B2
POKROČILÍ - B2
POSLECH S POROZUMĚNÍM
Rozumí spisovné řeči, živé nebo vysílané, jak na známá, tak méně známá témata, se kterými
se běžně setkává v osobním, společenském, akademickém nebo profesním životě. Jeho
schopnost porozumět ovlivňuje pouze značný hluk v okolí, nesprávná stavba vyslechnutého
projevu a/nebo užití idiomatických výrazů.
Dokáže porozumět hlavním myšlenkám propozičně i jazykově složité řeči týkající se jak
konkrétních, tak abstraktních témat ve spisovném jazyce, včetně odborných diskusí ve svém
oboru.
Dokáže rozumět delší promluvě a složité argumentaci, pokud jde o téma, které dostatečně
zná, a pokud je postup přednášky výrazně signalizován explicitními prostředky.
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
Dokáže číst do značné míry samostatně, přičemž používá techniku a rychlost čtení
odpovídající různým textů a účelům. Dobře se orientuje při výběru příručních materiálů. Má
rozsáhlou funkční „čtecí“ slovní zásobu, ale může mít problémy s málo častými
idiomatickými spojeními.
ÚSTNÍ INTERAKCE
Dokáže jazyk užívat plynule, přesně a účinně a vyjadřovat se v rámci širokého okruhu
všeobecných, akademických, profesních nebo zábavních témat a jasně označovat vztahy mezi
myšlenkami. Dokáže komunikovat spontánně a gramaticky správně, aniž by zjevně musel(a)
omezovat, co chce říct, a volí rovinu formálnosti odpovídající daným okolnostem.
Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s
rodilými mluvčími a udržovat s nimi vztahy, aniž by to některého z účastníků komunikace
stálo nepřiměřené úsilí. Dokáže naznačit, jakou důležitost přikládá událostem a zážitkům,
jasně vysvětlit a obhájit názory za pomoci vhodných argumentů.
SAMOSTATNÝ ÚSTNÍ PROJEV
Dokáže podat jasný a systematicky rozvinutý popis a prezentaci, přičemž zvýrazňuje hlavní
myšlenky a uvádí potřebné podrobnosti.
Dokáže vytvořit jasné a podrobné popisy a srozumitelně a podrobně se vyjadřovat o široké
škále témat, která se vztahují k oblasti jeho/jejího zájmu, přičemž rozvádí své myšlenky a
podporuje je dodatečnými argumenty a odpovídajícím příklady.
PÍSEMNÁ INTERAKCE
Dokáže v písemné formě účinně podávat informace i vyjádřit své názory a dokáže na podobná
sdělení reagovat.
PÍSEMNÝ PROJEV
Dokáže napsat srozumitelné podrobné texty týkající se různých témat z oblasti jeho/jejích

zájmů, přičemž dokáže shrnout, skloubit a zhodnotit informace a argumenty z velkého počtu
zdrojů.

