
eTestMe.com pro jednotlivce 
pro uchazeče o zaměstnání, studenty, absolventy, zaměstnance, pro 

všechny, kteří používají cizí jazyk v každodenní praxi 
 

1. O testovací platformě LANGMaster eTestMe.com  

1.1.  Představení eTestMe.com 

 

LANGMaster eTestMe.com je elektronická testovací platforma, jejímž prostřednictvím lze 
s použitím počítače a internetu spolehlivě vyhodnotit úroveň znalostí cizího jazyka, znalosti a 
dovednosti, které jste získali v běžném a pracovním životě a které nemusí být nutně doložitelné 
formálními osvědčeními či diplomy.  
 
Věděli jste že: 

 75% všech pracovních nabídek obsahuje požadavky na znalost alespoň jednoho světového 
jazyka? 

 více než 2/3 zaměstnavatelů požadují od nových zaměstnanců znalost angličtiny jak v ústní, tak 
písemné formě? 

 Zaměstnavatelé oceňují, když znalosti cizího jazyka, deklarované ve Vašem životopise, máte 
potvrzené z nezávislého zdroje? (Nejlépe mezinárodního, podle takzvaného Společného 
evropského referenčního rámce „SERR“). 

1.2. Společný evropský referenční rámec (SERR) pro jazyky 

eTestMe.com vychází z požadavků dokumentu „Společný evropský referenční rámec (SERR)“ 

pro jazyky, který vydala Rada Evropy a který umožňuje vzájemné porovnání jazykových znalostí v rámci 

Evropské unie. 

Společný Evropský referenční rámec (SERR) (www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-
evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky ) definuje stupnici úrovně znalostí cizího jazyka.  
Stupnici tvoří tři široce pojaté úrovně: 

- Uživatel základů jazyka (podúrovně A1 a A2); 
- Samostatný uživatel (podúrovně B1 a B2); 
- Zkušený uživatel (podúrovně C1 a C2). 

 
eTestMe.com vyhodnotí jazykovou úroveň testovaného právě podle SERR klasifikace. Na 

základě výsledků testu může firma (HR manažer) jednoduše porovnat výsledky testovaného uchazeče 

s výsledky uchazečů, kteří složili některou ze světově známých jazykových zkoušek a testů. Stejným 

způsobem může firma porovnat jazykové znalosti svých zaměstnanců a následně navrhnout 

ekonomický a smysluplný rozvoj jazykových znalostí napříč firmou. 

 

 

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky


Ukázka sebehodnocení v Evropském životopise: 
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp 
 

 (*) Společný evropský referenční rámec pro jazyky 
 

1.3. eTestMe.com jednotlivci poskytuje 

a. relevantní, užitečné a spolehlivé jazykové testy s výsledky srovnatelnými s mezinárodními 
jazykovými zkouškami, 

 

b. komplexní výhradně elektronické testování gramatiky a slovní zásoby, porozumění čtenému 
textu, porozumění poslechu, písemného projevu a mluveného projevu (vyhodnocení písemného a 
mluveného projevu je prováděno tutorem-proškoleným jazykovým expertem elektronickou 
cestou), 

 

c. výsledky testování se řídí kritérii Společného Evropského referenčního rámce (SERR), 
 

d. okamžité získání výsledků testů bez ohledu na místo, kde se právě nacházíte (vyhodnocení 
písemného a mluveného projevu tutorem do několika hodin), 

 

e. certifikát s výsledky testu včetně písemných informací, jak výsledky testů interpretovat. 
 

1.4. Princip fungování testování 

LANGMaster eTestMe.com propojuje tři subjekty ve třech různých časech a na třech různých 
místech. Je tedy jedno, kde se momentálně nacházíte, zda doma, v práci, v zahraničí na služební cestě 
nebo na dovolené, v Evropě nebo v Asii. Podstatné je, abyste měli počítač a připojení k internetu. 
 
