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

Rozšiřujeme svoji působnost  
i na Slovensko.

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

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

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

Již 20 let dostáváme jazykové znalosti  
vašich zaměstnanců na vrchol!

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

Mount Cook, Nový Zéland, 3 724 m n. m.

Jak jsme stoupali...



V roce 1999 se dva studenti vysoké školy a příležitostní lektoři cizích jazyků 
rozhodli, že si založí jazykovou školu. Těžko říct, jestli šlo o troufalý výstřel od boku 
nebo (v té době) velkou ambicióznost, ale vize nově vzniklé společnosti zněla: „stát 
se lídrem na trhu jazykového vzdělávání“. 

Někdo si v tu chvíli možná klepal na čelo, avšak smělý plán se naplnil  
a James Cook Languages lídrem trhu skutečně je. Za naší 20letou cestou je 
obrovské množství tvrdé práce a celá řada postupných kroků: od prvního studenta, 
přes prvního firemního klienta, po vstup na Slovensko či do Polska. 

Posledním velkým krokem je zapojení JCL do skupiny EDUA a naše spojení 
s Caledonian School, dřívějším konkurentem, který nás vždy motivoval k tomu, 
vydat ze sebe to nejlepší. Věříme, že díky tomuto spojení budeme schopni 
nabídnout ještě pestřejší produktové portfolio, mnoho dalších nových nápadů  
a celkově lepší servis pro Vás, naše klienty.

Za 20 let naší existence jsme prošli množstvím změn, mnohé nás ještě čekají, ale 
naším hlavním cílem zůstává: „rozvíjet komunikační dovednosti našich zákazníků  
a tím přispívat k jejich úspěchu“. Na tomto předsevzetí nechceme nic měnit a 
nadále si přejeme být Vaším profesionálním partnerem pro jazykovou výuku.

Tomáš Obadal
Sales Director



O NÁS PRAVIDELNÁ FIREMNÍ VÝUKA

POBYTOVÉ KURZY PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

35 45

91

Učte se klidně 
i NA KONCI SVĚTA...

Překládáme tak, aby pro vás už 
žádný text nebyl ŠPANĚLSKÁ 

VESNICE.

Dostaneme vaše 
jazykové znalosti  
až NA VRCHOL.

S námi oslovíte 
SVĚT.



NOVINKY A DALŠÍ SLUŽBY

JEDNODENNÍ ODBORNÉ KURZY

PREMIUM LANGUAGE CONSULTING

IN-HOUSE KURZY

15 27

49 53

V našich odborných kurzech 
jdeme opravdu DO HLOUBKY.

PŘIZPŮSOBÍME kurzy přesně  
vašim potřebám.

Pečlivě pro vás připravujeme 
přesně VÁŠ ŠÁLEK ČAJE.

Stále pro vás vymýšlíme  
NĚCO NOVÉHO.



O NÁS

S námi oslovíte SVĚT.



