
 
Business Language Testing Service (BULATS) - je nástrojem pro firmy a organizace i jednotlivce, kteří 
potřebují rychlý, spolehlivý a objektivní způsob zhodnocení jazykových schopností svých 
zaměstnanců, praktikantů či uchazečů o práci.  
 
 Proč testy BULATS?  

BULATS Test poskytuje vysoce propracovanou metodu testování jazykových znalostí.  Testy jsou 
navrženy pro společnosti a firmy tak, aby vyhovovaly širokému spektru odborností a povolání  – 
technikům, manažerům, pracovníkům v bankovnictví, v administrativě,  či marketingovým 
pracovníkům. Nevyžadují zkušenosti z obchodního sektoru a proto jsou vhodné i pro studenty. 

BULATS lze použít kdykoliv dle potřeb organizací a firem bez zvláštních požadavků na školené 
pracovníky nebo speciální vybavení. Výhodou je snadná organizace a rychlá zpětná vazba – výsledky 
jsou k dispozici okamžitě.  
 
BULATS je navržen pro společnosti a organizace, které mají některé z těchto jazykových požadavků: 

• zhodnotit jazykové schopnosti zaměstnanců ve společnosti 
• ohodnotit efekt již poskytovaných jazykových kurzů 
• doporučit studentům vyhovující zkoušky na míru 
• poskytovat podporu při jazykových auditech 
• zhodnotit jazykovou výbavu uchazečů o zaměstnání  

Výhody testů BULATS 

• Snadná administrace testování  – test lze provést v prostorách zaměstnavatele nebo jiných 
vhodných prostorách, bez potřeby dohledu nad testováním 

• Rychlost – výsledky jsou k dispozici okamžitě po ukončení testování 
• Rozsah testovaných úrovní  - testy umožňují testování  kandidátů všech jazykových úrovní  

najednou 
• Komplexnost – testy lze kombinovat s Testem psaní a Testem mluveného projevu 
• Flexibilita – termín testování se přizpůsobí požadavkům zaměstnavatele, resp. jednotlivého 

kandidáta 
• Nízká cena  

Jak BULATS testy fungují 

Všichni kandidáti začínají test na stejné úrovni bez ohledu na jejich znalosti. Test vyhodnocuje 
jednotlivé odpovědi a na jejich základě klade další otázky. Tak se stává postupně pokročilejším nebo 
snazším, dokud není určena odpovídající úroveň znalosti.  

BULATS Reading and Listening – test zjišťuje schopnost porozumění mluvenému a psanému jazyku, 
rozsah slovní zásoby a znalost gramatiky. Úlohy jsou zaměřeny na dovednosti a aktivity potřebné v 
zaměstnání, např.: záznam telefonické hovoru, porozumění delším textům, opravování chyb v textu. 
Celková délka testu je 60-70 min.  

Test BULATS Reading and Listening lze použít samostatně nebo se mohou navzájem kombinovat 
s testem BULATS Writing  a testem BULATS Speaking. 

K dispozici jsou testy pro čtyři světové jazyky – angličtinu, francouzštinu, němčinu a španělštinu.  

Ukázka: http://www.bulats.org/learning-resources/sample-tests 

http://www.bulats.org/learning-resources/sample-tests


 
 
 
  
Příprava před testováním 
 
Testování lze provést v prostorách zadavatele/klienta nebo zkouškového centra Akcent IH Prague. 
 
zadavatel: poskytne Akcent IH Prague  

- seznam studentů  a specifikaci testovaného jazyku  a termín zkoušky  
- zabezpečí prostory (např. vyčlení místnost ve Vaší společnosti pro testování jednotlivých 

uchazečů)  
- techniku  - PC / notebooky, sluchátka (pokud  více než 1 kandidát),  připojení k internetu 

AKCENT IH Prague  
- rozešle kandidátům průvodní dopis a manuál 
- poskytne tokeny 
- zabezpečí emailovou/telefonickou komunikaci s kandidáty 
- doručí certifikáty kandidátům 

 
Minimální systémové požadavky na počítačový BULATS test: 
 

 Minimum Recommended 
Processor Pentium II 400 Mhz < Pentium II 800 Mhz < 
RAM  256 MB <  512 MB <  
Free hard drive space  2 GB <  4 GB <  
OS  Windows 2000 <  Windows XP <  
Browser  IE 6 <  IE 6 <  
Misc  sound card and 

headphones  
sound card and 
headphones  

Internet connection  512kbps <  512kbps <  
Flash player  Adobe Flash Player 9 <  Adobe Flash Player 9 <  
Java RE  Java RE 1.5.x <  Java RE 1.5.x <  

 
Kandidát si může počítač otestovat na této adrese:  
http://www.bulats.org/computer-based-tests/technical-support 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizace testování 
 

http://www.bulats.org/computer-based-tests/technical-support


 
Průběh testu 

- připojení k internetu, reproduktory/sluchátka 
- přihlášení - na www.bulats.org -  instruktážní video 
- registrace – po zadání hesla (TOKENu) a další požadovaných  údajů – spuštění testu  

 
Po  absolvovaní testu 

- kandidát obdrží výsledek obratem  
- AKCENT IH Prague odešle klientovi hromadný report v elektronické podobě (ve formátu PDF a 

EXCEL) 
- a vytištěné certifikáty pro jednotlivé kandidáty  

 
Výstup testu:  

- certifikát vydá AKCENT IH Prague se slovním popisem dosažené úrovně podle Evropského 
referenčního rámce a s počtem bodů dosaženém v oblast, vydaný asi 2 týdny po testování (viz 
str. 3-4) 

 
Výsledky BULATS jsou srovnatelné s cambridgeskými zkouškami a se standardy Common European 
Framework. Tabulka níže ilustruje srovnání jednotlivých skóre BULATS s úrovněmi Common European 
Framework (CEFR) a dalšími cambridgeskými zkouškami. 
 

Skóre  
BULATS 

Příslušná 
CEFR úroveň * 

Odpovídající 
cambridgeská zkouška 

 90–100 C2 CPE 

75–89 C1 CAE 

60–74 B2 FCE 

40–59 B1 PET 

20–39 A2 KET 

0–19 A1 – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ukázka certifikátu 
 

 
 
 
 
 



 

 
Kontaktní údaje 
AKCENT International House Prague 
Bítovská 5, Praha 4 
Tel.: 261 109 230 
e-mail: exams@akcent.cz 
www.akcent.cz 

mailto:exams@akcent.cz

	Ukázka certifikátu

