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Založili jsme
James Cook Languages.
Působíme po celé
České republice.

Rozšiřujeme svoji působnost 
i na Slovensko.

Digitalizujeme
naše jazykové
služby.

Vstupujeme na polský trh
a stáváme se tak předním
poskytovatelem jazykových
služeb ve střední Evropě.

Stáváme se jednou
z největších společností
v oblasti firemního
jazykového vzdělávání
na obou trzích.
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2015

Stěhujeme se do moderních
prostor v centru Prahy
a rozšiřujeme náš interní
tým na padesátku lidí.

Stáváme se součástí
EDUA Group, největší 
soukromé vzdělávací
skupiny v ČR.

Již 20 let dostáváme 
jazykové znalosti vašich
zaměstnanců na vrchol!



Slovo, které poslední dobou rezonuje naší společností stále hlasitěji.
Obtížné období na jaře 2020 nás prověřilo, stejně jako celý trh. Stáli 
jsme před výzvou, jak během pár dní, kdy lidé přišli o možnost se set-
kávat, umožnit studentům pokračovat ve studiu, udržet lektorům zdroj 
obživy a obecně najít způsob, jak pokračovat v naší práci. Odpověď 
jsme našli v digitalizaci.

S virtuální výukou jsme samozřejmě pracovali již dříve, ale nikdy jsme 
nestáli před tak náročným úkolem, jakým je překlopení více než 8000 
kurzů do online prostředí. Jsme rádi, že vy - naši klienti - jste toto úsilí 
ocenili a výuku jsme tak mohli i díky vám  nadále realizovat.

Plošné studium ve virtuálním prostředí vzešlo z jakési krize či nou-
ze, ale jak už to v takových situacích bývá, vznikl úplně nový trend, 
který nabývá na intenzitě. Naši klienti si vyzkoušeli, že online výuka 
skvěle funguje, a co víc, velké množství z nich začalo výuku ve virtuál-
ní podobě poptávat i po ukončení všech preventivních opatření.

Věřím a doufám, že se nebudeme s takto obtížným obdobím potká-
vat opakovaně, ale vím, že ať nás na cestě potká cokoliv, můžete se 
spolehnout, že náš tým udělá vždy absolutní maximum, aby pro Vás 
doručil 100% službu, ať už offl ine nebo online.

Digitalizace.

Jakub Juhaňák
Managing Director

O nás 

Pravidelná fi remní výuka 

Jednodenní odborné kurzy 

In-house kurzy  

Pobytové kurzy 

Překlady a tlumočení

Premium Language Consulting  

Novinky a další služby
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NAŠE POBOČKY

PRAHA
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1

BRNO
Jakubské náměstí 127/5
602 00 Brno

OSTRAVA
28. října 3346/91
702 00 Ostrava

MLADÁ BOLESLAV
Václavkova 1115
293 01 Mladá Boleslav

BRATISLAVA
Laurinská 18
811 01 Bratislava

VARŠAVA
ul. Wilcza 31 lok. 5
00-544 Warszawa

Jsme součástí EDUA Group, největší soukromé vzdělávací skupiny v České republice. Společně se 
značkami Top Vision, Jipka, Tutor a Digiskills se zaměřujeme na celoživotní vzdělávací proces a rozvoj 
inovací ve vzdělávání.

VÍCE NEŽ 700
KLIENTŮ

140
MĚST

783 000
HODIN ROČNĚ

18 100 
STUDENTŮ

1620
LEKTORŮ

29
JAZYKŮ
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Působíme ve střední Evropě 
Realizujeme mezinárodní projekty napříč Evropou a díky 
vlastním lektorům po celé České republice, na Slovensku 
a v Polsku garantujeme vysokou kvalitu, jednotnou
metodiku i administrativu. 

Konzultační činnost
Sdílíme s vámi naše zkušenosti a doporučíme vám 
funkční model jazykového vzdělávání.

Stabilita lektorů
Jsme hrdí na nízkou fl uktuaci díky kvalitní péči o lektory 
a motivačnímu lektorskému programu.

Profesionální přístup
Klienti na nás oceňují fl exibilitu, proaktivitu a individuální 
přístup.

Kvalita
Jsme nároční sami na sebe, na lektory i na studenty. 
Společná poctivá práce vede k úspěchu.

Spolehlivá péče
Zadáte nám vstupní informace, společně nadefi nujeme 
požadované výstupy a vše ostatní již můžete nechat na 
nás.

Online evidence
Používáme vlastní informační systém Schoolpartner pro 
bezchybnou a přehlednou administrativu.

Unikátní metodika
Naše jedinečná metodika Coach&Practise, to je systema-
tické opakování látky, opravování chyb a respektování 
potřeb studentů.
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NAŠE
METODIKA

Pro koho je metoda určená?
Způsob výuky je vhodný pro všechny typy studentů. Nejvíce ho však ocení ti, 

kdo nemají příliš prostoru věnovat se samostudiu, přípravě a domácím úkolům.

Co tato metoda nabízí?
Každá naše odučená hodina se soustředí na účel komunikace studenta a jeho 

konkrétní jazykové potřeby. Každý studijní plán je jiný. Lektoři každého učí 

používat řeč v konkrétních situacích a scénářích, kde ji sám využije a efektivně 

odstraňuje bariéry, které při jejím požívání vznikají. Coach&Practise je neustále 

zdokonalovaná díky intenzivní spolupráci s našimi studenty.

Naši špičkoví vyškolení lektoři
Použitím metody Coach&Practise dokážeme velmi efektivně zlepšit úroveň ja-

zyka každého studenta. Naše lektory vedou zkušení mentoři, kteří jim zpětnou 

vazbou umožňují další praktický rozvoj. Ročně pro ně organizujeme přes 200 

workshopů, které slouží k jejich tréninku a zdokonalení této efektivní metody.

Jak to funguje?

Prepare

Nejdříve zformujeme způsob výuky podle potřeby studenta, a to na základě 

jazykového auditu. Tak nejlépe víme, zda se u studenta soustředit na obchodní 

řeč, konverzaci, jistotu při telefonické komunikaci nebo jiný způsob použití ja-

zyka. Podle toho studentovi vybereme lektora.

Coach

Styl výuky podle Coach&Practise úplně vypustil přednáškový způsob a vede 

studenty k tomu, aby si řeč osvojili. Toho efektivně docílíme pomocí vizualizace, 

sebeopravování a hledáním ideální formy porozumění.

Practise

Jak jinak si lépe osvojit cizí řeč, než jejím aktivním používáním? Proto až 80 % 

času v lekcích hovoří student. Hodiny na sebe logicky navazují, procvičování 

vede k zapamatování jazyka a motivuje naše studenty k jeho aktivnímu 

používání v pracovním i soukromém životě.

Petra Šatopletová
Senior Teacher

“Pro JCL pracuji přes 10 let. Během této doby většina mých přá-

tel několikrát změnila zaměstnání, ale já nemám důvod. Nejdříve 

jsem učila jen pár lekcí, abych si přivydělala při studiu, po škole 

jsem začala učit na plný úvazek a posledních pár let pracuji na 

pozici Senior Teacher. V JCL jsem dostala příležitost naučit se 

i jiné věci - dělám tzv. jazykové audity, připravuji testy a pravidel-

ně přispívám do lektorského časopisu. Právě této rozmanitosti si 

na práci nejvíc cením.”
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Tereza Javornická
Tereza vystudovala germanistiku 

a rusistiku na Univerzitě Palackého 

v Olomouci. Jazykové fi remní výuce 

se věnovala nejprve jako lektorka 

němčiny, později jako Senior lektor. 

Nyní vede tým Senior lektorů, super-

vizuje další vzdělávání a rozvoj lek-

torů, připravuje a vede školení. Pro 

James Cook Languages pracuje od 

roku 2014.

Klára Večeřová
Klára pochází z Brna, kde vystudo-

vala gymnázium se zaměřením na 

angličtinu. Úspěšně složila zkoušky 

FCE, CAE a od roku 2012 se věnuje 

fi remní výuce. K JCL se připojila na 

začátku roku 2014 jako lektorka, od 

roku 2016 má na starosti oblast Jižní 

Moravy jako regionální koordinátor-

ka. Setkáte se s ní na naší brněnské 

pobočce, kde se v současnosti stará 

o nábor a rozvoj lektorů.

Kara Magalhaes
Kara je naše klíčová lektorka, trenér-

ka odborných kurzů a školitelka lek-

torů. Má diplom z HR a to je také její 

nejoblíbenější téma společně s ob-

chodní komunikací. Pro James Cook 

Languages pracuje od roku 2017, učit 

ale začala již o dva roky dříve. Kara 

supervizuje tým metodiků, je trenér-

kou interních metodických školení 

a workshopů pro lektory, podílí se 

na mentoringu a školení lektorů pro 

výuku odborných kurzů, reprezentuje 

a vystupuje na konferencích.

Jen Hill
Jen pochází z Calgary v Kanadě a do 

Prahy se přestěhovala v roce 2015. 

Vystudovala zahradní architekturu 

a pracovala více než osm let pro vládu 

Alberty, kde zajišťovala fi nancování 

vysokoškolských studentů v oblasti 

syntetické biologie a nanotechnolo-

gie. K nám se připojila krátce poté, co 

úspěšně dokončila školení pro lekto-

ry. Nyní pracuje jako Senior Teacher 

a zároveň vyučuje pravidelné fi remní 

a intenzivní kurzy a pomáhá koordi-

novat neformální setkání lektorů.

Tom Jowett
Tom je náš Senior lektor a trenér 

odborných kurzů. S James Cook Lan-

guages spolupracuje již od roku 2014. 

Vystudovanou má historii a poli-

tologii a rád vyučuje velmi specifi cky 

zaměřené kurzy (např. Legal English 

nebo ESP). Tom vede metodické 

semináře a workshopy pro lektory, 

rozšiřuje naše portfolio metodických 

seminářů a zpracovává nejaktuálnější 

témata z oboru. Podílí se na školení 

lektorů v rámci Key Teacher Training, 

kde má na starosti především prezen-

tační dovednosti.

April Mislan
April je naše Senior lektorka, Com-

munity Manager a také prošla pro-

gramem Key Teacher Training. Učí již 

od roku 2011 a při výuce odborných 

kurzů využívá svých znalostí ze studia 

Business Administration a Maketin-

gu. April navrhuje a vytváří materiály 

pro odborné kurzy, je autorkou 

hlavních článků a aktivit v lektorském 

newsletteru, spravuje naše sociální 

sítě a reprezentuje na konferencích 

a vzdělávacích akcích.

NAŠI
LEKTOŘI

Pečlivý výběr lektorů
Výběrové řízení se skládá ze dvou os-

obních pohovorů, z nichž druhým je 

ukázková hodina s metodickým roz-

borem a následnou zpětnou vazbou.

Systém lektorské hierarchie
Mentor s lektorem absolvuje násle-

chy, metodicko-organizační schůz-

ky, hodnoticí rozhovory a analyzu-

jí společně zpětné vazby z anket 

spokojenosti od studentů.

Důsledný vstupní trénink
Všichni naši lektoři absolvují při 

vstupu set osmi povinných tréninků, 

kde se seznamují s naší metodikou 

Coach&Practise.

Péče a stabilita
U nás je lektor součástí týmu. 

Dostává od nás metodickou podporu 

a vytváříme mu skvělé podmínky pro 

přípravu na výuku. Celoročně mu za-

jistíme dostatečného množství kurzů 

a fi nanční stabilitu.
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Pravidelná 
firemní
výuka



FIREMNÍ JAZYKOVÁ
VÝUKA

Koncepce vzdělávání a zaměření kurzů

Prvním krokem v přípravě spolupráce je zjištění vašich cílů a očekávání.

Z nich vychází celkový návrh koncepce jazykového vzdělávání.

Již více než 20 let se zaměřujeme na fi remní výuku

Sdílíme své zkušenosti

Konzultujeme se zákazníky vzdělávací systém

Doporučujeme nejefektivnější způsob výuky dle individuálních potřeb

Podle cílů společnosti nastavujeme

Pravidla výuky

Parametry kurzů

Způsob sledování efektivity a spokojenosti

Formu administrativního zajištění

Respektujeme zadání HR a managementu vaší společnosti a individuálně 

analyzujeme potřeby každého studenta.