2

760 KLIENTŮ

20 800 STUDENTŮ

140 MĚST

1720 LEKTORŮ

780 000 HODIN ROČNĚ

29 JAZYKŮ

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

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

HRADEC KRÁLOVÉ
S. K. Neumanna 14 
500 02 Hradec Králové

PLZEŇ
Rooseveltova 10/9
301 00 Plzeň

MLADÁ BOLESLAV
Václavkova 1115
293 01 Mladá Boleslav

NAŠE POBOČKY

BRATISLAVA
Laurinská 18
811 01 Bratislava

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

http://www.asociacejs.cz/
http://www.bureauveritas.cz/
https://www.britishchamber.cz/
https://www.google.cz/maps/place/James+Cook+Languages+s.r.o./@50.0894162,14.4330159,16.75z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x470b94ea69e1a1a1:0x10dcbd9eb6823c8f!2sJames+Cook+Languages+s.r.o.!8m2!3d50.0894019!4d14.4354259!3m4!1s0x470b94ea69e1a1a1:0x10dcbd9eb6823c8f!8m2!3d50.0894019!4d14.4354259?hl=cs
https://www.google.cz/maps/place/James+Cook+Languages+s.r.o./@50.0894162,14.4330159,16.75z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x470b94ea69e1a1a1:0x10dcbd9eb6823c8f!2sJames+Cook+Languages+s.r.o.!8m2!3d50.0894019!4d14.4354259!3m4!1s0x470b94ea69e1a1a1:0x10dcbd9eb6823c8f!8m2!3d50.0894019!4d14.4354259?hl=cs
https://www.google.cz/maps/place/James+Cook+Languages+s.r.o./@50.0894162,14.4330159,16.75z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x470b94ea69e1a1a1:0x10dcbd9eb6823c8f!2sJames+Cook+Languages+s.r.o.!8m2!3d50.0894019!4d14.4354259!3m4!1s0x470b94ea69e1a1a1:0x10dcbd9eb6823c8f!8m2!3d50.0894019!4d14.4354259?hl=cs
https://www.google.cz/maps/place/Laurinsk%C3%A1+215%2F18,+811+01+Bratislava,+Slovensko/@48.1438158,17.1093894,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x476c8943a61e5841:0xb9942b28ed5eff2a!8m2!3d48.1438158!4d17.1115781?hl=cs
https://www.google.cz/maps/place/ACT+Advanced+Corporate+Training/@52.2247735,21.0137115,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471eccee305da8a9:0x55f296de640bafc2!8m2!3d52.2247735!4d21.0159002?hl=cs
https://www.google.cz/maps/place/Laurinsk%C3%A1+215%2F18,+811+01+Bratislava,+Slovensko/@48.1438158,17.1093894,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x476c8943a61e5841:0xb9942b28ed5eff2a!8m2!3d48.1438158!4d17.1115781?hl=cs
https://www.google.cz/maps/place/Laurinsk%C3%A1+215%2F18,+811+01+Bratislava,+Slovensko/@48.1438158,17.1093894,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x476c8943a61e5841:0xb9942b28ed5eff2a!2sLaurinsk%C3%A1+215%2F18,+811+01+Bratislava,+Slovensko!3b1!8m2!3d48.1438158!4d17.1115781!3m4!1s0x476c8943a61e5841:0xb9942b28ed5eff2a!8m2!3d48.1438158!4d17.1115781?hl=cs
https://goo.gl/maps/Wvivkot8w1WwHPvC8
https://www.google.cz/maps/place/ACT+Advanced+Corporate+Training/@52.2247735,21.0137115,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471eccee305da8a9:0x55f296de640bafc2!8m2!3d52.2247735!4d21.0159002?hl=cs
https://www.google.cz/maps/place/James+Cook+Languages+s.r.o./@50.0894162,14.4330159,16z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x470b94ea69e1a1a1:0x10dcbd9eb6823c8f!2sJames+Cook+Languages+s.r.o.!8m2!3d50.0894019!4d14.4354259!3m4!1s0x470b94ea69e1a1a1:0x10dcbd9eb6823c8f!8m2!3d50.0894019!4d14.4354259?hl=cs
https://www.google.cz/maps/place/Laurinsk%C3%A1+215%2F18,+811+01+Bratislava,+Slovensko/@48.1438158,17.1093894,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x476c8943a61e5841:0xb9942b28ed5eff2a!2sLaurinsk%C3%A1+215%2F18,+811+01+Bratislava,+Slovensko!3b1!8m2!3d48.1438158!4d17.1115781!3m4!1s0x476c8943a61e5841:0xb9942b28ed5eff2a!8m2!3d48.1438158!4d17.1115781?hl=cs
https://www.google.cz/maps/place/ACT+Advanced+Corporate+Training/@52.2247735,21.0137115,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471eccee305da8a9:0x55f296de640bafc2!8m2!3d52.2247735!4d21.0159002?hl=cs
https://www.google.cz/maps/place/Laurinsk%C3%A1+215%2F18,+811+01+Bratislava,+Slovensko/@48.1438158,17.1093894,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x476c8943a61e5841:0xb9942b28ed5eff2a!8m2!3d48.1438158!4d17.1115781?hl=cs
https://www.google.cz/maps/place/Laurinsk%C3%A1+215%2F18,+811+01+Bratislava,+Slovensko/@48.1438158,17.1093894,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x476c8943a61e5841:0xb9942b28ed5eff2a!8m2!3d48.1438158!4d17.1115781?hl=cs
https://www.google.cz/maps/place/Laurinsk%C3%A1+215%2F18,+811+01+Bratislava,+Slovensko/@48.1438158,17.1093894,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x476c8943a61e5841:0xb9942b28ed5eff2a!8m2!3d48.1438158!4d17.1115781?hl=cs
https://www.google.cz/maps/place/ACT+Advanced+Corporate+Training/@52.2247735,21.0137115,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471eccee305da8a9:0x55f296de640bafc2!8m2!3d52.2247735!4d21.0159002?hl=cs
https://www.google.cz/maps/place/ACT+Advanced+Corporate+Training/@52.2247735,21.0137115,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471eccee305da8a9:0x55f296de640bafc2!8m2!3d52.2247735!4d21.0159002?hl=cs
https://www.google.cz/maps/place/ACT+Advanced+Corporate+Training/@52.2247735,21.0137115,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471eccee305da8a9:0x55f296de640bafc2!8m2!3d52.2247735!4d21.0159002?hl=cs
https://goo.gl/maps/T5MqvpV1rqNnUMkq7
https://goo.gl/maps/QWwNSwVptaMpGZfF9
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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 dopo-
ručíme vám funkční model jazykového 
vzdělávání.

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

Profesionální přístup
Klienti na nás oceňují flexibilitu, 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 
nadefinujeme požadované výstupy a vše 
ostatní již můžete nechat na nás.

Online evidence
Používáme vlastní informační systém 
Schoolpartner pro bezchybnou a přehled-
nou administrativu.

Unikátní metodika
Naše jedinečná metodika Coach&Practise, 
to je systematické opakování látky, 
opravování chyb a respektování potřeb 
studentů.
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Pečlivý výběr lektorů 
Výběrové řízení se skládá ze dvou osobních pohovorů,  
z nichž druhým je ukázková hodina s metodickým rozborem 
a následnou zpětnou vazbou.

Systém lektorské hierarchie
Mentor s lektorem absolvuje náslechy, metodicko-
organizační schůzky, hodnoticí rozhovory a analyzují 
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 zajistíme dostatečného množství 
kurzů a finanční stabilitu.

NAŠI LEKTOŘI



6

Tom se do České republiky přestěhoval v  červnu 
2014, rok po absolvování univerzity v Sheffieldu, 
aby se mohl stát lektorem angličtiny. Ihned po 
dokončení TEFLu se připojil do týmu lektorů 
James Cook Languages a začal učit pravidelné 
firemní kurzy. Díky programu Talent Management 
je nyní zapojen také do výuky intenzivních 
a odborných seminářů. V roce 2017 se připojil 
k týmu našich Senior Teachers. 

Anna pochází z Polska, kde vystudovala 
Aplikovanou lingvistiku na Varšavské univerzitě. 
Jazykovou firemní výukou se zabývá od roku 
2001 a pro James Cook Languages pracuje 
od roku 2007, nejprve jako lektorka angličtiny 
a polštiny a později jako Senior Teacher. Nyní 
vede tým naších Senior Teachers a podílí 
se na rozvoji všech lektorů vedením školení 
a metodickou podporou.

Klára pochází z Brna, kde vystudovala gymnázium 
se zaměřením na angličtinu. Úspěšně složila 
zkoušky FCE, CAE a od roku 2012 se věnuje 
firemní výuce. K JCL se připojila na začátku roku 
2014 jako lektorka, od roku 2016 má na starosti 
oblast Jižní Moravy jako regionální koordinátorka. 
Setkáte se s ní na naší brněnské pobočce, kde 
se v současnosti stará o nábor a rozvoj lektorů.

