Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, Ústí nad Labem
příspěvková organizace
Státní všeobecná jazyková zkouška – němčina
Informace o požadavcích k písemné a ústní části
státní všeobecné jazykové zkoušky
SVJZ odpovídá úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Státní
jazykové zkoušky na jazykových školách, které mají právo tyto jazykové zkoušky pořádat, se
řídí zákonem 33/2005 Sb.
Na zadní stranu přihlášky k SVJZ uvede kandidát pět titulů knih, které v originále (tj.
v němčině) přečetl z krásné literatury německy mluvících zemí. Z těchto děl se bude vycházet
při ověřování vlastní četby v rámci ústní části SVJZ. Celkový rozsah všech uvedených děl
musí být minimálně 500 stran a přednostně by měla být čtena díla autorů 20. století (např.
Stefan Zweig, Patrick Süskind, Thomas Mann, R. M. Rilke, Franz Kafka, Franz Werfel, F.
Dürrenmatt, Max Frisch, H. Hesse, G. Grass a mnozí další dle vlastního výběru kandidáta.
Nesmí být uváděna literatura překladová (např. angličtí autoři v německém překladu) ani
literatura odborná, technická a tzv. triviální (čistě zábavná literatura neuměleckého
charakteru, např. detektivky).
Příprava na SVJZ musí spočívat v dobrém osvojení jazykových dovedností komunikativního i
gramatického charakteru, to znamená, že je třeba prokázat schopnost aktivně používat
němčinu na základě běžné slovní zásoby spisovného jazyka, a to v ústní i psané formě a na
dobré gramatické úrovni. Pro úspěšné zvládnutí této zkoušky zpravidla nedostačuje látka
probraná na střední škole a posílená pobytem v cizině, bez speciální jazykové přípravy cílené
na tento typ zkoušky.
Doporučená literatura pro jazykovou a obsahovou přípravu:
1. Učebnice pro práci v hodinách:
Sprechen Sie Deutsch? – 4. díl – učebnice němčiny pro střední a jazykové školy
2. Příručky pro samostatnou přípravu:
Homolková: Reálie německy mluvících zemí
Cvičebnice německé gramatiky s klíčem, např. Dusilová-Ebel-Goedert-Vachalovská:
Cvičebnice německé gramatiky
nebo jiné učebnice srovnatelného rozsahu pro oblast konverzačních témat, reálií
německy mluvících zemí a německé gramatiky, kvalitní slovník a gramatika dle
vlastního výběru a nabídky trhu
Průběh zkoušky:
SVJZ má část písemnou a část ústní. Písemná část probíhá v podzimním nebo jarním
termínu, který je vždy společný pro všechny zkušebny na území ČR. Je rozdělena do

dvou bloků. V prvním se zkouší porozumění čtenému textu (pomocí testů je
ověřována míra porozumění předloženému textu – trvání zpravidla 50 minut) a volné
téma (slohová práce podle předloženého zadání, rozsah cca 500 slov, časový limit cca
90 minut). Následuje druhý blok, v němž se zkouší porozumění slyšenému textu a
vypracovává se gramatický test (celkem cca 100 minut).
Ústní zkouška zahrnuje vedle ověření komunikativních dovedností uchazeče a jeho
jazykové kompetence v oblasti mluveného jazyka rovněž přezkoušení z následujících
tématických okruhů:
 Reálie německy mluvících zemí přibližně v rozsahu doporučené literatury
(Homolková) a základní orientaci v aktuální situaci těchto zemí (hospodářství,
politika apod.)
 Stručnou historii německy mluvících zemí a základní znalosti o jejich vztazích
k území dnešní ČR
 Minimální orientaci v dějinách literatury německy mluvících zemí (pouze na
základě vlastní četby uvedené na přihlášce k SVJZ)
Konverzačními okruhy pro zkoušku jsou například: Familie, Haus und Wohnung,
Arbeit und Beruf, Studium, Freizeitaktivitäten, Verpflegung, Gesundheit und
Krankheit, Sport, Kunst, Reisen, Natur, Umweltschutz, Technik, Medien, Politik,
Wirtschaft a podobně.