Efektivita výuky

Pokrok studentů hodnotíme unikátní metodou

SCOPE (System of Complex and Objective Progress Evaluation) 

Jazykový pokrok = klíč k motivaci

Pravidelně měříme a reportujeme progres našich studentů

Znalosti hodnotíme dle Společného evropského referenčního rámce

Výstupy z hodnocení sledujeme online v systému Schoolpartner
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JAZYKOVÝ AUDIT

adaptivní jazykový test a osobní 

pohovor se studentem

ZAHÁJENÍ VÝUKY

osobní předání kurzu lektorovi, 

příprava studijního plánu, výběr 

učebních materiálů

POČÁTEČNÍ ÚROVEŇ

Vstupní testování

CÍLOVÁ ÚROVEŇ

Další studiumVýstupní testování

STUDIUM DLE KOMPETENČNÍHO MODELU

Průběžné semestrální

testování

• test na probranou látku 

• slovní hodnocení 

• další doporučení ke studiu

PARAMETRY VÝUKY

dané požadavky HR, jednotlivých 

studentů a jejich manažerů

VÝBĚR LEKTORA

z více než 1620 lektorů, dle zaměření 

kurzu, úrovně a dalších preferencí 

→ → →

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

→

→

→



Kontrola kvality a spokojenosti

Sledujeme spokojenost studentů s kurzem, kontrolujeme kvalitu výuky 

a pracujeme na rozvoji našich lektorů. Výstupy vám reportujeme a zpětnou 

vazbu předáváme lektorům v rámci jejich hodnoticích rozhovorů.

Telefonické/e-mailové ověření spokojenosti po třech lekcích

2x ročně elektronická anketa spokojenosti

Více než 970 metodických náslechů za rok

Osobní rozbor lekce, předání zpětné vazby a práce s rozvojovým plánem

lektora

Přehledná a bezchybná administrativa

Používáme komplexní informační systém Schoolpartner. Systém jsme vyvinuli 

přímo pro potřeby fi remního jazykového vzdělávání – je tak maximálně pře-

hledný, jednoduchý, intuitivní a obsahuje všechny potřebné výstupy.

Online přístup ke všem informacím o výuce

Kurzy, studenti, lektoři, přehledy výuky a docházky

Kalkulace nákladů na jednotlivé studenty či nákladová

střediska

Výstupy z ankety spokojenosti studentů

Hodnocení a dlouhodobé sledování pokroku studentů

Elektronické zasílání a přehled vystavených faktur

Hromadná e-mailová komunikace s účastníky výuky

Přístup pro HR, managery a studenty

EFEKTIVNÍ VÝUKA FLEXIBILITA

BEZCHYBNÁ
ADMINISTRATIVA

PŘÍJEMNÁ
KOMUNIKACE

PRECIZNÍ
ORGANIZACE

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Výuka online

Dnešní technologie zaručují vysoce kvalitní průběh výuky v online prostředí. 

S lekcemi ve virtuálním prostředí má naše jazyková škola a naši lektoři 

bohaté zkušenosti. Tuto formu studia standardně nabízíme a výuka je bez 

problémů organizovatelná. Kurzy online jsou vedené obdobně jako prezenční 

studium a jedná se o plnohodnotnou alternativu.

Jak probíhá online lekce?

Lektor vám zašle odkaz na připojení se do prostředí videohovoru - nemusíte 

se o nic starat, stačí mít k dispozici zařízení s internetovým připojením, mikro-

fonem a kamerou.

Lektor kromě vedení lekce přes videohovor používá:

připravenou prezentaci, která drží strukturu lekce

chatovací nástroj jako alternativu tabule

sdílení obrazovky pro sdílení materiálů

sdílení videí a obrázků

sdílení větších souborů (např. audio z učebnice) dopředu přes e-mail nebo 

cloudové uložiště 

aplikace pro mobilní telefon - např. Quizlet, pro studium frází a slovní 

zásoby

Na jakých platformách učíme

Nejvíc zkušeností máme s

Google Hangouts

Skype/Teams

Zoom

Jsme v tomto ohledu velmi fl exibilní a dokážeme se přizpůsobit i jiným 

nástrojům, které využíváte.

Pro koho je vhodná

pro kolegy, kteří řeší pracovní telefonáty / konferenční hovory v cizím jazyce

pro zaměstnance, které máte na různých pobočkách po ČR / v zahraničí 

a chcete je zapojit do skupinové výuky

pro kolegy, kteří hodně cestují a nejsou schopni být v pravidelný čas na 

sjednaném místě výuky

pro zaměstnance, kteří pracují většinu času z home offi ce a potřebují výuku 

mimo kancelář

Výhody online kurzů

výuka přes videohovor věrně simuluje jeden z nejčastějších způsobů využití 

cizího jazyka ve fi remním prostředí

nejste vázáni na konkrétní místo

nezabírají zasedací místnosti

lektor dokáže fl exibilněji nabízet alternativní termíny setkání

možnost náhrady zmeškaných lekcí

lze kombinovat s prezenční výukou

Jaké kurzy lze organizovat online

pravidelné individuální či skupinové kurzy

odborné kurzy

diskuzní kluby

celofi remní webináře

Kurzy, které jsou organizovatelné v online podobě jsou označeny symbolem 

Umíme online

Více informací k virtuálním kurzům najdete zde: http://bit.ly/jclforstudents
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Reference

Se zajištěním jazykové výuky od James Cook Languages jsme velmi spokojeni.

Organizace výuky (vstupní testování, zjištění potřeb studentů, rozřazení do 

kurzů, zahájení kurzů, hodnocení studentů), komunikace se studenty i re-

porting v systému Schoolpartner jsou na vysoké úrovni. I přes obrovský počet 

studentů zařazených do jazykové výuky (cca 1 500) vše funguje dle domlu-

vených pravidel a principů. Pečovatelský tým JCL komunikuje velmi intenzivně 

a proaktivně řeší nastalé situace.

Lucie Bucharová

Siemens

James Cook Languages jsme si zvolili na základě výběrového řízení a v součas-

nosti pro nás zajišťuje individuální a skupinovou jazykovou výuku v České 

republice a v Turecku. Oceňujeme především kompletní správu agendy ja-

zykového vzdělávání jazykovou školou, ale i profesionální a rychlou komuni-

kaci. Zajistili otestování všech nominovaných studentů, provedli analýzu jejich 

potřeb a zahájili kurzy v adekvátním termínu. Komunikace se studenty během 

celého procesu hromadného rozjezdu kurzů byla bezproblémová a velmi 

proaktivní. Díky tomu James Cook Languages doporučujeme jako kvalitního 

dodavatele služeb v oblasti jazykového vzdělávání.

Barbora Paličková

ČEZ

Jazykové vzdělávání bylo a je součástí rozvoje našich zaměstnanců, zejména 

oddělení Nákupu či IT. Jako retailová fi rma očekáváme od poskytovatele jazyko-

vých kurzů a jejich lektorů především vysokou časovou i geografi ckou fl exibili-

tu, odbornost, ale i rychlé a hladké zařazení nového účastníka do vzdělávacího 

programu. Přestože se skupina našich studentů 2x ročně částečně obměňu-

je a mění se jejich časové preference i úrovně znalostí, je James Cook Lan-

guages, již od roku 2013, náš stabilní partner pro výuku němčiny a angličtiny. 

Kromě nesporných výhod pro samotné zaměstnance, v podobě plánování 

si lekcí dle individuálních potřeb a pracovního vytížení, nabízí JCL i snadný 

přehled o úrovni progresu jazykových úrovní či hloubky znalostí. Velmi oceňu-

jeme inovativní lektorský přístup, např. online stránky pro každého studenta 

či doporučení mobilních aplikací k udržení znalostí nebo dosažené úrovně. 

Pravidelný zasílaný reporting docházky a nákladů nám pomáhá při optimaliza-

ci intenzity či délky jazykových kurzů. Zároveň napomáhá transparentně sledo-

vat, zda se daří naplňovat zamýšlený vzdělávací cíl.

Kateřina Vorlíčková

Globus

Pro spolupráci s JCL jsme se rozhodli, protože v rámci VŘ nejlépe splnili naše 

požadavky. Byli jediným poskytovatelem, který uměl zastřešit výuku vlastním  

lektorským týmem po celé České republice. Aktuálně vyučují více než 350 

našich kolegů na 22 lokalitách po celé republice. Líbila se nám jejich komu-

nikace a proaktivita po celou dobu VŘ a jsme rádi, že stejné nasazení přenesli 

i do realizace výuky. Oceňuji, že mi je Course Manager a Key Account Manager 

vždy k dispozici.

Karolina Dědíková 

Kooperativa pojišťovna, a.s.
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Jednodenní
odborné
kurzy



JEDNODENNÍ ODBORNÉ 
KURZY

Pavla Elsnerová
Product Coordinator

“Pokud jazyk ovládáte na komunikativní úrovni a potřebujete se 

zaměřit na specifi cké dovednosti či odbornou terminologii, jsou 

pro vás jednodenní odborné kurzy správnou volbou.”

KOMBINACE

Trénink odborných a jazykových

dovedností.

INTERAKTIVITA LEKCÍ

Velký prostor pro vlastní prezentaci

a dostatečné procvičení nové látky.

VÝUKA POUZE V CIZÍM JAZYCE

Kurzy vedeny převážně rodilými 

mluvčími = rychlejší a správnější 

interpretace myšlenek, postojů 

a názorů v cizím jazyce.

VARIABILITA A ZÁBAVA

Široká škála činností (role-play, 

panelové diskuze, modelové situace, 

čtení, poslech, video ukázky, cvičení 

zaměřená na rozvoj slovní zásoby),in-

terpretace myšlenek, postojů 

a názorů v cizím jazyce.

Proč si vybrat jednodenní
odborné kurzy 

Specializace

Jste-li specialistou, obchodníkem 

či manažerem, používáte cizí jazyk 

jako pracovní nástroj a vaše pozice 

vyžaduje znalost odborné terminolo-

gie či dovedností.

Mezinárodní prostředí

Chcete-li sebevědomě a profesionál-

ně komunikovat s klienty a kolegy 

v mezinárodním prostředí.

Intenzita

Potřebujete-li intenzivně nabýt 

dovednosti a aplikovat je okamžitě 

v praxi.

Doplněk

Máte-li běžnou výuku, ale potřebu-

jete zlepšit odbornou/specifi ckou 

oblast jazyka.

Osvěžení

Používáte-li cizí jazyk pravidelně, ale 

cítíte čas od času potřebu zrevidovat 

či doplnit své znalosti.

Sdílení

Chcete-li využít možnost setkat se 

s odborníky z dalších fi rem a sdílet 

své profesní zkušenosti.

Organizace kurzů

Kurzy probíhají v prostorách James 

Cook Languages v Praze a v Brně.

Všechny kurzy jsou vedeny kvali-

fi kovanými a zkušenými rodilými 

mluvčími a českými lektory.

Lektoři disponují zkušenostmi 

nejen s výukou cizích jazyků, ale 

i odbornými znalostmi ve vyučované 

oblasti.

Odnesete si propracované materiály, 

které využijete dále přímo v praxi.

Celodenní kurzy probíhají vždy od 

9:00 do 16:00 hodin, půldenní od 

9:00 do 12:00.

Kurzy jsou vyučovány v malých

skupinkách o 3 - 8 studentech.

Cenové podmínky

1–5 přihlášených

6–15 přihlášených 

16 a více přihlášených

Cena platí při objednání výše uve-

deného počtu míst (přihlášených) 

k danému okamžiku.

Přihlášení a více informací na:

jcl.cz/sluzby/jednodenni-odborne-kurzy/.