Šimon je  zkušený jazykový lektor a trenér. V 
oboru pracuje od  roku 2003, pro JCL pak od 
roku 2007. Bakalářský titul obdržel na univerzitě 
UNYP, obor psychologie a magisterské  
studium dokončil na Anglo-American 
University, obor Diplomacie a mezinárodní 
vztahy. Vytvořil a  vede odborné jazykové 
semináře a interní metodická školení. Zároveň 
pravidelně organizuje naší konferenci pro lektory  
The Art of Teaching. 

Anna Willińska
Teaching Team Leader a 

lektorka tréninků pro lektory

Šimon Steffal
Trenér, mentor a lektor 

odborných kurzů

Tom Jowett
Senior Teacher a lektor 

intenzivních a odborných kurzů

Klára Večeřová
Regionální koordinátorka  

a lektorka kurzů angličtiny

Sara Tirrito
Senior Teacher a lektorka 

pravidelných a odborných kurzů

Jen Hill
Senior Teacher a lektorka 

pravidelných a odborných kurzů 

Sara pochází z Texasu z USA, kde vystudovala 
žurnalistiku. Pro JCL začala učit na jaře 2016 a 
brzy se stala jednou z našich klíčových lektorek. 
V roce 2017 vyhrála první místo v soutěži Teacher 
of the Year. V současné době učí pravidelné i 
intenzivní kurzy, působí jako Senior Teacher a je 
součástí našeho metodického týmu.

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 financování 
vysokoškolských studentů v oblasti syntetické 
biologie a nanotechnologie. K nám se připojila 
krátce poté, co úspěšně dokončila školení pro 
lektory. Nyní pracuje jako Senior Teacher a zároveň 
vyučuje pravidelné firemní a intenzivní kurzy a 
pomáhá koordinovat neformální setkání lektorů.
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NAŠE METODIKA
PRO KOHO JE METODA URČENÁ?
Speciální vzdělávací metodika, která efektivně naučí jazyky zaneprázdněné lidi, kteří mohou věnovat výuce pouze omezený čas ze svého 
pracovního dne. Je vhodná pro studenty, kteří 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. Metoda především učí 
lidi používat řeč v kontextu, v kterém ji lidé potřebují využívat, a efektivně odstraňuje bariéry, které při jejím použití přirozeně 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 jazyka 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.

Anna Wagnerová
Senior Teacher

“

„

Pro JCL pracuji již od roku 2006 a mohu říct, že to byla dobrá volba - zatím jsem byla 
vždy se vzájemnou spoluprací spokojená. Ze začátku mě nadchlo především zázemí pro 
lektory - v Resource Centru jsem si připadala skoro jako Alenka v říši (lektorských) divů, 
z workshopů jsem odcházela nabitá novými nápady. Zároveň si velmi cením pozitivního 
a profesionálního přístupu celého týmu, který mi poskytl podporu vždy, když jsem 
potřebovala s něčím poradit. A nejen to – dostala jsem zde mnoho příležitostí k osobnímu 
rozvoji, ať už účast na testování nových studentů, vedení intenzivních kurzů, či spolupráce 
na tvorbě didaktických materiálů a i na dalších projektech. Nyní jako Senior Teacher 
doufám, že se mi podaří pokračovat v tradici a podobně pozitivně podpořit i další lektory.
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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 jazyka. 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
Jazyk je reflex a nejlépe si jej osvojíme jeho používáním. Naši studenti v lekci aktivně hovoří až 80% času a to vždy v cílovém jazyce. 
Hodiny na sebe logicky navazují, procvičování vede k zapamatování jazyka a motivuje naše studenty k jeho aktivnímu používání v jeho 
pracovním i soukromém životě.



Dostaneme vaše jazykové  
znalosti až NA VRCHOL.

PRAVIDELNÁ
FIREMNÍ VÝUKA
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JAZYKOVÝ AUDIT 
adaptivní jazykový test 

a osobní pohovor  
s každým studentem

PARAMETRY VÝUKY 
dané požadavky HR,  
jednotlivých studentů  

a jejich manažerů

ZAHÁJENÍ VÝUKY 
osobní předání kurzu 

lektorovi, příprava studijního 
plánu, výběr učebních 

materiálů

VÝBĚR LEKTORA 
z více než 1720 lektorů, 

dle zaměření kurzu, úrovně  
a dalších preferencí studenta

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.

 f Již 20 let se zaměřujeme na firemní výuku
 f Sdílíme své zkušenosti
 f Konzultujeme se zákazníky vzdělávací systém
 f Doporučujeme nejefektivnější způsob výuky dle individuálních potřeb

Dle cílů společnosti nastavujeme 

 f Pravidla výuky 
 f Parametry kurzů
 f Způsob sledování efektivity a spokojenosti
 f Formu administrativního zajištění

Respektujeme zadání HR a managementu vaší společnosti a individuálně analyzujeme potřeby 
každého studenta.
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EFEKTIVITA VÝUKY 
Pokrok studentů hodnotíme unikátní metodou 

SCOPE (System of Complex and Objective Progress Evaluation)

 f Jazykový pokrok  =  klíč k motivaci
 f Pravidelně měříme a reportujeme progres našich studentů
 f Znalosti hodnotíme dle Společného evropského 
referenčního rámce

 f Výstupy z hodnocení sledujeme online v systému 
Schoolpartner

POČÁTEČNÍ ÚROVEŇ STUDIUM DLE KOMPETENČNÍHO MODELU CÍLOVÁ ÚROVEŇ

VSTUPNÍ
TESTOVÁNÍ

VÝSTUPNÍ
TESTOVÁNÍ

PRŮBĚŽNÉ 
SEMESTRÁLNÍ 
TESTOVÁNÍ

 � test na probranou látku
 � slovní hodnocení
 � další doporučení ke studiu

DALŠÍ
STUDIUM
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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.

 f Telefonické/e-mailové ověření spokojenosti po třech lekcích
 f 2x ročně elektronická anketa spokojenosti
 f Více než 970 metodických náslechů za rok
 f Osobní rozbor lekce, předání zpětné vazby a práce s rozvojovým plánem lektora

