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VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ NA FEKT VUT V BRNĚ  
 
 

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM (s výjimkou AJEI-H) 

(prezenční forma studia) 
 

 

Výuka angličtiny pro studenty bakalářských studijních programů 

Povinností studentů je složit do konce bakalářského studia dvě zkoušky z jazyka anglického: 

zkoušku z předmětu BPC-AN4 Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2 a zkoušku 

z předmětu BPC-AEI Angličtina pro elektrotechnické inženýrství.. Předměty jsou součástí 

volitelných všeobecně vzdělávacích (VVV) předmětů a jsou zařazeny do skupiny 3. Jsou 

jednosemestrální, jsou zakončeny zkouškou za 2 kredity a kterýkoliv z těchto dvou předmětů si 

studenti mohou zapsat jako první, a to v jednom semestru jeden předmět BPC-AN4 nebo BPC-

AEI. 

 

 

Před registrací jazykového předmětu v informačním systému (dále jen IS VUT) je nutné, aby 

studenti prvního ročníku bakalářského studia absolvovali rozřazovací jazykový test, umístěný na 

adrese www.vutbr.cz/jazyk/. Body, které studenti v testu získají, určují jejich úroveň znalostí 

anglického jazyka. Pro zápis do předmětu XAN4/BPC-AN4/XAEI/BPC-AEI je potřeba získat 41-

60 bodů. 

 

Pokud studenti nemají znalost angličtiny odpovídající požadavkům na zápis do předmětu BPC-

AN4/BPC-AEI, je jejich povinností si tuto znalost před registrací předmětu doplnit způsobem 

studia, který si sami zvolí. 

 

Studenti prvního ročníku mají možnost začít studovat anglický jazyk po elektronickém zápisu 

do IS VUT v letním semestru, a to v jednom semestru jeden předmět BPC-AN4 nebo BPC-AEI. 

 

Uznání zkoušek z předmětů anglického jazyka  

Místo předmětu BPC-AN4 je studentům možné uznat Státní jazykovou zkoušku všeobecnou 

z angličtiny a mezinárodní zkoušky First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced 

English (CAE) a Certificate of Proficiency in English (CPE).  

 

Výše uvedené zkoušky je možné uznat, pokud od jejich absolvování neuplynulo více než 5 let.  

Uznání zkoušky se řídí vyhláškou FEKT Uznávání absolvovaných předmětů v platném znění. 

Přílohou k elektronické žádosti o uznání předmětu musí být úředně ověřené osvědčení o vykonané 

zkoušce, které student doručí na studijní oddělení FEKT, Technická 10, Brno, nejpozději do 10. 

srpna před zahájením akademického roku.  

Vzhledem k odbornému obsahu předmětu BPC-AEI není možné místo něj uznat žádnou jinou 

jazykovou zkoušku. Výjimkou jsou studenti, kteří budou v tomto akademickém roce absolvovat 

výjezd na zahraniční univerzitu v rámci projektu Erasmus. Pokud student během svého studijního 

pobytu absolvuje na zahraniční univerzitě předmět  odborného anglického  jazyka, který svojí 
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náplní odpovídá obsahu předmětu BPC-AEI  a složí z něj zkoušku, může mu být tento předmět 

uznán jako ekvivalent předmětu BPC-AEI za předpokladu splnění požadavků uvedených ve 

vyhlášce FEKT Uznávání absolvovaných předmětů.  

 

Ověření znalostí angličtiny na úrovni B2 pro výjezd studentů na zahraniční univerzitu 

v rámci projektu Erasmus 

Studenti, kteří budou v akademickém roce 2019-20 žádat o výjezd na zahraniční univerzitu v rámci 

projektu Erasmus, potřebují pro svůj výjezd znalost anglického jazyka na úrovni B2 Společného 

evropského referenčního rámce pro jazyky (gramatická kompetence, lexikální kompetence, práce 

s textem). Ověření těchto znalostí bude provedeno formou písemné zkoušky, která se bude konat 

v lednu na Ústavu jazyků FEKT VUT. Přesný termín zkoušky bude vyhlášen v prosinci.   

 

Ti studenti, kteří vlastní mezinárodní certifikát na úrovni B2 a vyšší, přiloží tento certifikát 

k žádosti o výjezd a výše uvedené zkoušky se neúčastní.  

 

 

 

MAGISTERSKÉ  STUDIJNÍ PROGRAMY 

(prezenční forma studia) 
 

Výuka angličtiny pro studenty navazujících magisterských studijních programů 

Povinností studentů je absolvovat předměty MPC-EFE1 a MPC-EFE2 nazvané English for Life. 

Tyto předměty je nutno absolvovat ve výše uvedeném pořadí, protože MPC-EFE1 je prerekvizitou 

předmětu MPC-EFE2.  Oba předměty jsou jednosemestrální a nahrazují bývalý celoroční předmět 

MEFE. Předmět MPC-EFE1 je zakončený klasifikovaným zápočtem za 2 kredity a předmět MPC-

EFE2 je zakončený zkouškou za 2 kredity.  

 

Ověření znalostí angličtiny na úrovni B2 pro výjezd studentů na zahraniční univerzitu 

v rámci projektu Erasmus 

Studenti, kteří budou v tomto akademickém roce  žádat o výjezd na zahraniční univerzitu v rámci 

projektu Erasmus, potřebují pro svůj výjezd znalost anglického jazyka na úrovni B2 Společného 

evropského referenčního rámce pro jazyky (gramatická kompetence, lexikální kompetence, práce 

s textem). Ověření těchto znalostí bude provedeno formou písemné zkoušky, která se bude konat 

v lednu na Ústavu jazyků FEKT VUT. Přesný termín zkoušky bude vyhlášen v prosinci. 

   

Ti studenti, kteří vlastní mezinárodní certifikát na úrovni B2 a vyšší, přiloží tento certifikát 

k žádosti o výjezd a výše uvedené zkoušky se neúčastní. 

 

Uznání zkoušky z předmětu anglického jazyka 

Vzhledem ke specifickému obsahu předmětu anglického jazyka MPC-EFE1/2 není možné místo 

něj uznat žádnou jinou jazykovou zkoušku. Výjimkou jsou studenti, kteří budou absolvovat 

výjezd na zahraniční univerzitu v rámci projektu Erasmus. Pokud student během svého studijního 

pobytu absolvuje na zahraniční univerzitě předmět anglického jazyka, který svojí náplní odpovídá 
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obsahu předmětu MPC-EFE1 nebo MPC-EFE2  a složí z něj zkoušku, může mu být tento předmět 

uznán jako ekvivalent jednoho z těchto předmětů za předpokladu splnění požadavků 

uvedených ve vyhlášce FEKT Uznávání absolvovaných předmětů. 

 

Absolventům předmětů HAC1 a HAC2 Kulturní studia bakalářského studijního programu 

Angličtina v elektrotechnice a informatice (AJEI-H), absolvovaném na FEKT VUT, budou rovněž 

zkoušky MPC-EFE1 a MPC-EFE2 uznány. 

 

 

Obecné informace pro prezenční bakalářské i navazující magisterské studijní programy 

Podrobné informace o každém z nabízených předmětů se nacházejí v informačním systému (dále 

jen IS VUT) v kartách jednotlivých předmětů. Zápis do jazykových předmětů je elektronický v IS 

VUT.  
 

 

 

Ing. Martin Jílek 

                                                                                             vedoucí UJAZ  

FEKT VUT v Brně 

 

 

V Brně dne 03. 09. 2020 

 


