
 
 

TESA - Test of English for Studies Abroad 

Informace pro účastníky: 

Ukázka všech částí zkoušky je dostupná na stránce: 

https://www.scio.cz/nsz/tesa.asp  

Výsledné skóre zkoušky TESA (0 – 60 bodů) je váženým 

průměrem skóre v jednotlivých částech: 

 50 % skóre = NSZ AJ (Listening, Reading, Use of English) 

 25 % skóre = Writing 

 25 % skóre = Speaking 

Pro získání úrovně B2 je nutné získat vážený průměr alespoň 42 bodů (není nutné získat 

alespoň 42 bodů v každé části zkoušky). V části NSZ AJ, která tvoří 50 % výsledku, odpovídá 

42 bodům v letošním roce čisté skóre 30 bodů.  K ústní části Speaking budou pozváni pouze 

účastníci, kteří v části NSZ AJ získají skóre alespoň 20. 

NSZ AJ (Listening, Reading, Use of English) 

Podrobnosti o této zkoušce naleznete na: https://www.scio.cz/nsz/jazyky.asp  

Writing 

 Skládá se ze dvou úkolů. 

o Prvním úkolem je napsat formální či neformální dopis dle zadaných pokynů (140 – 

160 slov). 

o Druhým úkolem je napsat esej na jedno ze dvou nabízených témat (200 – 250 slov).  

 Čas, který uchazeči věnují jednotlivým úkolům, není stanoven. Celková doba vyhrazená na 

writing je 1 hodina.  

 Při hodnocení se posuzují následující aspekty: 

o Přesnost vyjadřování a srozumitelnost textu. 

o Šíře použitých gramatických prostředků a jejich adekvátnost. 

o Šíře použité slovní zásoby a její adekvátnost. 

o Koherence textu, provázanost argumentů. 

o Správná formální podoba textu včetně přiměřené délky a obsah odpovídající zadání. 

 Uchazeč může celkem získat 0 až 60 bodů. Oba úkoly mají při hodnocení stejnou váhu. 

Speaking 

 Skládá se ze tří částí.  

o Krátké představení, odpověď na jednoduché otázky obecného charakteru ze strany 

hodnotitele (1 – 2 minuty). 

o Projev na jedno ze dvou předložených témat (4 – 5 minut). Uchazeč na začátku 

zkoušky obdrží 2 témata, z nichž si vybere jedno, o kterém chce hovořit, a dostane 

minutu na rozmyšlenou. Ta slouží pouze k tomu, aby si uchazeč promyslel, o čem 
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konkrétně chce v souvislosti s daným tématem mluvit. Neočekává se, že si bude 

dělat osnovu projevu. Ke každému tématu jsou uvedeny body, o něž se může 

uchazeč opřít, ale není povinen se jich držet. Témata jsou obecného zaměření, 

nejsou potřeba žádné specifické znalosti. 

o Krátká diskuse s hodnotitelem (2 – 3 minuty). Hodnotitel se uchazeče zeptá na jednu 

či více otázek souvisejících s dříve vybraným tématem. 

 Při hodnocení se posuzují následující aspekty: 

o Přesnost vyjadřování a výslovnost. 

o Šíře použitých gramatických prostředků a jejich adekvátnost. 

o Šíře použité slovní zásoby a její adekvátnost. 

o Koherence a plynulost vyjadřování. 

o Schopnost interakce s hodnotitelem. 

 Uchazeč může celkem získat 0 až 60 bodů.  

 Uchazeč účastí na zkoušce souhlasí s pořízením videozáznamu jeho mluveného projevu a 

s případným zasláním videozáznamu vybrané fakultě. 

 Uchazeči se zájmem o uplatnění zkoušky v zahraničí souhlasí s předáním společnosti 

Unilink, která komunikaci se zahraničními fakultami zajišťuje.  

Výsledky 

Pro účely převodu výsledků ze zkoušky TESA na skóre IELTS se výsledek ze zkoušky TESA 

zaokrouhluje na nejbližší celočíselnou hodnotu. 

Převodní tabulka skóre ze zkoušky TESA 

(SCIO) na IELTS: 

TESA 

(SCIO) 
IELTS 

58-60 9.0 

56-57 8.5 

54-55 8.0 

52-53 7.5 

50-51 7.0 

48-49 6.5 

45-47 6.0 

42-44 5.5 

40-41 5.0 

35-39 4.5 

30-34 4.0 

 

Převod IELTS skóre na CEFR úrovně lze nalézt 

na následující stránce: 

http://www.ielts.org/researchers/common_eur

opean_framework.aspx  

 

http://www.ielts.org/researchers/common_european_framework.aspx
http://www.ielts.org/researchers/common_european_framework.aspx