EFEKTIVNÍ VÝUKA

FLEXIBILITA

BEZCHYBNÁ 
ADMINISTRATIVA

PRECIZNÍ
ORGANIZACE

PŘÍJEMNÁ
KOMUNIKACE
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PŘEHLEDNÁ A BEZCHYBNÁ ADMINISTRATIVA 
Používáme komplexní informační systém Schoolpartner. Systém jsme vyvinuli přímo pro potřeby firemního jazykového vzdělávání –  
je tak maximálně přehledný, jednoduchý, intuitivní a obsahuje všechny potřebné výstupy.

 f Online přístup ke všem informacím o výuce

 f Kurzy, studenti, lektoři, přehledy výuky a docházky

 f Kalkulace nákladů na jednotlivé studenty či nákladová střediska

 f Výstupy z ankety spokojenosti studentů

 f Hodnocení a dlouhodobé sledování pokroku studentů

 f Elektronické zasílání a přehled vystavených faktur

 f Hromadná e-mailová komunikace s účastníky výuky

 f Přístup pro HR, managery a studenty
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REFERENCE
James Cook Languages jsme si zvolili na základě výběrového řízení a v současnosti pro nás zajišťuje 
individuální a skupinovou jazykovou výuku v České republice a v Turecku. Oceňujeme především 
kompletní správu agendy jazykového vzdělávání jazykovou školou, ale i profesionální a rychlou 
komunikaci. 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 

S jazykovou školou James Cook Languages spolupracujeme již od roku 2003. Zajišťuje pro nás 
skupinovou i individuální jazykovou výuku a jednodenní odborné kurzy. JCL také přispívá do našeho 
firemního časopisu ve formě jazykového koutku. Z pohledu HR oddělení si ceníme zejména proaktivní 
a profesionální zákaznické podpory, flexibility při zajištění našich požadavků a možnosti konzultovat 
naše potřeby. Z pohledu studentů je to pak velká spokojenost s průběhem výuky, která se opakovaně 
potvrzuje ve výstupech ze zjišťování zpětné vazby. Jsme rádi, že spolupracujeme s firmou, která je 
leaderem ve svém oboru a poskytuje kvalitní služby. Společnost James Cook Languages doporučujeme 
jako dodavatele jazykových kurzu. 

Veronika Indrová
Techo

Jazykovou školu James Cook Languages mohu vřele jen doporučit. Jejich služeb využíváme v rámci 
jazykového vzdělávání našich zaměstnanců a kvalita služeb je na velmi profesionální úrovni. Velké 
poděkování patří rovněž naší jazykové koordinátorce, která nám je vždy plně k dispozici, a vždy 
se snaží maximálně vyhovět našim požadavkům. Velmi oceňuji i proaktivní přístup, který poskytují 
studentům formou T-ROOM či jazyková okénka – obojí se nám velmi osvědčilo a zaměstnanci si 
těchto „nadstandartů“ velmi váží. Pokud zvažujete možnosti individuálního či firemního vzdělávání, toto 
je ta nejlepší volba.

Lucie Paterová
Lipa Learning

Jazykové vzdělávání bylo a je součástí rozvoje našich zaměstnanců, zejména oddělení Nákupu či 
IT. Jako retailová firma, očekáváme od poskytovatele jazykových kurzů a jejich lektorů především 
vysokou časovou i geografickou flexibilitu, odbornost, ale i rychlé a hladké zařazení nového účastníka 
do vzdělávacího programu. Přestože se skupina našich studentů 2x ročně částečně obměňuje a 
mění se jejich časové preference i úrovně znalostí, je James Cook Languages, 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 oceňujeme 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 optimalizaci 
intenzity či délky jazykových kurzů. Zároveň napomáhá transparentně sledovat, zda se daří naplňovat 
zamýšlený vzdělávací cíl. 

Kateřina Vorlíčková
Globus



JEDNODENNÍ 
ODBORNÉ KURZY

S našimi odbornými kurzy se dostanete 
v tématech opravdu DO HLOUBKY.
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Specializace
Jste-li specialistou, obchodníkem či manažerem, 
používáte cizí jazyk jako pracovní nástroj a vaše 
pozice vyžaduje znalost odborné terminologie 
či dovedností.

Mezinárodní prostředí
Chcete-li sebevědomě a profesionálně 
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 potřebujete zlepšit 
odbornou/specifickou 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 firem a sdílet své profesní zkušenosti.

JEDNODENNÍ ODBORNÉ KURZY
PROČ SI VYBRAT JEDNODENNÍ ODBORNÉ KURZY

Kombinace 
Trénink odborných a jazykových 
dovedností.

Výuka pouze v cizím jazyce 
Kurzy vedeny převážně rodilými mluvčími 
= rychlejší a správnější interpretace 
myšlenek, postojů a názorů v cizím 
jazyce.

Interaktivita lekcí
Velký prostor pro vlastní prezentaci 
a dostatečné procvičení nové látky.

Variabilita a zábava
Široká škála činností (role-play, panelové 
diskuze, modelové situace, čtení, 
poslech, video ukázky, cvičení zaměřená 
na rozvoj slovní zásoby). 

FORMA VÝUKY

Denisa Krahulíková
Product Specialist

Kurzy probíhají v našich prostorách, 
tedy mimo pracovní prostředí 
studenta. Ten se tak může plně 
soustředit na probíranou látku  
a neodbíhá od rozdělané práce.

“

„
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CENOVÉ PODMÍNKY

1 – 5  přihlášených  3 250 Kč

6 – 15 přihlášených  2 275 Kč

16 a více přihlášených  1 300 Kč

V případě půldenního kurzu (9:00 - 12:00)  
je cena snížena o 50 %.
Cena platí při objednání výše uvedeného počtu míst 
(přihlášených) v jakémkoli kurzu z nabídky.

Přihlášení a více informací na: 
jcl.cz/sluzby/jednodenni-odborne-kurzy/.