 
 

   
       

 
 

         
 

               
 
 
 
Seznamte se s eTestMe.com v demo verzi na: http://eTestMe.com/TestDemo_cz.aspx   
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http://etestme.com/TestDemo_cz.aspx


1.5. Druhy testů, které máte na výběr  

Firma (HR oddělení) před zasláním pozvánky na test vybere jeden z možných způsobů průchodu 

testem: 

 
Jednoúrovňový test  
Test, který komplexně testuje všechny dovednosti pouze pro jednu předem vybranou jazykovou 
úroveň (A1,A2,B1,B2,C1,C2 dle SERR klasifikace)  
Příklad: Tento test je vhodný, deklaruje-li uchazeč o zaměstnání pokročilost na úrovni zkoušky FCE 
dle ESOL, ale nevlastní certifikát, který tuto znalost potvrzuje. Pak je na místě pozvat tohoto 
uchazeče na test úrovně B2 (která odpovídá FCE úrovni dle ESOL). 
Výsledkem testu může být informace „Splnil B2 na 82%“, která potvrzuje sdělení uchazeče nebo 
informace „B2 na 56%, nesplnil“. 
 
Víceúrovňový test 
Test, který detailně protestuje každou jazykovou dovednost zvlášť, bez předchozího určení úrovně 
dovednosti. Testu předchází podrobný sebe-evaluační dotazník, s jehož pomocí testovaný účastník 
upřesní, na jaké úrovni jsou jeho znalosti a dovednosti v každé z testovaných oblastí. Pro každou 
dovednost je spuštěn test jazykové úrovně stanovené na základě sebe-evaluačního dotazníku. 
Výsledkem testu je oddělené procentuální ohodnocení pro každou testovanou dovednost a 
úroveň, například: gramatika a slovní zásoba úroveň A2, 77%, porozumění čtenému textu úroveň 
B1, 68%, porozumění poslechu úroveň A2, 82%, mluvený projev úroveň A2, 67%, písemný projev 
úroveň B1, 60%. 
 

Adaptabilní test (připravujeme) 

Hlavní význam adaptabilního testu spočívá ve vyřazení subjektivního pohledu testovaného 

účastníka. Vlastnímu testu nepředchází sebehodnocení. Sebehodnocení je nahrazeno systémem 

průběžného vyhodnocování, kdy se v průběhu testování účastníka mění úroveň obtížnosti testu 

tak, aby odpovídala úrovni jazykových znalostí testovaného účastníka. Jestliže účastník odpovídá 

na otázky správně, začne dostávat těžší otázky. Jestliže odpovídá chybně, začne dostávat lehčí 

otázky.  

Výsledkem testu je dosažená jazyková úroveň a procentuální ohodnocení pro každou jazykovou 

dovednost zvlášť (jako ve Víceúrovňovém testu) Hlavním přínosem Adaptabilního testu je jeho 

nezávislost a zpřesnění výsledků. 

 

Rozřazovací test (připravujeme) 

Test slouží k rychlému, ale přibližnému určení, na jaké jazykové úrovni se testovaný účastník 

(uchazeč o zaměstnání, zaměstnanec, student v jazykové škole atd.) pohybuje. Vhodný je pro 

zahájení jazykového auditu, kdy je nutné rozřadit velké množství testovaných účastníků do 

základních skupin: uživatel základů jazyka (podúrovně A1 a A2), samostatný uživatel (podúrovně 

B1 a B2), zkušený uživatel (podúrovně C1 a C2). Kompletní test trvá 30 minut. Testují se pouze 

exaktně hodnotitelné dovednosti; gramatika a slovní zásoba, porozumění čtenému textu a 

porozumění poslechu. Na základě výsledků lze vybrat vhodný test z výše uvedené nabídky pro 

detailní testování dle SERR.  

 

 

 



1.6. Průběh testovacího procesu 

 

 Objednejte si test pro sebe na  http://eTestMe.com/Test_cz.aspx   
nyní za promoční cenu 450,- Kč s DPH. V ceně je kompletní otestování, vyhodnocení částí mluvení 
a psaní Tutorem (jazykovým expertem) a zaslání certifikátu. 
 

 Po zaplacení Vám přijde email s pozváním na test. 
 