Forma výuky

3 499 Kč

2 499 Kč

1 499 Kč

$
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TÉMATA

Accounting and Tax English

All about Phrases

All about Phrases

Attending a Conference in English

Banking English

Be Confident in Writing

Be Confident in Writing

Be Confident on the Phone

Business Meetings

Cross Culture

Czenglish

Czenglish

Daily Life in HR

English for Sales and Customer Care

General and Personal Finance

Grammar Refresh

Grammar Refresh

HR - Hiring and Firing

Language Screening  ½ DEN

L&D Guru ½ DEN

Negotiation skills

Negotiation skills

Practise your Presentation Skills

Presenting online NOVINKA

The Language of Presentation

Teleconference NOVINKA

Virtual meetings NOVINKA

Obchodní Jednání v NJ

Prezentace v NJ

Telefonická a Emailová Komunikace

v NJ

JAZYK ZÁŘÍ

-PROSINEC

30.09.2020

08.10.2020

26.11.2020

25.11.2020

22.10.2020

03.12.2020

13.10.2020

21.10.2020

19.11.2020

01.10.2020

14.10.2020

11.11.2020

18.11.2020

27.10.2020

04.11.2021

24.11.2020

01.12.2020

05.11.2020

02.12.2020

07.10.2020

06.10.2020

12.11.2020

15.10.2020

20.10.2020

03.11.2020

10.11.2020

ÚNOR

-KVĚTEN

10.03.2021

03.03.2020

21.04.2021

07.04.2021

23.03.2021

11.03.2021

08.04.2021

17.02.2021

18.02.2021

24.02.2021

10.02.2021

22.04.2021

11.02.2021

14.04.2021

09.02.2021

24.03.2021

13.04.2021

25.03.2021

25.02.2021

23.02.2021

13.05.2021

12.05.2021

16.02.2021

18.03.2021

04.03.2021

17.03.2021

11.05.2021

02.03.2020

ČEVENEC

-SRPEN

04.08.2021

22.07.2021

05.08.2021

12.08.2021

21.07.2021

03.08.2021

20.07.2021

14.07.2021

11.08.2021

13.07.2021

10.08.2021

15.07.2021

29.07.2021

28.07.2021

27.07.2021

18.08.2021

19.08.2021

17.08.2021

25.08.2021

26.08.2021

24.08.2021

TERMÍNY PRAHA
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TÉMATA

All about Phrases

Attending a Conference in English

Be Confi dent in Writing

Be Confi dent on the Phone

Business Meetings

Czenglish

Daily Life in HR

General and Personal Finance

Grammar Refresh

HR - Hiring and Firing

Language Screening ½ DEN

L&D Guru ½ DEN

Negotiation skills

Practise your Presentation Skills

Presenting online NOVINKA

The Language of Presentation

Teleconference NOVINKA

Virtual meetings NOVINKA

Telefonická a Emailová Komunikace 

v NJ

JAZYK ZÁŘÍ

-PROSINEC

21.10.2020

14.10.2020

15.10.2020

25.11.2020

11.11.2020

29.10.2020

22.10.2020

12.11.2020

01.10.2020

18.11.2020

26.11.2020

08.10.2020

19.11.2021

02.12.2021

30.09.2020

03.12.2020

04.11.2020

07.10.2020

ÚNOR

-KVĚTEN

14.04.2021

10.03.2021

12.05.2021

11.03.2021

17.03.2021

24.03.2020

15.04.2021

18.03.2021

07.04.2021

08.04.2021

21.04.2021

03.03.2021

22.04.2021

04.03.2021

24.02.2021

13.05.2021

25.03.2021

25.02.2021

TERMÍNY BRNO

Oceňuji otevřenou komunikaci 

a přístup lektora. Celkově to byl ve-

lice příjemný a přínosný den. Dostal 

jsem možnost procvičovat jevy, na 

které v běžných lekcích není prostor.

Michael Růžička

Cross Culture

Na kurz jsem se přihlásila, protože 

jsem cítila potřebu se detailněji 

zaměřit na frázová slovesa. Kurz by 

mohl být klidně vícedenní, ale i takto 

naprosto splnil má očekávání.

Sobotková Kateřina

All About Phrase

Lektorka byla skvělá, bylo jí výborně 

rozumět a má úžasný cit pro jazyk. 

Prošli jsme klíčové fráze, slovíčka 

a gramatiku pro správnou business 

korespondenci v AJ.

Jana Prášková

Be Confi dent in writing

Vybrané reference
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ACCOUNTING AND TAX ENGLISH

Kurz je zaměřený na finanční problematiku spojenou s účetnictvím 

a daňovým poradenstvím.

Získáte tipy pro vedení účetnictví a finančního auditu v praxi.

Naučíte se, jak zpracovat finanční dokumentaci v anglickém jazyce.

Dozvíte se více o problematice cash flow a jak jej monitorovat.

Obsah kurzu

Finanční audit

Vedení účetnictví

Popis čísel

Finanční dokumenty

Popisování cash flow

ALL ABOUT PHRASES

Pokud si potřebujete osvěžit fráze a ustálená slovní spojení používaná 

v nejběžnějších životních situacích, tento kurz je přesně určen pro vás.

Procvičíte si nejpoužívanější frázová slovesa v angličtině.

Naučíte se vhodné fráze pro různé situace v práci i mimo ni.

Dozvíte se, co jsou kolokace – ne každé slovo se hodí do všech situací, 

i když v češtině má podobný význam.

Naučíte se, jak psát a mluvit anglicky, nikoli překládat z češtiny.

Obsah kurzu

Obecné chyby českých studentů

Nejčastější fráze v anglickém jazyce

Kolokace a idiomy

Jak (ne)překládat do anglického jazyka

Tipy, jak se učit fráze a idiomy

ATTENDING A CONFERENCE IN ENGLISH

Kurz je určen profesionálům, kteří se účastní konferencí

v angličtině a chtějí si usnadnit komunikaci s nimi související.

Osvojíte si fráze užitečné pro cestování a ubytování.

Získáte jistotu při navazování kontaktů během coffee breaků na konferenci.

Naučíte se vést sebevědomě small talk v angličtině.

Obsah kurzu

Cesta na konferenci a ubytování v hotelu

Registrace na konferenci, přijímání a odmítání pozvání

Představení se, témata pro small talk

Tvoření správných otázek

Strategie pro udržení konverzace

BANKING ENGLISH

Pro zaměstnance bankovních a finančních institucí, kteří používají

anglický jazyk ke komunikaci v bankovním a finančním prostředí.

Osvojíte si terminologii spojenou s prezentací bankovních a finančních

 institucí a jejich produktů v komunikaci s klientem.

Naučíte se konzultovat a doporučovat vhodná řešení z oblasti firemního 

bankovnictví.

Dozvíte se, jak se rozlišuje osobní a korporátní bankovnictví.

Obsah kurzu

Typy plateb a bank

Základní slovní zásoba spojená s bankovními operacemi

Osobní a korporátní bankovnictví

Vymáhání dluhů

Investice

Praha

Praha

Brno

Praha

Brno

Praha

30.09.2020
10.03.2021

08.10.2020
26.11.2020
03.03.2020
21.04.2021

04.08.2021
21.10.2020 B
14.04.2021 B

25.11.2020
07.04.2021
22.07.2021

23.03.2021
05.08.2021

14.10.2020 B
10.03.2021 B

B1

B1

B1

B1

OBSAH KURZŮ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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BE CONFIDENT IN WRITING

Kurz je určen každému, kdo v práci potřebuje komunikovat pomocí

elektronické pošty v angličtině, ať už v rámci firmy nebo s klienty.

Ovládnete principy a dovednosti spojené s pracovními emaily.

Naučíte se správné fráze a výrazy, díky kterým bude vaše emailová

komunikace přirozená.

Procvičíte si psaní různých druhů e-mailů.

Obsah kurzu

Klíčové fráze v e-mailech

Formální a neformální styl

Jak být zdvořilý a diplomatický

Jak psát jednoduše a stručně

Propojování myšlenek

Analýza běžných chyb, procvičování a zpětná vazba od lektora

BE CONFIDENT ON THE PHONE

Kurz je určen všem, kteří v zaměstnání telefonicky komunikují

v angličtině, ať už v rámci firmy nebo s klienty.

Ovládnete principy a dovednosti spojené s pracovními telefonáty.

Překonáte svůj strach z telefonické komunikace v cizím jazyce.

Naučíte se a osvojíte si správné fráze a výrazy, díky kterým bude vaše

komunikace přirozená a elegantní.

Obsah kurzu

Klíčové telefonické fráze

Jak znít přátelsky a zdvořile – formální a neformální výrazy

Sjednávání schůzek a vyjednávání po telefonu

Konferenční hovory

Řešení telefonických problémů

Procvičování a získání zpětné vazby od lektora

BUSINESS MEETINGS

Vedete často interní i externí meetingy a porady v anglickém jazyce nebo 

se jich aktivně účastníte? Pak je tento kurz určen právě vám.

Naučíte se fráze a slovní zásobu související s formálním vedením meetingů 

a porad.

Budete umět moderovat porady, udržet jejich plynulost a argumentovat 

v rámci jednotlivých příspěvků.

Dozvíte se, jak sumarizovat jednotlivé příspěvky a výstupy z meetingů.

Obsah kurzu

Zahájení meetingu a nastínění programu

Obhajoba a vysvětlení svých názorů

Předání slova, kladení otázek

Sumarizace a ukončení meetingu

CROSS CULTURE

Jestli máte zájem naučit se vhodně komunikovat v angličtině po e-mailu, 

telefonu nebo v osobním styku, navštivte náš Cross Culture kurz.

Dozvíte se, jak se vhodně vyjadřovat v e-mailech a telefonních/osobních 

rozhovorech.

Naučíte se zachovat pověstnou anglickou zdvořilost a nedělat v angličtině 

„společenské chyby“.

Procvičíte si slovní zásobu vhodnou pro specifické situace spojené s prací 

v mezinárodním pracovním prostředí.

Obsah kurzu

Zdvořilost v angličtině

Jazyková a společenská tabu

Small talk

E-maily a telefonáty

Praha

Brno

Praha

Brno

Praha

Brno

Praha

22.10.2020
03.12.2020
11.03.2021
08.04.2021

12.08.2021
15.10.2020 B
12.05.2021 B

13.10.2020
17.02.2021
21.07.2021

25.11.2020 B
11.03.2021 B

21.10.2020
18.02.2021
11.11.2020 B 

19.11.2020
24.02.2021
03.08.2021

17.03.2021 BB1

B1

B1

B1

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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CZENGLISH

Kurz je určen všem, kteří mají zájem vylepšit si své znalosti anglického 

jazyka a lépe pochopit, jakých chyb se jako Češi nejčastěji dopouštíme 

a jak jim můžeme předejít.

Společně s lektorem identifikujete základní okruhy typicky „českých“ 

chyb.

Zjistíte, jaké jsou důvody, které k chybám vedou, abyste pak snáze mohli 

pracovat na jejich odstranění.

Budete moci s lektorem prodiskutovat, co vás v angličtině trápí.

Aktivně si procvičíte angličtinu formou párových i skupinových aktivit.

Obsah kurzu

Stručná revize gramatiky, předložky a členy

Podmínky a časové věty

Falešní přátelé, idiomatické fráze a výslovnost

Rozbor požadavků od studentů

DAILY LIFE IN HR

Jde o pokračování kurzu HR – HIRING AND FIRING, kurzy však lze

absolvovat i samostatně. Workshop je určen profesionálům z oblasti HR,

kteří pravidelně komunikují se svými kolegy v angličtině.

Dozvíte se více o každodenních procesech v rámci HR, jako jsou adap- 

tace zaměstnance, benefity, hodnocení výkonu a talent management.

Dovedete diskutovat o trendech ve světě HR.

Budete moci sdílet své zkušenosti a nápady s ostatními profesionály

z oboru.

Obsah kurzu

Adaptace nového zaměstnance

Benefity pro zaměstnance

Hodnocení výkonu zaměstnance

Talent management a development centra

ENGLISH FOR SALES AND CUSTOMER CARE

Kurz je určen každému, kdo přichází do styku s klientem v angličtině.

Naučíte se fráze spojené s každou fází pyramidy prodeje.

Vyzkoušíte si, jak prodávat v angličtině a získáte zpětnou vazbu na svůj 

výkon.

