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Co je ÖSD?

Rakouský jazykový diplom (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch -
ÖSD) je státem uznávaný systém zkoušek pro německý jazyk jako cizí 
nebo druhý jazyk. Zkoušky ÖSD odpovídají mezinárodním směrnicím a 
jednotlivé úrovně se řídí podle Společného evropského referenčního  
rámce jazyků (GERS) a podle profilů pro němčinu. Zkoušky ÖSD jsou 
dokladem znalosti němčiny a jsou uznávané po celém světě. 

Zdroj: https://www.osd.at/das-oesd/ueber-uns/



Historie a vznik ÖSD

ÖSD vznikl 1992/1993 z iniciativy Rakouského spolku pro němčinu jako cizí a 
druhý jazyk (ÖDaF) v rámci pracovní skupiny pod vedením Dr. Roberta Saxera
na univerzitě v Klagenfurtu. 

První zkoušky se konaly v r. 1995 v akreditovaných zkušebních centrech.  V 
současnosti skládá ročně zkoušky víc než 100 000 zájemců  v přibližně 400 
akreditovaných centrech po celém světě.

V r. 1998 vyznamenala Evropská komise Rakouský jazykový diplom 
„Evropskou pečetí pro inovativní jazykovou iniciativu“ jako úspěšný a směr 
určující jazykový projekt.

Zdroj: https://www.osd.at/das-oesd/ueber-uns/



Výhody zkoušek ÖSD
• Certifikáty ÖSD jsou mezinárodně uznávané. 

• Je to komunikativně orientovaný systém zkoušek.  Jazyková a komunikativní 
kompetence je přezkušována z hlediska reálného využití jazyka.

• Zkoušky ÖSD připraví absolventy na jazykovou realitu v Rakousku, 
Švýcarsku a Německu. Standardní varianty němčiny v jednotlivých německy 
mluvících zemích jsou brány rovnocenně a u zkoušek zohledněny.

• Zkoušky  ÖSD probíhají a jsou hodnoceny podle jednotných směrnic. 

Zdroj: https://www.osd.at/pruefungen-machen/ihr-weg-zum-oesd-zertifikat/



Zkoušky ÖSD na OEGP

• OEGP je akreditovaným zkušebním centrem ÖSD. 

• V 5. ročníku nabízí škola přípravný kurz na zkoušku, který je veden 
kvalifikovanými vyučujícími OEGP. Kurz je dotován 2 hodinami týdně.

• Zkouška se obvykle skládá v květnu.

• Zájemkyně a zájemci si vybírají úroveň B2 nebo C1 podle GERS. S 
výběrem jazykové úrovně jim poradí vedoucí kurzu.

• Zkouška zahrnuje písemnou část (porozumění čtenému textu, 
porozumění mluvenému projevu a psaní) a ústní část (mluvený 
projev). 



Odkazy a kontakty

Oficiální webová prezentace: https://www.osd.at

Informace ke zkoušce ÖSD Certifikát B2 a videozáznam ústní zkoušky jako příklad:

https://www.osd.at/die-pruefungen/osd-prufungen/oesd-zertifikat-b2-zb2/

https://www.youtube.com/watch?v=nFQljN4Oeio

Informace ke zkoušce ÖSD Certifikát C1 a videozáznam ústní zkoušky jako příklad :

https://www.osd.at/die-pruefungen/osd-prufungen/oesd-zertifikat-c1-zc1/

https://www.youtube.com/watch?v=eEUKwckglkc

Za organizaci zkoušek na OEGP zodpovídá:

Stefan Kriechbaumer, E-Mail: stefan.kriechbaumer@oegp.cz
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