ORGANIZACE KURZŮ
 f Kurzy probíhají v prostorách James Cook Languages v Praze  
a v Brně.

 f Všechny kurzy jsou vedeny kvalifikovanými a zkušenými 
rodilými mluvčími a českými lektory.

 f Lektoři disponují zkušenostmi nejen s výukou cizích jazyků, ale 
i odbornými znalostmi ve vyučované oblasti.

 f Odnesete si propracované materiály, které využijete dále přímo 
v praxi. 

 f Celodenní kurzy probíhají vždy od 9:00 do 16:00 hodin, 
půldenní od 9:00 do 12:00.

 f Kurzy jsou vyučovány v malých skupinkách o 3 - 8 studentech.

https://jcl.cz/sluzby/jednodenni-odborne-kurzy/
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JAZYK TÉMATA 2019
říjen - prosinec

2020
únor - květen

2020
červenec - srpen

ANGLIČTINA

Accounting and Tax English čt 31. 10. 2019 út 17. 3. 2020 út 4. 8. 2020

All About Phrases út 8. 10. 2019
čt 28. 11. 2019

st 4. 3. 2020
út 21. 4. 2020

st 8. 7. 2020

Attending a Conference in English čt 2. 4. 2020 čt 23. 7. 2020

Banking English čt 14. 11. 2019 út 24. 3. 2020

Be Confident in Writing čt 24. 10. 2019
út 3. 12. 2019

út 10. 3. 2020
st 1. 4. 2020

st 12. 8. 2020

Be Confident on the Phone út 15. 10. 2019
út 18. 2. 2020
čt 9. 4. 2020

st 22. 7. 2020

Business Meetings út 22. 10. 2019
st 20. 11. 2019

st 19. 2. 2019
út 14. 4. 2020

út 7. 7. 2020

Cross Culture út 19. 11. 2019
út 25. 2. 2020
st 22. 4. 2020

Czenglish st 30. 10. 2019 út 7. 4. 2020 st 29. 7. 2020

Daily Life in HR st 23. 10. 2019 st 11. 3. 2020 út 21. 7. 2020

English for Purchasing st 16. 10. 2019 út 3. 3. 2020

English for Sales and Customer Care čt 7. 11. 2019 st 15. 4. 2020 st 5. 8. 2020

General and Personal Finance út 26. 11. 2019 čt 16. 4. 2020

Grammar Refresh út 29. 10. 2019
st 12. 2. 2020
út 31. 3. 2020

út 14. 7. 2020

HR - Hiring and Firing st 6. 11. 2019 st 8. 4. 2020 út 11. 8. 2020

Language Screening st 27. 11. 2019 st 25. 3. 2020 čt 16. 7. 2020

Learning & Development Guru čt 21. 11. 2019 čt 27. 2. 2020 čt 30. 7. 2020

Negotiation Skills út 5. 11. 2019
st 4. 12. 2019

st 26. 2. 2020
čt 14. 5. 2020

st 15. 7. 2020

Practise Your Presentation Skills st 9. 10. 2019 st 13. 5. 2020 út 28. 7. 2020

The Language of Presentations st 13. 11. 2019 čt 19. 3. 2020

NĚMČINA

Obchodní jednání v němčině čt 23. 4. 2020 čt 6. 8. 2020

Prezentace v němčině út 11. 2. 2020

Telefonická a emailová komunikace v němčině út 12. 11. 2019 út 12. 5. 2020

Vyjednávání a argumentace v němčině čt 10. 10. 2019 st 18. 3. 2020

TERMÍNY - PRAHA

NOVINKA!

1/2 DEN

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!
1/2 DENNOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!
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Naučil jsem se mnoho nových  
a zajímavých frází, které jsem neznal  
a neuměl používat. Lektor byl příjemný, 
zcela ovládal problematiku kurzu a uměl 
dobře popsat a vysvětlit dané téma.

Martin Fišer 
All about Phrases

Kurz mi pomohl rozlišit formální  
a neformální význam slov. Lektor byl 
naprosto perfektně připraven. Průběh 
a pojetí kurzu jednoznačně překonalo 
moje očekávání.

Matouš Urbánek 
Negotiation and Argumentation

V kurzu jsme ihned vše procvičovali, 
aktivity byly rozmanité a měnily se, 
materiály ke kurzu byly nápadité. 
Skvělý přístup lektora, je vidět, že 
má vášeň pro jazyky. Kurz probíhal  
v příjemné atmosféře.

Simona Berlakovich 
Be Confident in Writing

TERMÍNY - BRNO

TÉMATA - ANGLIČTINA 2019
ŘÍJEN - PROSINEC

2020
ÚNOR - KVĚTEN

Accounting and Tax English čt 14. 11. 2019 st 18. 3. 2020

All About Phrases čt 5. 12. 2019 st 15. 4. 2020

Attending a Conference in English st 23. 10. 2019 čt 12. 3. 2020

Banking English čt 23. 4. 2020

Be Confident in Writing st 16. 10. 2019 čt 14. 5. 2020

Be Confident on the Phone st 27. 11. 2019 čt 19. 3. 2020

Business Meetings st 2. 10. 2019 čt 26. 3. 2020

Daily Life in HR st 9. 10. 2019 čt 16. 4. 2020

English for Purchasing čt 10. 10. 2019 st 22. 4. 2020

English for Sales and Customer Care st 13. 11. 2019 čt 9. 4. 2020

General and Personal Finance čt 31. 10. 2019 st 11. 3. 2020

Grammar Refresh st 30. 10. 2019 čt 2. 4. 2020

HR - Hiring and Firing čt 7. 11. 2019 st 8. 4. 2020

Language screening čt 17. 10. 2019 st 25. 3. 2020

Learning & Development Guru čt 28. 11 2019 st 1. 4. 2020

Negotiation Skills čt 24. 10. 2019 st 4. 3. 2020

Practise Your Presentation Skills čt 21. 11. 2019 čt 13. 5. 2020

VYBRANÉ REFERENCE

1/2 DENNOVINKA!
1/2 DENNOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!
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Praha
Brno B1

Praha
Brno B1

Praha
Brno B1

Praha
Brno B1

ACCOUNTING AND TAX ENGLISH
Kurz je zaměřený na finanční problematiku spojenou s účetnictvím 
a daňovým poradenstvím.

 f Získáte tipy pro vedení účetnictví a finančního auditu v praxi. 
 f Naučíte se, jak zpracovat finanční dokumentaci v anglickém 

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

Obsah kurzu

 f Finanční audit
 f Vedení účetnictví
 f Popis čísel
 f Finanční dokumenty
 f Popisování cash flow

OBSAH KURZŮ

NOVINKA!