Zlepšíte svůj formální a diplomatický projev.

Obsah kurzu

Navození vztahu s klientem

Analýza potřeb v angličtině

Nepřímé otázky

Práce s námitkami

Uzavírání obchodu

GENERAL AND PERSONAL FINANCE

Kurz je určen každému, kdo se zajímá o efektivní a udržitelné osobní ban-

kovnictví.

Osvojíte si terminologii a frazeologii spojenou s ekonomickým cyklem 

financí.

Budete umět efektivně zhodnotit a doporučovat vhodná řešení z oblasti 

osobního bankovnictví.

Procvičíte si prezentaci a interpretaci finančních analýz a grafů.

Obsah kurzu

Ekonomika a ekonomický cyklus

Příjmy

Osobní finance a životní standard

Základní finanční terminologie

Popis grafů a čísel

Praha

Brno

Praha

Brno

Praha

Praha

Brno

01.10.2020
10.02.2021
22.04.2021
20.07.2021

29.10.2020 B
24.03.2020 

14.10.2020
11.02.2021
14.07.2021

22.10.2020 B
15.04.2021 B

11.11.2020
11.08.2021 

18.11.2020
14.04.2021
12.11.2020 B

18.03.2021 B

A2

-B1

B1

B1

B1

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•
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•
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GRAMMAR REFRESH

Kurz je určen každému, kdo angličtinu používá, nicméně cítí

potřebu zrevidovat a osvěžit si své znalosti gramatiky.

Osvojíte si gramatické jevy na středně pokročilé úrovni.

Naučíte se rychle a sebejistě používat běžné gramatické časy.

Rozšíříte si své znalosti o užitečné fráze a slovní zásobu.

Obsah kurzu

Zopakování a procvičení času Present perfect

Vysvětlení času Past perfect

Podmínkové věty

Modální slovesa

Nejčastější frázová slovesa

Předložky

HR - HIRING AND FIRING

Kurz je určen profesionálům z oblasti HR, kteří pravidelně komunikují

se svými kolegy v angličtině.

Zlepšíte svou znalost specifické slovní zásoby zaměřené na personali-

stiku, spojené s procesy přijímání zaměstnanců a ukončování spolupráce.

Budete moci sdílet své zkušenosti a nápady s ostatními profesionály

z oboru.

Získáte sebejistotu při aktivním užívání angličtiny v práci.

Obsah kurzu

Jak najít a upoutat nové zaměstnance

Životopisy, pracovní pohovory a assessment centra

Popis kompetencí pro různé pozice

Ukončení pracovního poměru, výstupní pohovor

Praha

Brno

Praha

Brno

27.10.2020
09.02.2021
24.03.2021
13.07.2021

10.08.2021
01.10.2020 B
07.04.2021 B

04.11.2021
13.04.2021
18.11.2020 B

08.04.2021 B

B1

-B2

B1

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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NEGOTIATION SKILLS

Kurz je určen všem profesionálům, kteří se účastní jednání v anglickém 

jazyce a potřebují se vyjadřovat jasně, adekvátně dané situaci, případně 

obhájit či prosadit svůj názor.

Naučíte se fráze a obraty používané při vyjednávání.

Dozvíte se, jak být asertivní v angličtině.

Procvičíte si různé situace, do kterých se Vy sami dostáváte a kde si 

potřebujete být v angličtině jistí.

Obsah kurzu

Struktura vyjednávání

Fráze pro souhlas a nesouhlas

Vyjadřování názoru a dávání návrhů

Asertivita a slušnost v jednání

Praktické procvičení reálných situací

PRACTISE YOUR PRESENTATION SKILLS

Máte se připravit na prezentaci v anglickém jazyce a nechcete nic

zanedbat? Tento kurz je právě pro vás – zaměřený na praktické pro-

cvičování jednotlivých částí vašeho projevu tak, aby každý krok byl

profesionálně připraven.

Získáte pokročilou slovní zásobu vhodnou pro jednotlivé části vaší

prezentace.

Dozvíte se, jak elegantně začít a ukončit vaši prezentaci.

Naučíte se, jak vhodně reagovat v angličtině a komunikovat s vaším

publikem.

Budete prezentovat a získáte zpětnou vazbu na své dovednosti.

Obsah kurzu

Úvod a závěr prezentace

Kladení otázek, rétorické otázky a parafráze

Řešení obtížných situací při vedení prezentace

Vlastní prezentace, rozbor prezentací účastníků

Praha

Brno

Praha

Brno

05.11.2020
02.12.2020
23.02.2021
13.05.2021

28.07.2020
08.10.2020 B
03.03.2021 B 

07.10.2020
12.05.2021
27.07.2021

19.11.2021 B
22.04.2021 B

B1

B1

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

LANGUAGE SCREENING

Kurz je určen pro ty, kdo potřebují v rámci náboru ověřit jazykovou

znalost kandidáta.

Naučíte se rozpoznat, zda kandidát dosahuje jazykové úrovně B1 nebo B2.

Vyzkoušíte si určit úroveň modelového kandidáta.

Obsah kurzu

Jak poznat, jestli kandidát dosahuje úrovně B1 nebo B2

Jak se kandidáta ptát

Jaké jazykové jevy sledovat

Co lze dělat, když kandidát nedosahuje požadované úrovně

LEARNING & DEVELOPMENT GURU

Kurz je určen HR profesionálům, kteří se zabývají zajišťováním

vzdělávání a podporou zaměstnanců.

Osvojíte si metody a postupy motivování zaměstnanců.

Seznámíte se s koučovacími technikami.

Budete umět využít nové učební postupy v praxi.

Obsah kurzu

Moderní přístupy ke vzdělávání a měření pokroku

Důvody stagnace a co proti tomu může HR dělat

Rozvoj růstového nastavení mysli zaměstnanců

Zapojení mikro učení a blended learningu

Praha

Brno

Praha

Brno

24.11.2020
25.03.2021
15.07.2021 

01.12.2020
25.02.2021
29.07.2021

26.11.2020 B

21.04.2021 B

B1

B1

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1/2
DEN

1/2
DEN

23



TELEKONFERENCE

Kurz je určen všem, kteří si kromě základní slovní zásoby, frází

a dovedností nezbytných pro úspěšné zvládnutí telekonferencí či tele-

fonátů, chtějí rozšířit znalosti v oblasti prezentace produktů či služeb.

Obsah kurzu

Zahájení telekonferenčního hovoru

Řešení technických obtíží při telekonferenci

Vysvětlení technických možností během telekonference

Prodej přes obrazovku

VIRTUAL MEETINGS

Pokud se účastníte online schůzek v anglickém jazyce nebo je vedete,

je tento kurz pro vás tím pravým. Procvičíte si slovní zásobu a získáte

větší jistotu při vyjadřování myšlenek ve virtuálním prostředí.

Obsah kurzu

Slovní zásoba pro vedení meetingů online

Jak udržet pozornost účastníků

Technická slovní zásoba

Řešení problémů s připojením a během meetingu

Praha

Brno

Praha

Brno

12.11.2020
04.03.2021
17.08.2021

03.12.2020 B
13.05.2021 B

03.12.2020 B
13.5.2021 B

20.10.2020
17.03.2021
25.08.2021

04.11.2020 B
25.03.2021 B

B1

B1

•

•

•

•

•

•

•

•

PRESENTING ONLINE

Tento kurz je zaměřen na aplikaci obecných znalostí o prezentování v on-

line prostředí. Zabývá se jednak specifickými jazykovými jevy, ale např. 

i řešením technických problémů, které mohou při prezentování online 

nastat.

Obsah kurzu

Nástroje pro online prezentace

Terminologie a fráze pro prezentování

Jak udržet pozornost účastníků

Využití Quizlet, Coggle, Google Slide

Řešení potíží

THE LANGUAGE OF PRESENTATIONS

Tento kurz je zaměřený na prezentační dovednosti z pohledu teoretických 

znalostí a jazykových dovedností důležitých při přípravě prezentací.

Procvičíte si pokročilou slovní zásobu vhodnou pro jednotlivé fáze

prezentace.

Dozvíte se, jak si správně zorganizovat prezentaci.

Budete umět popsat slidy, obrázky a grafy ve vaší prezentaci.

Obsah kurzu

Klíč k úspěšné prezentaci

Organizace prezentace

Jak popsat grafy a tabulky

Vizualizace

Sumarizace myšlenek

Praha

Brno

Praha

Brno

06.10.2020
16.02.2021
18.08.2021

12.11.2020
18.03.2021
19.08.2021

30.09.2020 B
24.02.2021 B

B1

B1

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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TELEFONICKÁ A E-MAILOVÁ KOMUNIKACE
V NĚMČINĚ

Kurz je určen v podstatě všem zaměstnancům, kteří někdy v němčině

pracovně komunikují písemnou formou nebo telefonicky, ať už interně 

nebo směrem ke klientovi.

Osvojíte si zásady a dovednosti z oblasti obchodní korespondence.

Zbavíte se ostychu z komunikace po telefonu v cizím jazyce.

Procvičíte si správné fráze a obraty, aby vaše komunikace byla přirozená 

a elegantní.

Obsah kurzu

Typy obchodní korespondence

Obecná struktura obchodních dopisů a e-mailů

Vyjádření poděkování, stížnosti a omluvy písemnou formou

Efektivní naslouchání a telekonference

Formální a neformální vyjadřování

Rozbor nejčastějších témat telefonátů

Praha

Brno

10.11.2020
24.08.2021
07.10.2020 B

25.02.2021 B B1

•

•

•

•

•

•

•

•

•

OBCHODNÍ JEDNÁNÍ V NĚMČINĚ

Vedete často interní i externí meetingy a porady v německém jazyce nebo 

se jich aktivně účastníte? Pak je tento kurz určen právě vám.

Naučíte se fráze a slovní zásobu související s formálním vedením

meetingů a porad.

Budete umět moderovat porady, udržet jejich plynulost a argumentovat 

v rámci jednotlivých příspěvků.

Dozvíte se, jak sumarizovat jednotlivé příspěvky a výstupy z meetingů.

Obsah kurzu

Zahájení meetingu a nastínění programu

Obhajoba a vysvětlení svých názorů

Předání slova, kladení otázek

Sumarizace a ukončení meetingu

PREZENTACE V NĚMČINĚ

Tento kurz je zaměřený na prezentační dovednosti z pohledu teoretických 

znalostí a jazykových dovedností důležitých při přípravě prezentací.

Procvičíte si pokročilou slovní zásobu vhodnou pro jednotlivé fáze

prezentace.

Dozvíte se, jak si správně zorganizovat prezentaci.

Budete umět popsat slidy, obrázky a grafy ve vaší prezentaci.

Obsah kurzu

Klíč k úspěšné prezentaci

Organizace prezentace

Jak popsat grafy a tabulky

Vizualizace

Sumarizace myšlenek

Praha

Praha

03.11.2020
11.05.2021
25.08.2021 

02.03.2020
26.08.2021

B1

B1

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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IN-HOUSE KURZY

Bibiana Machátová
Academic HR Director

“Tyto kurzy vytváříme přesně na míru vašim potřebám včetně 

oborové slovní zásoby. Na kurzech si vyzkoušíte modelové situace 

z vašeho pracovního prostředí a dostanete zpětnou vazbu. Nabyté 

dovednosti pak můžete okamžitě aplikovat ve své praxi.”

Proč si vybrat In-house 
kurzy 

Jedná se o trend poslední doby - 

každým rokem organizujeme větší 

množství kurzodnů, které se

věnují nejrůznějším tématům.

ROK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Dají se zapojit jako doplněk běžné 

výuky nebo vytvořit speciální pro-

gram, tzv. Akademii, kde bude

odborná výuka stěžejním prvkem.

Mnoho mezinárodních firem z řad 

našich klientů podporuje odbornost 

svých zaměstnanců v cizím

jazyce, např. Accenture, ArcelorMit-

tal, Ave, Coca Cola, Commerzbank, 

Česká spořitelna, DHL, Equa bank, 

HSBC, International SOS, Komerční 

banka, Letiste Praha, Raiffeisen bank 

a mnohé další.

