zkoušky Termíny a ceny Přihlášky a přihlašování Příprava na zkoušky Kontakty

Cambridge English: Preliminary

Cambridge English: First

Cambridge English: Advanced

Cambridge English: Proficiency

Teaching Knowledge Test (TKT)

mezinárodně uznávané jazykové zkoušky

Cambridge English

Další informace na

www.pedf.cuni.cz/kalj/cambridgeexams

Zkouškové centrum Univerzity Karlovy

při katedře anglického jazyka a literatury

Pedagogické fakulty

nabízí

P E DAG O G I C K Á FA K U LTA
Univerzita Karlova
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