út 8. 10. 2019
čt 28. 11. 2019
čt 5. 12. 2019 (Brno)
st 4. 3. 2020

st 15. 4. 2020 (Brno) 
út 21. 4. 2020
st 8. 7. 2020

ATTENDING A CONFERENCE IN ENGLISH
Kurz je určen profesionálům, kteří se účastní konferencí  
v angličtině a chtějí si usnadnit komunikaci s nimi související.

 f Osvojíte si fráze užitečné pro cestování a ubytování.
 f Získáte jistotu při navazování kontaktů během coffee breaků na 

konferenci.
 f Naučíte se svědomitě vést small talk v angličtině. 

Obsah kurzu

 f Cesta na konferenci a ubytování v hotelu
 f Registrace na konferenci, přijímání a odmítání pozvání
 f Představení se, témata pro small talk
 f Tvoření správných otázek
 f Strategie pro udržení konverzace

NOVINKA!

ALL ABOUT PHRASES
Pokud si potřebujete osvěžit fráze a ustálená slovní spojení 
používaná v nejběžnějších životních situacích, tento kurz je 
přesně určen pro vás. 

 f Procvičíte si nejpoužívanější frázová slovesa v angličtině.
 f Naučíte se vhodné fráze pro různé situace v práci i mimo ni.
 f Dozvíte se, co jsou kolokace – ne každé slovo se hodí do všech 

situací, i když v češtině má podobný význam.
 f Naučíte se, jak psát a mluvit anglicky, nikoli překládat z češtiny.

Obsah kurzu

 f Obecné chyby českých studentů
 f Nejčastější fráze v anglickém jazyce
 f Kolokace a idiomy
 f Jak (ne)překládat do anglického jazyka
 f Tipy, jak se učit fráze a idiomy

čt 31. 10. 2019
čt 14. 11. 2019 (Brno)
út 17. 3. 2020

st 18. 3. 2020 (Brno)
út 4. 8. 2020

st 23. 10. 2019 (Brno)
čt 12. 3. 2020 (Brno)

čt 2. 4. 2020
čt 23. 7. 2020
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Praha
Brno B1

Praha
Brno B1

Praha
Brno B1

Praha
Brno B1

BE CONFIDENT ON THE PHONE
Kurz je určen všem, kteří v zaměstnání telefonicky komunikují  
v angličtině, ať už v rámci firmy nebo s klienty.

 f Ovládnete principy a dovednosti spojené s pracovními telefonáty.
 f Překonáte svůj strach z telefonické komunikace v cizím jazyce.
 f Naučíte se a osvojíte si správné fráze a výrazy, díky kterým bude 

vaše komunikace přirozená a elegantní.

Obsah kurzu

 f Klíčové telefonické fráze
 f Jak znít přátelsky a zdvořile – formální a neformální výrazy
 f Sjednávání schůzek a vyjednávání po telefonu
 f Konferenční hovory
 f Řešení telefonických problémů
 f Procvičování a získání zpětné vazby od lektora

BANKING ENGLISH
Pro zaměstnance bankovních a finančních institucí, kteří používají 
anglický jazyk ke komunikaci v bankovním a finančním prostředí.

 f Osvojíte si terminologii spojenou s prezentací bankovních  
a finančních institucí a jejich produktů v komunikaci s klientem.

 f Naučíte se konzultovat a doporučovat vhodná řešení z oblasti 
firemního bankovnictví.

 f Dozvíte se, jak se rozlišuje osobní a korporátní bankovnictví 

Obsah kurzu

 f Typy plateb a bank
 f Základní slovní zásoba spojená s bankovními operacemi
 f Osobní a korporátní bankovnictví
 f Vymáhání dluhů
 f Investice

NOVINKA!
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.

 f Ovládnete principy a dovednosti spojené s pracovními emaily.
 f Naučíte se správné fráze a výrazy, díky kterým bude vaše emailová 

komunikace přirozená.
 f Procvičíte si psaní různých druhů e-mailů.

Obsah kurzu

 f Klíčové fráze v emailech
 f Formální a neformální styl
 f Jak být zdvořilý a diplomatický
 f Jak psát jednoduše a stručně 
 f Propojování myšlenek
 f Analýza běžných chyb, procvičování a zpětná vazba od lektora

čt 14. 11. 2019
út 24. 3. 2020

čt 23. 4. 2020 (Brno)

st 16. 10. 2019 (Brno)
čt 24. 10. 2019
út 3. 12. 2019
út 10. 3. 2020

st 1. 4. 2020
čt 14. 5. 2020 (Brno)
st 12. 8. 2020

út 15. 10. 2019
st 27. 11. 2019 (Brno)
út 18. 2. 2020

čt 19. 3. 2020 (Brno)
čt 9. 4. 2020
st 22. 7. 2020
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B1 B1

Praha
Brno B1Praha

Praha
Praha
Brno

A2 
-B1

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.

 f Naučíte se fráze a slovní zásobu související s formálním vedením 
meetingů a porad.

 f Budete umět moderovat porady a udržet jejich plynulost, 
argumentovat v rámci jednotlivých příspěvků.

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

Obsah kurzu

 f Zahájení meetingu a nastínění programu
 f Obhajoba a vysvětlení svých názorů
 f Předání slova, kladení otázek
 f 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.