Konkrétní potřeby

Buď si vyberete téma z naší nabídky, 

nebo kurz připravíme na míru pro 

vaši společnost. Náš metodik vždy 

konzultuje konkrétní požadavky

na obsah výuky s odborným zástup-

cem vaší společnosti.

Špičkoví lektoři

Kurzy vedou ti nejlepší lektoři, kteří 

disponují nejen bohatými zkušenos-

tmi s výukou cizích jazyků, ale 

i odbornými znalostmi ve vyučované 

oblasti.

Zajímavá forma

Pestrá škála aktivit, díky nimž si 

nabyté znalosti skutečně zapama-

tujete (role-plays, panelové diskuze, 

case studies, video ukázky, cvičné 

prezentace...).

Okamžitý efekt

Nemusíte čekat rok, měsíc ani 

týden – stačí den, abyste se naučili 

spoustu nových jazykových

dovedností, které následně okamžitě 

uplatníte v praxi.

Flexibilní organizace

Téma, místo, termín, intenzita... to vše 

máte možnost ovlivnit tak, aby kurz 

maximálně splňoval vaše očekávání.

Autentické materiály

Jako podklad pro kurz rádi použi-

jeme autentické dokumenty, které 

účastníci používají při své práci.

Jako výstup z kurzu pro vás přip-

ravíme praktické materiály pro využití 

získaných znalostí.

Cenové podmínky

Rádi připravíme i jakékoli jiné téma 

v jakémkoli jazyce a na míru vašim 

požadavkům.

1 kurzoden (4 × 90 minut)

19 000 – 24 000 Kč

Cena konkrétního kurzu je před-

mětem individuální kalkulace, která 

vychází z požadovaných parametrů

(téma, intenzita, lokalita, počet kurzů 

apod.). Cena vždy zahrnuje celkové 

zajištění kurzu, včetně analýzy 

potřeb, otestování zaměstnanců, 

samotný kurz, materiály pro

účastníky a vyhodnocení kurzu. 

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Počet kurzů

13 kurzodnů

28 kurzodnů

85 kurzodnů

193 kurzodnů

202 kurzodnů

210 kurzodnů

→

→

→

$
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Jaké kurzy vybrat pro

Obchodní tým

English for Sales and Customer care

Business Meetings

Negotiation skills

Finance

Accouting and Tax English

General and Personal finance

Banking English

Nákup

English for Purchasing

Describing graphs and charts

Negotiation skills

HR

Daily Life in HR

Hiring and Firing

L&D Guru

Language Screening

Back office - Pro všechny

Office English

Be confident in writing

Be confident on the phone

Virtual meetings

Presentatién skills

Presenting online

Teleconference

Czenglish

Grammar refresh

Cross culture

Specifické situace

English for receptionists and

assistants

Business trips

Occupation Health and Safety 

Time management 

Specialisté

Marketing

Logistics

Legal

Insurance

Journalism

IT

Jak jsou kurzy
organizovány

1. Vyberete téma & pošlete nom-

inace Volba tématu a nominace 

účastníků (doporučujeme 

4–8 os./kurz)

2. Uděláme analýzu potřeb

Analýza potřeb – konzultace s HR, 

jednotlivými účastníky nebo jejich 

manažery

3. Dohodneme termín, intenzitu

a místo výuky

Intenzita – doporučujeme

4x 90 minut denně, kurzy trvají 

obvykle 1 nebo 2 dny

Stanovení termínu – dle potřeb

vaší společnosti

Místo – výuka přímo ve vaší 

společnosti nebo v prostorách 

zajištěných JCL

4. Ověříme spokojenost účastníků

Po skončení kurzu – zjištění zpětné 

vazby

5. V případě potřeby zhodnotí

lektor dovednosti studentů

Zhodnocení jazykových dovedností 

účastníků po kurzu lektorem, případ-

ně i mystery shopping/calling

DISKUZNÍ KLUBY

V rámci diskuzních klubů 
se můžete tešit na:

Vedení našimi TOP lektory

1x měsíčně 90 minut

Max. 6-8 účastníků ve skupince

Pro každý diskuzní klub jasný uka-

zatel přínosu „co se naučíte“

3 dny před konáním rozeslání 

přípravy studentům (několik otázek, 

video atd.) s cílem naladit je na 

téma

Po konci kurzu rozeslání materiálů 

se shrnutím diskuze a probranou 

slovní zásobou

Možno nabízet i pro studenty 

jiných jazyků

Diskuzní kluby jsou 
nástroj pro profesionály, 
kteří:

Jednají se zákazníky ve formálním 

i neformálním prostředí

Absolvují meetingy či společenské 

akce, při kterých musí vytvářet 

„small talk“

Potřebují rychle reagovat

Chtějí trénovat kritické myšlení 

a práci v týmu

Ocení výborný doplněk k jednot-

livým kurzům

Pro vaši snazší orientaci jsme

témata rozdělili do skupin:

GENERAL

Témata vhodná pro každého.

HR

Témata nejen pro personalisty 

a zaměstnance z HR.

BUSINESS

Obchodně laděná témata.

MARKETING + PR

Marketingová a komunikační témata.

Nejoblíbenější témata včetně jejich 

anotací uvádíme na následující 

straně. Další dostupná témata 

naleznete níže, případně vám rádi 

připravíme nějaké přímo na míru.

Další možná témata:

Cestování

Zločin a trest

Budoucnost knih

Udržitelný způsob života

Reality show a televizní soutěže

Etika v obchodě

Fair trade

Hokejové MS: jsou Češi patrioti 

pouze ve sportu?

Postavení českého sportu

Americká vs. evropská

kinematografie

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

CENOVÉ PODMÍNKY

Diskuzní kluby si můžete zakoupit ve formě balíčků:

V případě zájmu o vyšší počet kurzů vám rádi zašleme individiální nabídku.

1 seminář ..... 2750 Kč 6 seminářů ..... 13 900 Kč

$
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Vybraná témata

E-COMMUNICATION VS.

FACE-TO-FACE COMMUNICATION

Budete porovnávat efektivitu a řešit

problémy na základě případových 

studií. Navzájem si sdělíte své 

zkušenosti. Nakonec společně vyt-

voříte seznam best practices jak pro 

e-komunikaci, tak pro komunikaci 

na živo.

FUTURE OF EMPLOYMENT

Proberete nejmodernější prognózy,

kterým směrem jde trh práce, na

případových studiích si ukážeme 

výhody a nevýhody různých přístupů 

a v týmech pak budete prezentovat 

své poznatky ostatním účastníkům. 

Vše završíme diskuzí nad těmito 

prezentacemi a co z nich vyplývá.

INNOVATIONS AND TECHNOLOGY

V rámci této lekce budete diskutovat

o dopadech moderních technologií

na zaměstnání a byznys prostředí,

o výzvách 21. století a jak se s nimi

vyrovnáváte. V týmech pak budete

zpracovávat případové studie firem, 

které nutně potřebují inovovat, aby 

zůstaly konkurenceschopné.

FAKE NEWS VS. REAL NEWS

V rámci tohoto diskuzního klu-

bu budete v týmech analyzovat 

zprávy a rozhodovat se, jestli jde 

o fake news nebo o věrohodné 

informace. Společně vytvoříme 

checklist k vyhodnocení objektivity 

zdrojů a budeme debatovat nad 

omezováním svobody slova a přístu-

pu k informacím. 

MY OWN COMPANY

V rámci tohoto diskuzního klubu

v malých skupinách “založíte” malé

firmy a postupně budete reagovat

na různé události a vývoj na trhu.

Nakonec svou firmu budete prezen-

tovat v pořadu ve stylu Den D před

možnými investory a budete se je

snažit přesvědčit, aby svůj kapitál

dali právě vám.

IDENTIFYING SWOT

Vaším úkolem bude identifikovat 

silné a slabé stránky vám zadané 

firmy. Hlavní část hodiny bude 

spočívat ve skupinové práci, při níž 

každá skupinka bude jakožto tým 

konzultantů připravovat prezentaci 

s doporučeními pro analyzovanou 

firmu.

BUSINESS

BUSINESS

BUSINESS

MARKETING + PR         GENERAL

MARKETING + PR         GENERAL

HR         GENERAL



JAZYKOVÁ FINTA

Jazyková fi nta I: Jak na efektivní učení Jazyková fi nta II: Jak na technologie

Jak se namotivovat

Zjistíme, co defi nuje naše vnitřní nastavení k samotnému učení 

a zkusíme odhalit, jestli a proč máme či nemáme vlastně chuť 

učit se nové věci. Podíváme se na běžné motivace k učení se 

cizích jazyků a řekneme si, co jsou to autokoncepce a proč jsou 

pro naše vzdělávání tak podstatné.

Proč „Chci umět anglicky“ vlastně nefunguje?

Jak poznat efektivní cíl svého učení a proč „chci umět anglicky“ 

mezi ně úplně nepatří? Ukážeme si z jakých aspektů se dobře 

navolený vzdělávací cíl skládá a pochopíme, proč je tak důležité 

o svém učení mnohem více přemýšlet.

Jen tak pro nic za nic? Ne - efektivně!

Povíme si, jak často a jak dlouho se učit, abychom dokázali 

(pozitivně) vnímat posun vpřed. Probereme, co věda říká o způso-

bu učení a proč memorování není náš nejlepší přítel. Také se 

budeme věnovat méně zjevným, ale o to podstatnějším faktorům 

ovlivňujícím naše učení.

Tipy & triky

Zkrátka nepřijdou ani ti, kteří se těší na různé tipy a triky na učení 

jako takové – podíváme se různorodé metody, které vám pomo-

hou lépe vstřebávat slovní zásobu, gramatiku, psanou a mluve-

nou látku. Jednou z metod, kterou prozkoumáme je například 

používání mikropříběhů.

Jak z „koukání“ na seriály udělat aktivní učení

Určitě to znáte – díváte se na váš oblíbený seriál v originále 

a máte pocit, že jste spojili příjemné s užitečným. Do určité míry 

se něco nového naučíte, ale dá se to dělat mnohem lépe a efek-

tivněji. Tím tajemstvím je aktivní učení.

Smartphone jako parťák

Chybí vám sparing partner pro komunikaci v cizím jazyce? Nejste 

si jistí svou výslovností? S tím vším vám může pomoci váš vlastní 

chytrý telefon a metody autodotazování a autodialogů. Také se 

podrobněji podíváme třeba na Google translator a poznáme, že se 

hodí nejen k překládání.

Cloudové řešení pro vaše učení

Pro mnoho studentů je překvapivé, že by mohli pomocí cloudu 

zefektivnit svoje učení, a přitom je to tak snadné! Ukážeme si, 

k čemu všemu se cloudová řešení hodí, jak těžké je ztratit úkol, 

který jsme si předtím nahráli online a jak mi může třeba můj 

kalendář pomoci se učit častěji a lépe.

Vzdělávací appky

Z nekonečna aplikací, které jsou k dispozici online, si uděláme 

výběr těch nejlepších! Řekneme si, jaké jsou jejich silné, ale 

i slabé stránky a některé si i vyzkoušíme v praxi. Jako bonus 

poznáte ještě pár dalších appek, které vám pomohou s ověřením 

gramatiky, s focením a převodem stohů papírů z lekcí na snad-

nější, a hlavně mnohem lehčí formát. A co třeba appka, která umí 

převést text na řeč?!
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Jazyková fi nta III: Jak se zbavit bloků

Proč talent není zas tak důležitý

Staré známé argumenty studentů, že se jim nedaří právě proto, že 

nemají „talent na jazyky“, už jsou pasé. Společně se přesvědčíme, 

že talent sice může hodně pomoci, ale je zde několik mnohem 

podstatnějších kritérií úspěchu.

Jak se zbavit bloků

Ukážeme si, jak bloky vznikají a co se pod nimi vlastně skrývá, co 

nám při jejich odstraňování pomůže, co všechno zvládneme sami 

a kde se už raději poradit s odborníkem. Blíže také prozkoumáme 

nejčastější bloky, které si s sebou neseme ze školství.

