
 

Přijímací pohovory z angličtiny 2019 na 

Gymnáziu BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY 

 
Obecná témata 

 
● Rodina, vztahy a tradice  
● Školy, učitelé a třídy  
● Osobní zájmy a osobní rozvoj 

 
Ukázkové otázky 

 
Následující otázky slouží pouze jako příklady. Jsou podobné otázkám, které budou kladeny 

při zkoušce. Mohou, ale také nemusí, být shodné s otázkami použitými u zkoušky. 

 
● When your family goes on a vacation, what is the way you most like to travel?  
● Who in your family do you connect with? Why?  
● What makes a good teacher? Give an example.  
● What kinds of situations in school are the most challenging for you? Give 

an example.  
● What does a homeroom teacher need to hear from the students in his or her class?  
● What motivates you to try harder? 

 
 
 
Testovací kritéria (počet bodů) 

 
● Jazykové schopnosti (10 bodů): sledujeme gramatickou správnost, vhodnou 

a komplexní slovní zásobu, tvořivá řešení v případě „zadrhnutí“, smělost ve 

vyjadřování, plynulost.  
● Obsah konverzace (10 bodů): upřednostňujeme určité (konkrétní) informace 

namísto obecných, detailní namísto nejasných, promyšlené namísto mechanicky 

zapamatovaných, smysluplné namísto významově nejasných.  
● Osobní zapojení (10 bodů): upřednostňujeme autentičnost namísto odměřenosti, 

spontánnost namísto mechaničnosti, souvislost namísto nesouvislosti, živost namísto 

strnulého vystupování, motivovaný postoj namísto apatie. 

 
Maximální možný počet získaných bodů za tato kritéria je 30 od každého hodnotitele 

(celkem 60 bodů od obou hodnotitelů). 



Stanovení konečného bodového výsledku 

 

Uvědomujeme si, že ústní zkouška má větší míru subjektivity. Proto byl vytvořen systém, 

který zabraňuje tomu, že uchazeč bude kupříkladu hodnocen lépe jen proto, že „měl 

štěstí“ na „hodnějšího“ hodnotitele. 

 

V procesu hodnocení budou figurovat celkem 4 hodnotitelé, ale každý uchazeč bude 

hodnocen pouze dvěma z nich. Bodové výsledky uchazeče od „jeho“ dvou hodnotitelů 

nejsou konečné. Jde pouze o předběžný počet bodů, který určí pořadí ve vztahu k jiným 

uchazečům ohodnoceným danými hodnotiteli. Je tedy vytvořena jedinečná kombinace ve 

vztahu k jiným hodnotitelům a konečný počet bodů se stanovuje na základě pořadí podle 

umístění uchazeče vůči jiným uchazečům. 

 

Příklad procesu testování 

 

Hodnotitelé mají čísla 1, 2, 3 a 4.  
Ke zkoušce přijdou uchazeči A a B. 

 

1) Uchazeč A přijde ke zkoušce a dostane hodnotitele 1 a 2. Od hodnotitele 1 dostane 

uchazeč předběžně 20 bodů, od hodnotitele 2 dostane předběžně 27 bodů. Jeho 

celkový předběžný počet bodů je 47. Na seznamu zkoušených uchazečů u 

hodnotitele 1 se uchazeč A umístil jako čtvrtý, a tím získává konečných 27 bodů 

(první uchazeč má maximum, tedy 30, každý další o bod méně). Na seznamu 

zkoušených uchazečů u hodnotitele 2 se uchazeč A umístil jako pátý, a tím získává 

konečných 26 bodů. Konečný součet jeho bodů je tedy 53 z 60 a zkoušku splnil na  
88,33 %. 

 

2) Uchazeč B přijde ke zkoušce a dostane hodnotitele 2 a 3. Od hodnotitele 3 dostane 

předběžně 28 bodů, od hodnotitele 4 dostane předběžně 25 bodů. Jeho celkový 

předběžný počet bodů je 53. Na seznamu zkoušených uchazečů u hodnotitele 3 se 

uchazeč B umístil jako desátý, a tím získává konečných 21 bodů (první uchazeč má 

maximum, tedy 30, každý další o bod méně). Na seznamu zkoušených uchazečů u 

hodnotitele 4 se uchazeč B umístil také jako desátý, a tím získal ve finále taktéž 21 

bodů. Konečný součet jeho bodů je tedy 42 z 60 a zkoušku splnil na 70,00 %. 

 

3) Uchazeč A tedy získal vyšší skóre než uchazeč B, i když jeho předběžný počet bodů 

byl nižší než předběžný počet bodů uchazeče B. 