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

 f Naučíte se zachovat pověstnou anglickou zdvořilost a nedělat 
v angličtině „společenské chyby“.

 f Procvičíte si slovní zásobu vhodnou pro specifické situace spojené 
s prací v mezinárodním pracovním prostředí.

Obsah kurzu

 f Zdvořilost v angličtině
 f Jazyková a společenská tabu
 f Small talk
 f Maily a telefonáty

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.

 f Společně s lektorem identifikujete základní okruhy typicky 
„českých“ chyb.

 f Zjistíte, jaké jsou důvody, které k chybám vedou, abyste pak snáze 
mohli pracovat na jejich odstranění.

 f Budete moci s lektorem prodiskutovat, co vás v angličtině trápí.
 f Aktivně si procvičíte angličtinu formou párových i skupinových 

aktivit.

Obsah kurzu

 f Stručná revize gramatiky, předložky a členy
 f Podmínky a časové věty
 f Falešní přátelé a idiomatické fráze a výslovnost
 f Rozbor požadavků od studentů

DAILY LIFE IN HR
Jde o pokračování kurzu HR – HIRING AND FIRING, kurzy však 
lze absolvovat i samostatně. Kurz je určen profesionálům z oblasti 
HR, kteří pravidelně komunikují se svými kolegy v angličtině.

 f Dozvíte se více o každodenních procesech v rámci HR, jako jsou 
adaptace zaměstnance, benefity, hodnocení výkonu a talent 
management.

 f Dovedete diskutovat o trendech ve světě HR.
 f Budete moci sdílet své zkušenosti a nápady s ostatními 

profesionály z oboru.

Obsah kurzu

 f Adaptace nového zaměstnance
 f Benefity pro zaměstnance
 f Hodnocení výkonu zaměstnance
 f Talent management a development centra

st 2. 10. 2019 (Brno)
út 22. 10. 2019
st 20. 11. 2019
st 19. 2. 2020

čt 26. 3. 2020 (Brno)
út 14. 4. 2020
út 7. 7. 2020 út 19. 11. 2019

út 25. 2. 2020
st 22. 4. 2020

st 30. 10. 2019
út 7. 4. 2020

st 29. 7. 2020
st 9. 10. 2019 (Brno)
st 23. 10. 2019
st 11. 3. 2020

čt 16. 4. 2020(Brno)
út 21. 7. 2020
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GENERAL AND PERSONAL FINANCE
Kurz je určen každému, kdo se zajímají o efektivní a udržitelné 
osobní bankovnictví.

 f Osvojíte si terminologii a frazeologii spojenou s ekonomickým 
cyklem financí.

 f Budete umět efektivně zhodnotit a doporučovat vhodná řešení  
z oblasti osobního bankovnictví.

 f Procvičíte si prezentaci a interpretaci finančních analýz a grafů. 

Obsah kurzu

 f Ekonomika a ekonomický cyklus
 f Příjmy
 f Osobní finance a životní standard
 f Základní finanční terminologie
 f Popis grafů a čísel

NOVINKA!

ENGLISH FOR PURCHASING
Kurz je určen profesionálům, kteří se ve firmách zabývají 
nákupem.

 f Osvojíte si slovní zásobu spojenou s komunikací s dodavatelem.
 f Procvičíte si objednávky emailem i po telefonu.
 f Vyzkoušíte si připomínkovat nabídku v angličtině

Obsah kurzu

 f Čísla
 f Čtení smlouvy
 f Zdvořilá komunikace
 f Vyjednávání a námitky
 f Pokládání dotazů

ENGLISH FOR SALES AND CUSTOMER CARE
Kurz je určen každému, kdo přichází do styku s klientem 
v angličtině.

 f Naučíte se fráze spojené s každou fází pyramidy prodeje.
 f Vyzkoušíte si, jak prodávat v angličtině a získáte zpětnou vazbu 

na svůj výkon.
 f Zlepšíte svůj formální a diplomatický projev.

Obsah kurzu

 f Navození vztahu s klientem
 f Analýza potřeb v angličtině
 f Nepřímé otázky
 f Práce s námitkami
 f Uzavírání obchodu

GRAMMAR REFRESH
Kurz je určen každému, kdo angličtinu používá, nicméně cítí 
potřebu zrevidovat a osvěžit si své znalosti gramatiky.

 f Osvojíte si gramatické jevy na středně pokročilé úrovni.
 f Naučíte se rychle a sebejistě používat běžné gramatické časy.
 f Rozšíříte si své znalosti o užitečné fráze a slovní zásobu.

Obsah kurzu

 f Zopakování a procvičení času Present perfect
 f Vysvětlení času Past perfect
 f Podmínkové věty
 f Modální slovesa
 f Nejčastější frázová slovesa
 f Předložky

čt 10. 10. 2019 (Brno)
st 16. 10. 2019

út 3. 3. 2020
st 22. 4. 2020 (Brno)

čt 7. 11. 2019
st 13. 11. 2019 (Brno)
čt 9. 4. 2020 (Brno) 

st 15. 4. 2020
st 5. 8. 2020 

čt 31. 10. 2019 (Brno)
út 26. 11. 2019

st 11. 3. 2020 (Brno) 
čt 16. 4. 2020

út 29. 10. 2019
st 30. 10. 2019 (Brno)
st 12. 2. 2020

út 31. 3. 2020
čt 2. 4. 2020 (Brno) 
út 14. 7. 2020
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LANGUAGE SCREENING
Kurz je určen pro ty, kdo potřebují v rámci náboru 
ověřit jazykovou znalost kandidáta.

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

 f Vyzkoušíte si určit úroveň modelového kandidáta. 

Obsah kurzu

 f Jak poznat, jestli kandidát dosahuje úrovně B1 nebo B2
 f Jak se kandidáta ptát
 f Jaké jazykové jevy sledovat
 f Co lze dělat, když kandidát nedosahuje požadované úrovně

NOVINKA!
LEARNING & DEVELOPMENT GURU
Kurz je určen HR profesionálům, kteří se zabývají 
zajišťováním vzdělávání a podporou zaměstnanců.

 f Osvojíte si metody a postupy motivování zaměstnanců
 f Seznámíte se s koučovacími technikami 
 f Budete umět využít nové učební postupy v praxi. 