Boření mýtů

Povíme si, proč nefunguje učení dle učebních stylů a jak je to 

s učením dle pravé a levé hemisféry mozku. Řekneme si, proč 

když se učíme mnoho hodin naráz je výsledek horší, než když 

učení rozložíme do kratších častějších úseků a také se podíváme 

na to, proč si lidé myslí, že inteligence se nedá ovlivnit.

Učení tak trochu jinak

Nakonec se naučíme různé efektivní metody, které nám pomohou 

se stát lepšími a spokojenějšími studenty – zapojíme například 

„interleaving“, sebe-testování, auto-dialogy apod.

Finta I: Jak na efektivní učení 

Motivace

Nastavení cílů

Metody učení

Finta II: Jak na technologie 

Appky

Práce s cloudem

Audio a video

Finta III: Jak se zbavit bloků 

Práce s chybami

Strategie učení

Mýty o učení

Celodenní kurz

Kombinace všech modulů

Sestavení vzdělávacího plánu

Restart vašeho učení

2 × 60

od 4 do 20 lidí

AJ, ČJ

SEMINÁŘ

2 × 60

od 4 do 20 lidí

AJ, ČJ

SEMINÁŘ

2 × 60

max. 8 lidí

AJ, ČJ

SEMINÁŘ

4 × 90

KURZ
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Cenové podmínky

Finta 1, Finta 2

Finta 3

Celodenní kurz

$

4 990 Kč

5 490 Kč

14 990 Kč



Pobytové
kurzy



POBYTOVÉ KURZY
V ZAHRANIČÍ

Pavla Elsnerová
Product Coordinator

“Největším přínosem zahraničních kurzů je nepřetržitý kontakt 

s jazykem. Ten máte nejen ve škole, ale i mimo školu např. 

v hostitelské rodině. Po 14 denním pobytu už budete v daném 

jazyce i přemýšlet.”

Proč pobytové kurzy
v zahraničí s námi 

Maximální koncentrace

Žádné porady, žádní kolegové, 

podřízení, nadřízení, klienti, minimum 

telefonátů a e-mailů. Všichni se jen 

snaží naučit vás cizí jazyk.

Rychlý progres

Studium je skutečně intenzivní. 

Kurzy mají zpravidla 5 a více hodin 

výuky denně + veškerá další komu-

nikace probíhá v cílovém jazyce.

Skvělý benefi t

Jazykový kurz v zahraničí představuje 

spojení příjemného s užitečným. 

Využijte jej jako motivační nástroj pro 

své zaměstnance.

Podpora motivace

Rozhodnete-li se pro studium v zah-

raničí, tak už toto rozhodnutí samo 

o sobě zvyšuje motivaci ke studiu. 

Kurz samotný váš elán následně 

ještě podpoří!

Překonání bariér

Při jakékoli činnosti je klíčovým mo-

tivátorem poznání „že to mělo smysl“, 

neboli že jste nabyté znalosti mohli 

prakticky využít. Takových důkazů

dostanete při pobytových kurzech 

v zahraničí nespočet.

Garance kvality škol

Školy, se kterými spolupracujeme, 

vědí, co znamená připravit kurz pro 

manažera, disponují skvělými lektory, 

kteří nejenže skvěle znají vyučovaný 

jazyk, ale mají často i odborné znalo-

sti. Klíčové pro nás jsou — členství

v asociacích, reference, zpětná vazba 

našich studentů, dlouhodobá spo-

lupráce, osobní návštěva a znalost 

personálu školy.

Pobytové
kurzy
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Proč pobytové kurzy
v zahraničí s námi 

Jazyk a lokalita

Angličtina

Austrálie, Irsko, Jihoafrická republika, 

Kanada, Malta, Nový Zéland, USA, 

Velká Británie, Kypr, Barbados

Španělština

Argentina, Ekvádor, Guatemala, 

Chile, Kuba, Kolumbie, Kostarika, 

Mexiko, Španělsko, Venezuela

Francouzština

Francie, Kanada, Švýcarsko, Guade-

loupe

Němčina

Německo, Rakousko, Švýcarsko

Italština, ruština, čínština,

maďarština, řečtina, nizozemština,

portugalština

Cílová skupina

Manažeři

Dospělí

Mládež

Děti

Intenzita výuky

20—40 hod./týden

Průběh zajištění kurzů

ANALÝZA POTŘEB

Zjištění vašich představ

a požadavků

VARIANTNÍ NABÍDKY + CENY

Informace o destinaci, škole, kurzu

VÝBĚR KURZU

3-4 týdny před odjezdem

Objednání a platba

INFO BALÍČEK

1-2 týdny před odjezdem

Detaily k cestě (adresa ubytování,

mapa města, instrukce kdy a kde

máte být, letenky, pojištění atd.)

ODJEZD NA KURZ

Zahájení výuky + zpětná vazba

Výuka

Doprovodný program

Konec kurzu (pátek)

NÁVRAT

Zpět v sobotu nebo v neděli

Po ukončení kurzu komplexní

zjištění zpětné vazby

Typ kurzu

Individuální

Maloskupinový (2—6 studentů)

Skupinový

Kombinovaný (dopolední výuka ve 

skupině a odpolední individuální 

lekce)

Zaměření výuky

Obecný jazyk

Obchodní

Specifi cké požadavky (fi nance, HR, 

právo, technika, IT...)

Doprava

Letecká, vlaková či autobusová, taxi 

či jiná návazná doprava z letiště

Ubytování

V rodině, hotelu či apartmánu

Pojištění

Cestovní i na storno pobytu

Vízum

U zemí s vízovou povinností vám 

pomůžeme s vyřízením

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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ST. GILES - LONDÝN

Kurzy obchodní angličtiny pro manažery

Max. 5 studentů ve třídě

Výborné vybavení

Ve více zemích

O škole St. Giles

St. Giles London Central má dlouhou tradici a bohaté zkušenosti s výukou. 

Sídlí v mohutné, kvalitně vybavené budově z konce 19. století, jen 5 minut 

chůze od nejznámějších londýnských divadel, Britského muzea a obchodů 

West Endu. Škola byla založena roku 1955, je uznaná Britskou radou a navíc 

je zakládajícím členem asociace English UK (škol uznaných Britskou radou).

Londýn

Londýn je fascinující velkoměsto, kde si každý najde něco svého. Můžete se 

věnovat památkám, kultuře, sportu nebo relaxovat v rozlehlých parcích. Nabízí 

také nepřeberné množství nákupních možností. Rozkládá se na jihovýchodě 

země pří ústí řeky Temže do Severního moře a žije v něm více než 12 miliónů 

obyvatel.

Kurzy:

Skupinové (intenzita 20 – 35 lekcí / týden)

Individuální (intenzita 20 – 35 lekcí / týden)

Kombinace skupinového a individuálního

Možnosti ubytování:

Rodina Superior

Hotel

CENOVÉ PODMÍNKY

od 23 300 Kč / týden výuky

Ceny jsou uvedeny pro jednu

osobu bez DPH.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ
DESTINACE

$
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ECS SCOTLAND - EDINBURGH

Výuka v malé skupině

Kurzy pro náročné klienty

Škola sídlí v centru Edinburghu

Kurzy se zaměřením převážně na konverzaci

O škole ECS Scotland

English Course Specialist Scotland (ECS) byla založena roku 1995, je uznaná 

Britskou radou a je členem asociace English UK. Tato rodinná škola se 

zaměřuje na náročnější klienty. ECS Scotland sídlí v centru Edinburghu ve 

třípatrové renovované budově z 18. století. Škola je vkusně zařízená, má 5 tříd, 

klubovnu a studovnu s knihovnou. Wi-Fi připojení je zdarma.

Edinburgh

Edinburgh je univerzitní město ležící na východě země u pobřeží Severního 

moře. Dominantou města je zdejší hrad, Arturovo sedlo a Scott Monument. 

Od roku 1995 je Edinburgh zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. 

Podlehněte kráse tohoto města a absolvujte některý z kurzů, jenž škola nabízí.

Kurzy:

Skupinové (intenzita 15 – 20 lekcí / týden)

Individuální (intenzita 15 – 25 lekcí / týden)

Kombinace skupinového a individuálního

Možnosti ubytování:

Rodina

Rodina Executive

CENOVÉ PODMÍNKY

od 11 500 Kč / týden výuky

Ceny jsou uvedeny pro jednu

osobu bez DPH.

$

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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ANGLO - CONTINENTAL BOURNEMOUTH, ANGLIE

kurzy angličtiny pro dospělé a pro manažery

max. 4 klienti ve třídě plus individuální lekce

přímé lety

krásné letovisko 15 minut chůze od centra města a pláží

kvalitní ubytování, golfové hřiště na dosah

O škole Anglo-Continental

Škola byla založena již roku 1950 a patří k nejstarším školám angličtiny 

v Anglii. Anglo-Continental má skvělou pověst, je uznána Britskou radou a je 

členem asociace English UK. Anglo-Continental sídlí ve vlastním rozsáhlém 

areálu 15 minut chůze od centra města a pláží. Škola má multimediální 

výukové centrum, restauraci, terasu a jazykovou laboratoř. Studenti mohou 

zdarma používat internet.

Bournemouth

Bournemouth je krásné přímořské lázeňské město, má 164 000 obyvatel 

a leží na jižním pobřeží Anglie. Pro Bournemouth jsou typické borové háje, 

udržované parky a nádherná, 11 km dlouhá písečná pláž. Je zde spousta 

restaurací, barů, krytý bazén, akvárium a další atrakce. V červenci a srpnu je 

každý pátek večer ohňostroj. V Bournemouth je celkem 10 golfových hřišť, 

přímo v centru města je 18jamkové golfové hřiště (Meyrick Park).

Kurzy:

Skupinové (intenzita 20 – 30 lekcí / týden)

Kombinace skupinového a individuálního

Možnosti ubytování:

Rodina Standard

Rodina Executive

LANGUAGE STUDIES INTERNATIONAL (LSI)
TORONTO, KANADA

kurzy angličtiny pro manažery

nejvíce 5 studentů ve třídě

zakládá si na kvalitě, moderním vybavení a přátelském přístupu

Toronto je bezpečné a kulturní město

LSI Vancouver sídlí v moderní budově v centru

O škole LSI

Language Studies International (LSI) funguje od roku 1965 a v současnosti 

má rozsáhlou síť škol po celém světě. LSI si zakládá na kvalitě, moderním 

vybavení a přátelském přístupu. Obě kanadské školy LSI jsou členy asoci-

ace Languages Canada. LSI Toronto sídlí ve středu čtvrti Rosedale. V okolí 

je spousta restaurací a parků, kde můžete trávit volný čas. Kousek od školy 

je stanice metra. Ve škole je 16 moderně vybavených učeben, počítačová 

učebna, WiFi zdarma a klubovna, kde máte k dispozici ledničku, mikrovlnnou 

troubu a kávovar.

Toronto

Toronto je bezpečné a kulturní město, UNESCO vyhlásilo Toronto třikrát za

město s nejvyšší kvalitou života na světě. Blízko školy sídlí městská knihovna,

restaurace, obchody, bary, kina a divadla.

Kurzy:

Skupinové (intenzita 20 lekcí / týden)

Možnosti ubytování:

Rodina Standard

Rodina Executive

CENOVÉ PODMÍNKY

Cena od 30 900,- Kč

Ceny jsou uvedeny pro jednu

osobu bez DPH.

CENOVÉ PODMÍNKY

Cena od 21 000,- Kč

Ceny jsou uvedeny pro jednu

osobu bez DPH.

$ $

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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INLINGUA - SALZBURG

Dlouholeté zkušenosti s kurzy pro manažery

Kvalitní lektoři a propracovaná metodika

O škole InLingua

Škola má dlouholeté zkušenosti s kurzy němčiny pro dospělé a manažery, 

má kvalitní učitele a propracovanou metodiku. Inlingua Salzburg sídlí na pěší 

zóně v centru města, má 5 tříd, klubovnu a WiFi zdarma.

Salzburg

Salzburg leží na jihozápadě Rakouska na řece Salzach. Toto nádherné 

historické město, rodiště Mozarta, pořádá jarní a podzimní hudební festivaly, 

divadelní představení a rozmanité výstavy v muzeích. Mezi hlavní památky 

rozhodně patří Mozartův rodný dům, pevnost Hohensalzburg a katedrála

Sv. Ruperta a Virgila.

