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STUDIE CAMBRIDGE ENGLISH: 32 % ČESKÝCH ZAMĚSTNAVATELŮ JE PŘIPRAVENO 

NABÍDNOUT VYŠŠÍ MZDU UCHAZEČŮM S CERTIFIKÁTEM Z ANGLICKÉHO JAZYKA  
 

PRAHA, 29. září 2016 – Cambridge English, mezinárodní instituce poskytující prestižní 

jazykové zkoušky z angličtiny, zveřejnila výsledky svého průzkumu zaměřeného na 

důležitost jazykových certifikátů mezi českými společnostmi a organizacemi. Z průzkumu 

mimo jiné vyplývá, že třetina zaměstnavatelů je připravena nabídnout uchazečům s 

certifikátem z anglického jazyka vyšší mzdu, a to v průměru o 18 %. Vedle jazykových 

dovedností vnímají zaměstnavatelé uchazeče s certifikátem navíc jako cílevědomější 

individuality s vyšším potenciálem úspěchu. 

 

Průzkum byl realizován mezi českými společnostmi a organizacemi letos v srpnu firmou 

Kantar na základě zadání Cambridge English. Respondenti byli dotazování na důležitost 

jazykových certifikátů u kandidátů na zaměstnání. Cílem výsledné studie bylo získat 

souhrnné informace od HR profesionálů, kteří se zabývají náborem a získáváním novým 

pracovníků.   

 

Klíčová zjištění průzkumu: 

 32 % českých zaměstnavatelů je připraveno nabídnout uchazečům vyšší mzdu (v 

průměru o 18 %), pokud se prokážou jazykovým certifikátem; 

 Znalost anglického jazyka se požaduje v průměru u 53 % dotazovaných společností, 

přičemž nejvíce firem vyžaduje jeho znalost na pozice v top managementu (58 %); 

 Jazykový certifikát zvyšuje atraktivitu uchazeče v průměru u 68 % společností – 

zatímco například na pozici v oblasti zákaznických služeb je takovýto uchazeč 

atraktivnější u 63 % firem, na pozici v top managementu u 72 % organizací. 

 Vlastnictví jazykového certifikátu demonstruje schopnost uchazeče dosahovat 

stanovených cílů pro 35 % dotazovaných firem, v segmentu se 100-250  zaměstnanci 

dokonce pro 50 % firem; 

 Mezi dotazovanými českými zaměstnavateli jsou nejvíce ceněné certifikáty 

Cambridge English (pro 71 % firem). 

 

Nejpopulárnějším certifikátem v České republice je Cambridge English: First (dříve FCE), 

jehož držitelé mohou počítat s výhodami při studiu na mnoha vysokých školách v České 

republice i v zahraničí a také významným způsobem zvyšuje šance na pracovním trhu. 

Držitelé náročnějšího certifikátu Cambridge English: Advanced (dříve CAE) mají zase výhody 

při přijímacích řízeních na anglickojazyčné vysoké školy po celém světě a jsou rovněž 

ceněny u zaměstnavatelů doma i v zahraničí. Výhody poskytují i další certifikáty, například s 

Cambridge English Preliminary mohou studenti být osvobozeni od zkoušky z anglického 

jazyka v rámci maturit. 

 

„Studie provedená v České republice ukazuje na rostoucí důležitost anglického jazyka při 

studiu a na pracovním trhu,“ řekla Eva Vargová, konzultantka Cambridge English 

v České republice. „Znalost angličtiny potvrzená jazykovým certifikátem jednak představuje 

konkurenční výhodou pro získání vysněného zaměstnání a jednak poskytuje zvýhodnění při 

maturitních zkouškách a přijímacích řízeních na vysoké školy.“ 

 

http://www.cambridgeenglish.org/cz/
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