 Přijměte pozvánku, seznamte se s testovacím systémem, proveďte přípravu na test. Zkontrolujte si 
správné nastavení sluchátek a mikrofonu, abyste mohli v testu přehrávat a nahrávat zvuk a 
vyzkoušejte si všechny aktivity, se kterými se v ostrém testu setkáte. Předejdete tím nejasnostem 
při průchodu testem. 

 

 Vypracujte test. Délka testu je 1 hodina a 40 minut. Jednotlivé části testu jsou časově omezené a v 
testu se nedá k zodpovězeným částem vracet. Ve výjimečných případech je možno test přerušit, 
aniž by došlo k jeho znehodnocení. Součástí testu je i mluvený projev (nahraný pomocí mikrofonu) 
a napsání eseje na zadané téma. 

 

 Po zpracování testu obdržíte certifikát s výsledkem testu a doporučením, jakým oblastem se při 
studiu jazyka věnovat. 
 

Přehled a ceny mezinárodních jazykových zkoušek a srovnání s eTestMe.com: 

Jazyk 
A1 

eTestMe.com 

A2 

eTestMe.com 

B1 

eTestMe.com 

B2 

eTestMe.com 

C1 

eTestMe.com 

C2 

eTestMe.com 
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1  
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2 
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Zertifikat C1 

(ZMP) 

Zentrale 

Oberstufenprüf

ung (ZOP) 

Kleines 

Deutsches 

Sprachdiplom 

(KDS) 

Cena v ČR 1 800,- Kč 2 200,- Kč 2 900,- Kč 3 300,- Kč 3 800,- Kč 4 400,- Kč (ZOP) 

Angličtina - 

mezinárodní 

zkoušky 

  Key English 

Test (KET) 

Preliminary 

English Test 

(PET) 

First 

Certificate in 

English (FCE) 

Certificate in 

Advanced 

English (CAE) 

Certificate of 

Proficiency in 

English (CPE) 

Cena v ČR  2 600,- Kč 2 800,- Kč 4 350,- Kč 4 550,- Kč 4 650,- Kč 

Cena 

eTestMe.com 

750,-   
promo cena 

450,- 

750,-   
promo cena 

450,- 

750,-   
promo cena 

450,- 

750,-   
promo cena 

450,- 

750,-   
promo cena 

450,- 

750,-   
promo cena 

450,- 

 
 
 
 
 

http://etestme.com/Test_cz.aspx


1.7. Co pro sebe získáte s LANGMaster eTestMe.com – Vaše benefity 

a. Efektivní a finančně dostupné ohodnocení Vašich jazykových znalostí např. před pohovorem na 
pracovní místo, před mezinárodní jazykovou zkouškou. 
 

b. Značnou úsporu času a nákladů na zařízení a vykonání nepovedené mezinárodní zkoušky, 
protože jste nebyli ještě dostatečně připraveni. 

 
c. Vzhledem k tomu, že příprava na test probíhá vždy v rodném jazyce testovaného (instrukce k 

přípravě počítače, nastavení mikrofonu, sluchátek, seznámení s principem testování a 
s vyhodnocením), se výrazně zvýší Vaše úspěšnost při testování, protože neděláte chyby z důvodů 
nesprávného pochopení zadání a práce s počítačem. 

 
d. Konkrétní informace, v jakých oblastech splňujete Vámi požadovanou úroveň znalostí a 

ve kterých oblastech je potřeba zapracovat. Výsledky testů Vás podrobně seznámí s tím, kde 
konkrétně děláte chyby. Tutor Vám doporučí, na co se máte při mluveném a písemném projevu 
soustředit. Mezinárodní zkoušky tyto detailní informace neposkytují. 

 

e. Lépe si zorganizujete čas pro vykonání zkoušky a výrazně čas ušetříte tím, že nemusíte opakovaně 
na testování dojíždět. Testem můžete projít v jakoukoli denní nebo noční hodinu, jakýkoli den 
v týdnu na jakémkoli místě na světě. Potřebujete pouze počítač a připojení na internet. 

 

f. Získáte jistotu a upevní se Vaše sebevědomí.   
 