Kurzy:

Skupinové (intenzita 15 – 25 lekcí / týden)

Individuální (intenzita 20 – 30 lekcí / týden)

Kombinace skupinového a individuálního

Možnosti ubytování:

Rodina

Penzion

CAMBRIDGE ACADEMY OF ENGLISH
CAMBRIDGE, ANGLIE

kurzy angličtiny pro manažery

nejvíce 4 studenti ve třídě

škola s vlastním kampusem

nádherné univerzitní město

specializuje si i na právnickou angličtinu

O škole Cambfidge Academy of English

Tato škola sídlí ve vlastním rozlehlém areálu, v klidné rezidenční čtvrti na 

okraji Cambridge, 15 minut autobusem od centra města. CAE nabízí kurzy 

angličtiny od r. 1975, je uznána Britskou radou a je členem asociací English 

UK, Quality English a IALC. Cambridge Academy of English nabízí kvalitní 

kurzy angličtiny pro manažery, kteří chtějí dosáhnout co největšího pokroku 

za krátkou dobu a studovat v menších třídách. Jako jedna z mála škol v Anglii 

se specializuje na právnickou angličtinu. Hostitelské rodiny jsou většinou 

v docházkové vzdálenosti. Professional Centre je k dispozici každý den 

i o víkendu od 8.00 - 22.00 hod. Klienti mohou zdarma využívat jazykovou 

minilaboratoř, audio/video knihovnu, internet a WiFi. Professional Centre má 

kapacitu 19 studentů.

Cambridge

Cambridge je nádherné, starobylé univerzitní město se 100 000 obyvateli. 

Místní univerzita vznikla roku 1284 a je druhá nejstarší v Anglii. Cambridge 

leží cca hodinu jízdy vlakem severně od Londýna. Uchvátí Vás malebné 

prostředí a krásné historické památky. Nezapomenutelná je především King‘s 

College, jedinečná ukázka anglické vrcholné gotiky.

Kurzy:

Skupinové (intenzita 25 lekcí / týden)

Kombinace skupinového a individuálního

Právnická angličtina (kombinace skupinového a individuálního)

CENOVÉ PODMÍNKY

od 12 000 Kč / týden výuky

Ceny jsou uvedeny pro jednu

osobu bez DPH.

CENOVÉ PODMÍNKY

od 30 700 Kč / týden výuky

Ceny jsou uvedeny pro jednu

osobu bez DPH.

$ $

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Možnosti ubytování:

Rodina Standard

Rodina Executive

Hotel



POBYTOVÉ KURZY 
V ČESKÉ REPUBLICE

PROČ ENGLISH & WELLNESS WEEK

Lokalita

Ticho a klid přírody, relaxace a kvalifikovaní lektoři. Nic víc nepotřebujete 

k tomu, abyste efektivně zlepšili vaši znalost anglického jazyka.

Doporučená intenzita

20 – 30 lekcí v několika dnech vám pomůže osvěžit vaše znalosti angličtiny, 

případně pro vás bude kurz představovat motivaci pro další pravidelné 

zlepšování vašich jazykových dovedností.

Skvělá cena

Za cenu, kterou byste běžně zaplatili pouze za ubytování, vám nabízíme nejen 

veškeré zázemí pro hosty, ale především intenzivní jazykový kurz pod vedením 

špičkových lektorů.

JAK JSOU KURZY ORGANIZOVÁNY

20 / 30 lekcí jazyka dle vaší preference

Studium je vždy přizpůsobeno úrovni účastníků

Kombinace obchodního a všeobecného jazyka

Zaměření na praktické využití jazyka v pracovním prostředí a konverzačních 

situacích

Rádi vám nabídku pobytového kurzu upravíme dle vašich přání a představ

Kurz je možné zorganizovat i v jiných ubytovacích zařízeních dle přání 

klienta

Kurzy jsou organizovány n azákladě vaší poptávky - min. počet účastníků ve 

skupině je 5

•

•

•

•

•

•

•
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KURZY V RESORTU SVATÁ KATEŘINA

Cena zahrnuje:

Intenzivní jazykový kurz angličtiny

4 × ubytování ve dvoulůžkovém nebo jednolůžkovém pokoji Shiraz

Plná penze (v pondělí od oběda, v pátek do oběda)

Neomezený vstup do wellness/fitness po celou dobu pobytu

Neomezené zapůjčení sportovního vybavení po celou dobu pobytu

2 × cvičební lekce na protažení během kurzu

Transfer z Počátek (oplocené parkoviště) do resortu a zpět

10 % sleva na veškeré procedury, masáže (nevztahuje se na již cenově 

zvýhodněné balíčky doporučených kombinací procedur a masáže ve dvou)

Více o resortu na www.katerinaresort.cz

CENOVÉ PODMÍNKY

Pondělí – pátek od 18 990 Kč

(30 × 45 minut výuky)

Uvedené ceny jsou orientační pro 

jednu osobu bez DPH a platí při 

obsazení kurzu min. 5 studenty.

•

•

•

•

•

•

•

•

$
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KURZY V MAXMILIAN LIFESTYLE RESORT LOUČEŇ

Cena zahrnuje:

Intenzivní jazykový kurz angličtiny

4 × nebo 3 × ubytování ve dvoulůžkovém nebo jednolůžkovém pokoji

Plná penze

Neomezený vstup do wellness po celou dobu pobytu

Volný vstup do zámeckého parku s Labyrintáriem a lanovým centrem

Parkoviště u hotelu

10 % sleva na služby certifikovaného maséra

Komentovaná prohlídka zámku za zvýhodněnou cenu

Více o resortu na www.maxmilianresort.cz

CENOVÉ PODMÍNKY

Čtvrtek – neděle od 9 800 Kč

(20 × 45 minut výuky)

Pondělí – pátek od 13 590 Kč

(30 × 45 minut výuky)

Uvedené ceny jsou orientační pro 

jednu osobu bez DPH a platí při 

obsazení kurzu min. 5 studenty.

•

•

•

•

•

•

•

•

$
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Překlady
a tlumočení



PŘEKLADY
A TLUMOČENÍ

Pavla Elsnerová
Product Coordinator

“Překladatel vybírá vždy takový výraz, který dle jeho názoru 

nejvíce odpovídá celkovému kontextu. Ve většině jazyků však

pro překlad jednoho výrazu často existuje několik synonym, 

proto pracujeme s překladovou pamětí a terminologickými 

slovníčky pro jednotlivé klienty. Díky nim máme přehled 

o preferovaných výrazech, je zachována konzistence textů 

a jednotnost používané terminologie.”

Jeden dodavatel = více 
než 80 jazyků

Nejen jazyková výuka, ale i kom-

plexní překladatelské a tlumočnické 

služby v rámci jednoho dodavatele.

Široká paleta služeb

Překlady všeobecných i odborných 

textů

Překlady se soudním ověřením

Jazykové korektury

Přepis textů (mluveného slova, 

jiného písma do latinky), vložení 

titulků

Běžné i expresní lhůty

Překládáme i mezi různými cizími 

jazyky

Tlumočnické služby včetně případ-

ného zajištění potřebné techniky

Překládáme

Všeobecné i odborné texty

Produktové letáky, návody, doku-

mentace

Marketingové materiály, webové 

stránky a další

Videomateriály

Interní firemní dokumenty

Smlouvy, obchodní korespondenci, 

pověřovací listiny

Dokumenty se soudním ověřením

Moderní technologie

Díky moderním technologiím pro 

zpracování a formátování textu vám 

překlad dodáme vždy ve stejné 

úpravě jako originál.

Garance termínu

Dohodnuté termíny dodání jsou pro 

nás závazné a garantujeme jejich 

dodržení.

Klientský slovníček na 
míru

Klientský slovníček, tzv. glosář, ob-

sahuje specifické termíny používané 

vaší společností (názvy produk-

tů, pracovních pozic, procesů...) 

a předepsané i zakázané způsoby 

překladu určitých pojmů. Glosář pro 

vás vytváříme průběžně na základě 

překladů, které s námi realizujete, 

pokud však již máte vlastní firemní 

slovníček pojmů nebo přehled 

terminologie užívané v daném cizím 

jazyce, stačí nám jej zaslat.

CENOVÉ PODMÍNKY

Překlady z/do angličtiny

od 390 Kč / normostrana

Překlady z/do ostatních jazyků

od 420 Kč / normostrana

Tlumočení

do 4 hodin od 6 000 Kč

4 – 8 hodin od 10 800 Kč

Cena překladu zahrnuje:

Překlad odborníkem se znalostmi 

v daném oboru

Faktickou kontrolu (konzistence 

překladu, čísla atd.)

Formální úpravu dle originálu (dle 

typu zaslaného dokumentu

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceny 

překladů jsou uvedeny za 1 nor-

mostranu = 1 800 znaků včetně

mezer. Pro rámcovou spolupráci pro 

vás připravíme individuální

kalkulaci.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•$
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Vybrané reference

S JCL spolupracujeme již několik let. Jsme velmi technicky založená 

společnost a velmi oceňujeme, že překladatelé JCL znají naši odbornou 

terminologii a tak si můžeme být jistí, že budou všechny překlady v souladu 

s odbornými termíny. Jednání a reakce ze strany JCL jsou rychlé, odpověď 

na poptávku dostaneme vždy nejpozději do 2 hodin. Dodržení termínů je 

samozřejmostí.

Renata Štieglerová

Schindler

Se společností JCL spolupracujeme dlouhodobě, využíváme služby ja-

zykových kurzů a překlady. Obecně jsme se spoluprací velmi spokojeni, 

termín dodání překladů je vždy dodržen, někdy využíváme službu expres či 

s notářským ověřením. V případě specifi ckých požadavků nám JCL vždy

vyjde vstříc a navrhne možnosti řešení.

Lucie Dýnková

Offi ce Depot

Spolupráce mezi James Cook Languages a PepsiCo CZ s.r.o. bylo pro naši 

společnost krokem ke spokojenosti. Služby JCL jsou vždy poskytovány včasně 

a v nejvyšší kvalitě. Zaměstnanci JCL jsou vstřícní a orientovaní na potřeby 

zákazníka, kterému pokaždé vyhoví. Těšíme se na pokračující spolupráci.

Jana Mišovicová

PepsiCo
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Premium
language
consulting



PREMIUM LANGUAGE 
CONSULTING

Martin Valenta
Key Account Manager

“Cílem této služby je poskytnout členům TOP managementu 

možnost efektivní a kvalitní přípravy mimo jiné na pracovní 

proslovy, konference, jednání a porady. Konzultace jsou 

poskytovány nejzkušenějšími lektory a splní i ta nejnáročnější 

očekávání.”

Language of Leadership

Motivační proslovy

Krizová komunikace

Mentoring a koučování

International Business Partners

Obchodní jednání

Mezinárodní porady

Koupě a akvizice

Language Performance Feedback

Live coaching na meetingu či 

prezentaci

Rozbor písemného projevu

Doporučení aktivit pro další rozvoj

Public Speaking and Presenting

Mezinárodní konference

Firemní akce

Produktové prezentace

In/Formal Networking

VIP hospitality (např. golf, dostihy)

Obchodní večeře

Neformální setkání

Language Nuances

Přesné vyjadřování

Silné a přímé výrazy a fráze

Cross culture

Premium Language Consulting není 

výukou, nýbrž konzultací a indi-

viduálním jazykovým mentoringem, 

který je nastaven přesně dle potřeb 

klienta. Specifikem této služby je 

vysoká profesionalita mentorů, 

maximální důraz na splnění jakkoli 

náročných požadavků klienta, časové 

přizpůsobení a flexibilita.

Službu poskytujeme v anglickém, 

německém a českém jazyce.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

$

Co jsme pro klienty již 
realizovali

Technický ředitel mezinárodního 

automobilového koncernu se 

s námi připravoval na projev při 

příležitosti slavnostního uvedení 

nového modelu na trh v rámci 

mezinárodního autosalonu v Ženevě. 

