
 

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 

O zkoušce 

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) je mezinárodně uznávaná 
americká standardizovaná jazyková zkouška, kterou vytvořila a nabízí 
americká testovací organizace Educational Testing Service (ETS) primárně 
za účelem ohodnotit úroveň znalostí anglického jazyka u uchazečů o 
studium v angličtině, u nichž není angličtina rodným jazykem. 

 

Typy a úrovně 

• zkouška je určena hlavně studentům se střední a vyšší pokročilostí 
úrovně B1 až C1 podle Společného evropského referenčního rámce 
pro jazyky 
 

• TOEFL ověřuje a hodnotí všechny čtyři jazykové dovednosti nutné 
pro efektivní komunikaci: čtení, poslech, mluvení a psaní 
 

• zkouška má čtyři samostatné sekce Reading, Listening, Speaking a 
Writing, součástí sekcí Speaking a Writing jsou ovšem také tzv. 
Integrated Tasks, tedy úkoly kombinující dovenosti (čtení, poslech, 
mluvení, resp. čtení, poslech, psaní) 
 

• zkouška je hodnocena na bodové stupnici (verze iBT: 0 až 120 
bodů), avšak nedá se nesložit 
 

• výsledkem je míra jazykových schopností kandidáta na přesné a 
objektivní stupnici 

 

Využití zkoušky 

• TOEFL je nejprestižnější certifikát znalostí anglického jazyka v 
akademickém prostředí, je uznáván na více než 9 000 vysokých 
školách po celém světě 
 

• vlastník certifikátu se může svobodně pohybovat po celém světě, 
studovat na libovolném místě zeměkoule, vést vzdělávací výzkumy a 
perfektně fungovat v anglicky mluvícím prostředí 



 

On-line zkouška 

• v České republice se testuje pouze verze TOEFL iBT (Internet-Based 
Testing) on-line formou 
 

• TOEFL iBT se testuje na počítači vybaveném sluchátky a mikrofonem 
a připojeném k Internetu v certifikovaných testovacích centrech, 
obvykle počítačových učebnách 
 

• testovaný buď vybírá z několika (zpravidla čtyř) možností odpovědí, 
z nichž jen jedna je správná, nebo informace třídí, případně 
odpovídá ústně do mikrofonu resp. písemně prostřednictvím 
klávesnice 
 

• TOEFL vyniká svou krátkou dobou čekání na výsledky, které obdržíte 
za pouhých 14 pracovních dnů ode dne zkoušky 
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