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CERTIFIKÁT WIDAF 
Certifikát WiDaF: obchodní němčina 
Co je WiDaF? 
Zkouška WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) je určena k testování znalostí z 
obchodní němčiny v pracovním prostředí. WiDaF využívají firmy jako nástroj ke změření 
efektivity výuky, certifikaci a výběru zaměstnanců. 
  
Zkouška vznikla roku 1996 a byla vytvořena Německo-francouzskou obchodní komorou. 

WiDaF je test, kde účastník vybírá správnou odpověď z několika možností. Tento test obsahuje 150 
otázek. Zkouška se skládá ze dvou částí a trvá přibližně 3 hodiny. Test je hodnocen na stupnici od 0 
do 990 bodů a je rozdělen na 3 separátní bodování (0 až 330 bodů x 3) za každý prvek zkoušky 
(slovní zásoba, čtení, poslech). 

Formát zkoušky: 
Část I (105 minut)  

 Slovní zásoba: administrace, výroba, finance a rozpočty, pojištění, obchod, reklama, průzkum 
na trhu, trhy a akce, atp. Kontexty: korespondence, informační materiály, hlášení, protokoly, 
návody, atp. 

 Gramatika: časování, časy, trpný rod, skloňování, předložky, spojky, zájmena, atp. 
 Četba: obchodní texty, dopisy, popisy výrobků, reklama, novinové články, atp. 

 

Část II (45 minut) 

 Poslech: základní informace, dialogy, rozhovory o práci, telefonické rozhovory, situační 
dialogy, atp. 

 
Výsledky 
Bodovací stupnice WiDaF má rozpětí 0 až 990 bodů. Výsledek se dělí na 3 části: 

Slovní zásoba: 0 až 330 bodů 
Porozumění psanému textu: 0 až 330 bodů 
Poslech s porozuměním: 0 až 330 bodů 

Doba čekání na výsledky 
Na výsledky zkoušky se čeká přibližně 2 týdny, často jsou výsledky zasílány elektronickou formou již 
dříve. 
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Úroveň obtížnosti zkoušky 
Zkouška byla připravena s myšlenkou změřit úroveň znalostí z německého jazyka v pracovním a 
obchodním prostředí. Hodnocení je vyjádřeno na bodové stupnici od 0 do 990. Proto je také stupeň 
obtížnosti otázek různý, aby byla možnost přesně zjistit, na jaké úrovni se zkoušený nachází. Výhodou 
zkoušky je fakt, že kandidát nedokládá úroveň znalostí německého jazyka před přistoupením ke 
zkoušce. Samotná zkouška zjišťuje úroveň pokročilosti zkoušeného v závislosti na počtu bodů, které 
získal. 
  
Prohlédni si tabulku jazykových zběhlostí WiDaF – slovní hodnocení výsledku zkoušky. Nezapomeň ji 
přidat ke svému CV spolu s certifikátem. Tvůj zaměstnavatel pak bude vědět, jak má porozumět 
výsledku. 

Uznatelnost 
V obchodním prostředí nalezl WiDaF uznání v takových firmách jako např.: 

• AGFA   
• Alcatel 
• Alstom 
• Canal + 
• Deloitte 
• DURA Automobile 
• France Telecom 
• Marks & Spencer 
• Marsh SA 
• Miele 
• Stelmi 
• Valeo 
• Deutsche Bank 
• Siemens 
• Bre Bank  a mnoho dalších 

 
Zkouška WiDaF a stupně podle Rady Evropy - CEF 
Ve zkoušce WiDaF jsou stupně podle Rady Evropy zobrazeny ve formě bodových rozsahů, které 
odpovídají daným stupňům. Srovnání je následující: 

WiDaF (0-990 bodů) A2 B1 B2 C1 C2 

Vocabulary / Grammar (0-330 

bodů) 
0-82 83-165 166-245 246-299 300-330 

Reading (0-330 bodů) 0-82 83-165 166-245 246-299 300-330 

Listening (0-330 bodů) 0-82 83-165 166-245 246-299 300-330 

TOTAL 0-246 247-495 496-735 736-897 898-990 

 