Jednalo se o 2 víkendová setkání 

s konzultantkou, během nichž byl 

kladen důraz na naprostou plynulost 

a eleganci projevu s ohledem na 

důležitost akce.

Ředitelka pro střední a východní 

Evropu jedné z největších

pivovarských společností na světě 

se s námi připravovala na motivační 

proslovy k jednotlivým vedením 

lokálních firem v rámci restruk-

turalizace společnosti. Příprava 

zahrnovala 12 půldenních setkání 

s jazykovým koučem s nácvikem 

konkrétních proslovů a přípravu na 

možné reakce.

CENOVÉ PODMÍNKY

Standardní cena:

60 minut 2 899 Kč

Cena je uvedena bez DPH. Úvodní 

konzultace je zdarma. Cena konkrét-

ní služby je předmětem individuální

kalkulace, která vychází z požado-

vaných parametrů (téma, intenzita, 

lokalita, počet hodin, příprava lektora

apod.) Přesnou cenu vám vždy 

nastavíme dle typu a intenzity služby. 

Při dlouhodobém využívání služby 

je možné nastavit speciální cenové 

podmínky. Cena vždy zahrnuje 

celkové zajištění služby, včetně

analýzy potřeb klienta a časové 

i celkové náročnosti poskytované 

služby.
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Další
služby



E-learning 

Nabízíme vám špičkový e-learning:

www.onlinejazyky.cz

Vyzkoušejte online nástroj pro procvičování jazykových znalostí a doved-

ností.

K dispozici máte 6 světových jazyků , obecné i profesní kurzy.

Máte-li požadavek na specifi cký obsah e-learningu (zaměření na konkrétní 

tematickou oblast), rádi jej pro vás připravíme na míru.

Jeden roční kurz obsahuje 100 hodin výkladů a cvičení a více než 1 200 

nových slovíček a frází.

E-learning je interaktivní možností pro samostudium, doporučujeme jej jako 

doplňující nástroj k běžné výuce s lektorem.

Mooveez

Mooveez je nová edukační aplikace pro mobily a tablety.

Výuka probíhá prostřednictvím sledování fi lmů a videoukázek s návaznými 

cvičeními.

Využívá paradox edutainmentu – pokud mě něco baví, učím se, i když jsem 

tuto aktivitu primárně neplánoval jako výukovou.

Pracuje se Skandinávským efektem – lidé ze severských zemí umí perfektně 

anglicky protože odmala budují svou slovní zásobu skrze sledování fi lmů 

v původním znění s titulky.

Aplikace je vhodným doplňkem pro budování slovní zásoby a pasivní 

znalost jazyka.

Kontaktujte nás a získejte slevu pro klienty JCL.

Nezávislý audit, recruitment testování

Našim klientům nabízíme nezávislé testování zaměstnanců či kandidátů 

v rámci náboru.

Standardní součástí testování je jazykový test a osobní pohovor v jazyce 

pro komplexní ověření jazykových dovedností v oblasti aktivního i pasivního 

užívání.

Výstupy dle Evropského referenčního rámce jsou doplněny o slovní ko-

mentáře a doporučení pro budoucí studium.

Rychlé, ekonomické a fl exibilní řešení.

Mezinárodní zkoušky

Jsme držitelem certifi kátu pro přípravu na zkoušky ESOL od University of 

Cambridge.

Nabízíme kurzy přípravy ke zkouškám, kdy koncepce kurzu odpovídá cílové 

zkoušce a součástí lekcí jsou i zkušební (mock) testy.

Pro naše studenty zajistíme veškerou administrativu při registraci na 

většinu mezinárodních zkoušek.

Cross culture training

Odlišnosti různých kultur a národů pro případy expatriace do zahraničí i do 

České republiky.

Kurz je vždy připraven na míru a odráží porovnání kultur, komunikace, zvyků 

a prostředí dotyčných zemí.

Tento typ kurzu využívají především mezinárodní společnosti nebo české 

fi rmy intenzivně obchodující na zahraničních trzích.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

95% ÚSPĚŠNOST STUDENTŮ V ROCE 2018

MOTIVAČNÍ PRVEK VE VÝUCE

FORMA MĚŘENÍ JAZYKOVÉ ÚROVNĚ ČI POKROKU
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Protože vždy můžete být ještě lepší!

V Top Vision se věnujeme tomu, v čem jsme nejlepší. VZDĚLÁVÁNÍ.

Pomáháme jednotlivcům, kteří chtějí kariérně růst, a fi rmám, které mají svou 

vizi a chtějí ji uskutečnit. Většinou jde o zvyšování zisku a snižování nákladů.

Máme ty nejlepší lektory v ČR

Jsou jimi lidé z praxe, kteří mají za sebou viditelné úspěchy, množství 

zkušeností a současně se orientují v nejnovějších trendech.

Jednička ve fi remním vzdělávání

Už 18 let jsme lídrem na trhu. Především díky klientům, kteří se k nám stále 

vracejí. Spojte se s nejlepšími.

Designujeme vzdělávací programy fi rmám na míru, organizujeme otevřené 

kurzy pro jednotlivce, kteří chtějí udržet krok s konkurencí, pořádáme 

inspirativní konference se zajímavými spíkry. A tím to nekončí! Diagnostika

jednotlivců i týmů, koučink, mentoring, teambuilding…

Jsme offl ine i online

S námi se můžete vzdělávat i online. Vytvořili jsme pro vás webináře na ak-

tuální témata, abychom vás inspirovali i na home offi ce. Současně připravu-

jeme fi remní akademie, které kombinují online a offl ine výuku. Protože někdy 

prostě chcete být u toho!

Už se těšíme, co s vámi vymyslíme. Kontaktujte nás: info@topvision.cz.

Přijměte pozvání na virtuální prohlídku.

www.topvision.cz

Pssst! Kurzy s 50% slevou jen pro vás!

Využijte 50% slevu na jeden kurz dle vašeho vlastního výběru. Prohlédněte si 

nabídku našich kurzů na www.topvision.cz, vyberte si ten svůj a v objednávce 

uveďte slevový kód PSSST50. Akce platí do konce roku 2020.

*Akci může využít pouze jedna osoba z jedné fi rmy na jeden kurz.

Rétorika a šarm v komunikaci s Janem Přeučilem I.

Image, charisma a role prvního dojmu

prohloubíte svou schopnost zaujmout posluchače

všechny rady a tipy si prakticky vyzkoušíte

získáte mnoho cenných rad, jak na sobě dále pracovat

Jan Přeučil, herec a lektor

How to present results, even in times of uncertainty

Discover the science of fact-based persuasion

you will discover, how to engage audiences so they listen

you will learn, how to structure your thoughts in a logical manner

you will obtain tips, how to take complex ideas and convey them

in a simple, yet effective way

Jan Matthew Pochop, lektor a konzultant v oblasti prezentování

Manažer do naha s Jiřím Kulou

Hloubkový trénink pro manažery a lídry

odhalíte, co vám brání plně využívat vlastní možnosti i potenciál vašich 

podřízených

naučíte se využívat pobyt v nekomfortní zóně pro své vlastní zlepšování

poznáte, jak se stát otevřenějšími a odvážnějšími

Jiří Kula, kouč a krizový manažer

50

•

•

•

•

•

•

•

•

•



51

Inspirativní setkání s osobností

Učte se od těch nejlepších! 

Margareta Křížová

Byznys, ženy v byznysu

Jan Přeučil

Rétorika, osobní charisma a šarm

Zdeňka Žádníková Volencová

Rétorika, sebeprezentace

Jiří Kula

Krizový management,

hledání vnitřní síly
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Jazyková škola JIPKA

Jipka je už více než 20 let stálicí na pražském trhu jazykového vzdělávání. Spe-

cializuje se na veřejnou výuku, tedy výuku, kterou si hradí primárně student 

sám. Síť poboček pokrývá téměř celou Prahu, pokud ale ani jedna není poblíž, 

je možné zvolit online formu. Lektory si v Jipce důkladně vybírají a školí. Díky 

tomu jsou veškeré lekce vedeny skutečnými profesionály s odpovídajícím ja-

zykovým i pedagogickým vzděláním. Podrobné informace se dočtete na webu 

www.jipka.cz

Jazykové kurzy

V Jipce si každý vybere to pravé. Nabídka čítá celkem 53 cizích jazyků od an-

gličtiny po japonštinu. Nové kurzy jsou připravovány pro každý ze tří semestrů 

(podzimní, letní, jarní). Zápisu vždy předchází posouzení jazykové úrovně vy-

plněním online rozřazovacího testu. Výsledkem je optimální rozdělení studij-

ních skupin.

Skupinové kurzy

I při skupinových kurzech je kladen důraz na individuální přístup. Třídy jsou 

tvořeny maximálně 10 studenty. Výuka probíhá interaktivní formou a roz-

víjí u studenta všechny jazykové dovednosti. Výjimkou jsou speciální kurzy 

zaměřující se pouze na konkrétní jazykovou dovednost, např. kurzy konverzační 

nebo kurzy se specializací na gramatické jevy, případně business English.

Individuální kurzy

Lekce jsou maximálně přizpůsobeny potřebám studenta. Čas, místo, konkrétní 

zaměření i tempo studia má klient plně ve svých rukou. Začít je možné kdykoliv 

během roku bez ohledu na průběh semestru a bez navýšení ceny lze indi-

viduální výuku zajistit i pro dva studenty.

Proč studovat v Jipce?

široká nabídka jazyků

pobočky po celé Praze

možnost online studia

individuální přístup

přátelská atmosféra

Dětské jazykové tábory

Proč poslat děti na jazykový tábor?

interakce s rodilým mluvčím

zábavné učení - hry, projekty, videa

nově vytvořená metodika dětem na míru

rozšíření slovní zásoby

zdokonalení výslovnosti

spousta nových zážitků a přátel

Příměstské tábory

Program je veden pod záštitou Hl. města Prahy a je dostupný v angličtině, 

němčině nebo francouzštině. Část dne se děti učí a díky nové metodice 

a moderním pomůckám (tablety apod.) je to bude zaručeně bavit! Odpoledne 

je čekají dobrodružné výlety s novými kamarády. Za celý den se český jazyk 

užívá minimálně a děti si díky tomu přivyknou na interakci v cizím jazyce. Tábor 

je vhodný pro děti od 8 do 12 let.

Pobytové tábory

Děti se dočkají lekcí angličtiny i klasických táborových aktivit. Celým týdenním 

pobytem je protkaná táborová hra, dojde i na bojovku a táborák. Dopoledne 

však patří výuce pod vedením zkušených lektorů. Díky nové metodice, ušité 

dětem na míru, si ale kolikrát ani nevšimnou, že se učí. Pobytové tábory jsou 

vhodné pro děti od 8 do 15 let.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



53



KONTAKTY

James Cook Languages s.r.o.

Tel.: +420 226 200 022, +420 774 784 066

E-mail: jazyky@jcl.cz

IČ: 26753456, DIČ: 699006155

Web: www.jcl.cz

Sledujte nás na sociálních sítích:

ČESKÁ REPUBLIKA

Praha (centrála)

Florentinum

Na Florenci 2116/15

110 00 Praha 1

Brno

Dům Jakub

Jakubské náměstí 127/5

602 00 Brno

Ostrava

28. října 3346/91

702 00 Ostrava

Mladá Boleslav

Václavkova 1115

293 01 Mladá Boleslav

SLOVENSKO

Bratislava

Laurinská 18

811 01 Bratislava

POLSKO

Varšava 

ul.Wilcza 31 lok. 5

00-544 Warszawa

Tiskové chyby vyhrazeny.



Záleží nám na životním prostředí, proto všechny naše katalogy tiskneme

na papír s certifi kací FSC (Forest Stewardship Council), který pochází z lesů, 

o které je pečováno v souladu se sociálními, ekologickými a ekonomickými 

právy a potřebami současné generace a nedotýká se ani práv generací 

budoucích. 

Více informací o certifi kaci FSC najdete na www.czechfsc.cz



jcl.cz

James Cook Languages s.r.o.
Florentinum
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1

Jsme součástí vzdělávací skupiny EDUA Group.




