
 

 

KPP V 1. ROČNÍKU, ZKOUŠKA Z ČJ A KURZ ČJ PRO CIZINCE 

 
 

1. Kultura psaného projevu (KPP) 

 

 Předmět tříbí kompetence studentů ve využívání jazykových prostředků a je tak zásadní průpravou pro 

plnění písemných atestací, zejména pak přípravou pro jazykové zvládnutí závěrečné bakalářské práce. 

 Nerodilí mluvčí českého jazyka si KPP mohou zapisovat až od druhého ročníku studia (od třetího do 

šestého semestru) po úspěšném složení zkoušky z českého jazyka pro nerodilé mluvčí. 

2. Zkouška z českého jazyka pro nerodilé mluvčí 

 

 Podmínkou pro zápis KPP je splnění zkoušky z českého jazyka pro nerodilé mluvčí, která se koná vždy 

ve zkouškovém období na konci každého akademického roku – garantem je Katedra literární tvorby. 

 Zkouška splňuje parametry úrovně B2 a obsahuje tyto části: 

o čtení s porozuměním; poslech s porozuměním; gramaticko-lexikální test; psaní a mluvení. 

3. Kurz českého jazyk pro cizince (ČJ pro cizince) 

 

 Vzhledem k náročnosti zkoušky z českého jazyka pro nerodilé mluvčí nabízí VŠKK dvousemestrální 

kurz ČJ pro cizince, který studenty na úspěšné složení zkoušky připraví. Kurz jim poskytne rovněž 

průpravu pro absolvování KPP - bez absolvování povinného předmětu KPP nelze studium dokončit. 

 Podmínkou účasti v druhém semestru kurzu ČJ pro cizince jsou: max. 3 absence v prvním semestru + 

absolvování závěrečného testu na konci prvního semestru. 

 Pro variantu školného Chytrá volba je kurz zdarma; pro ostatní tarify školného je zpoplatněn dle 

Sazebníku poplatků příslušného akademického roku. 

4. Slovensko (studenti ze SR): 

 

 Studenti, jejichž rodným jazykem je slovenština, neskládají závěrečnou zkoušku z českého jazyka a 

mohou KPP navštěvovat od prvního ročníku (prvního semestru). 

 Pokud sami nemají jistotu v používání českého jazyka, je jim doporučeno rovněž navštěvovat jeden 

nebo oba semestry kurzu ČJ pro cizince.  
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