Obsah kurzu

 f Moderní přístupy ke vzdělávání a měření pokroku
 f Důvody stagnace a co proti tomu může HR dělat
 f Rozvoj růstového nastavení mysli zaměstnanců 
 f Zapojení mikro učení a blended learningu

NOVINKA!

HR - HIRING AND FIRING
Kurz je určen profesionálům z oblasti HR, kteří pravidelně 
komunikují se svými kolegy v angličtině.

 f Zlepšíte svou znalost specifické slovní zásoby zaměřené 
na personalistiku, spojené s procesy přijímání zaměstnanců 
a ukončování spolupráce.

 f Budete moci sdílet své zkušenosti a nápady s ostatními 
profesionály z oboru.

 f Získáte sebejistotu při aktivním užívání angličtiny v práci.

Obsah kurzu

 f Jak najít a upoutat nové zaměstnance
 f Životopisy, pracovní pohovory a assessment centra 
 f Popis kompetencí pro různé pozice
 f Ukončení pracovního poměru, výstupní pohovor

st 6. 11. 2019
čt 7. 11. 2019 (Brno)
st 8. 4. 2020

st 8. 4. 2020(Brno)
út 11. 8. 2020

čt 17. 10. 2019 (Brno)
st 27. 11. 2019
st 25. 3. 2020

st 25. 3. 2020 (Brno)
čt 16. 7. 2020

čt 21. 11. 2019
čt 28. 11. 2019 (Brno)
st 27. 2. 2020

st 1. 4. 2020 (Brno)
čt 30. 7. 2020

1/2 DEN 1/2 DEN
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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.

 f Naučíte se fráze a obraty používané při vyjednávání.
 f Dozvíte se, jak být asertivní v angličtině.
 f Procvičíte si různé situace, do kterých se vy sami dostáváte a kde 

si potřebujete být v angličtině jistí.

Obsah kurzu

 f Struktura vyjednávání
 f Fráze pro souhlas a nesouhlas
 f Vyjadřování názoru a dávání návrhů
 f Asertivita a slušnost v jednání
 f Praktické procvičení reálných situací

PRACTICE YOUR PRESENTATION SKILLS
Máte se připravit na prezentaci v anglickém jazyce a nechcete nic 
zanedbat? Tento kurz je právě pro vás – zaměřený na praktické 
procvičování jednotlivých částí vašeho projevu tak, aby každý 
krok byl profesionálně připraven.

 f Získáte pokročilou slovní zásobu vhodnou pro jednotlivé části vaší 
prezentace.

 f Dozvíte se, jak elegantně začít a ukončit vaši prezentaci.
 f Naučíte se, jak vhodně reagovat v angličtině a komunikovat 

s vaším publikem.
 f Budete prezentovat a získáte zpětnou vazbu na své dovednosti.

Obsah kurzu

 f Úvod a závěr prezentace
 f Kladení otázek, rétorické otázky a parafráze
 f Řešení obtížných situací při vedení prezentace
 f Vlastní prezentace, rozbor prezentací účastníků

THE LANGUAGE OF PRESENTATIONS
Tento kurz je zaměřený na prezentační dovednosti z  pohledu 
teoretických znalostí a jazykových dovedností důležitých 
při přípravě prezentací.

 f Procvičíte si pokročilou slovní zásobu vhodnou pro jednotlivé fáze 
prezentace.

 f Dozvíte se, jak si správně zorganizovat prezentaci.
 f Budete umět popsat slidy, obrázky a grafy ve vaší prezentaci.

Obsah kurzu

 f Klíč k úspěšné prezentaci
 f Organizace prezentace
 f Jak popsat grafy a tabulky
 f Vizualizace
 f Sumarizace myšlenek

čt 24. 10. 2019 (Brno)
út 5. 11. 2019
st 4. 12. 2019
st 26. 2. 2020

st 4. 3. 2020 (Brno)
čt 14. 5. 2020
st 15. 7. 2020

st 9. 10. 2019
čt 21. 11. 2019 (Brno)
st 13. 5. 2020

st 13. 5. 2020 (Brno)
út 28. 7. 2020 st 13. 11. 2019

čt 19. 3. 2020
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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.

 f Naučíte se fráze a slovní zásobu související s formálním vedením 
meetingů a porad.

 f Budete umět moderovat porady a udržet jejich plynulost, 
argumentovat v rámci jednotlivých příspěvků.

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

Obsah kurzu

 f Zahájení meetingu a nastínění programu
 f Obhajoba a vysvětlení svých názorů
 f Předání slova, kladení otázek
 f Sumarizace a ukončení meetingu

NOVINKA!

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.

 f Osvojíte si zásady a dovednosti z oblasti obchodní korespondence.
 f Zbavíte se ostychu z komunikace po telefonu v cizím jazyce.
 f Procvičíte si správné fráze a obraty, aby vaše komunikace byla 

přirozená a elegantní.

Obsah kurzu

 f Typy obchodní korespondence
 f Obecná struktura obchodních dopisů a e-mailů
 f Vyjádření poděkování, stížnosti a omluvy písemnou formou
 f Efektivní naslouchání a telekonference
 f Formální a neformální vyjadřování 
 f Rozbor nejčastějších témat telefonátů

VYJEDNÁVÁNÍ A ARGUMENTACE V NĚMČINĚ
Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit v mluvené 
němčině a lépe se prezentovat na obchodních jednáních.

 f Procvičíte si taktiku vyjednávání.
 f Naučíte se vhodně argumentovat.
 f Dozvíte se, kterým kulturním rozdílům během vyjednávání věnovat 

pozornost.
 f Naučíte se řešit kritické situace.

Obsah kurzu

 f Jasné vyjadřování a formulace názorů
 f Zlepšení interní a externí komunikace
 f Schopnost přesvědčování a argumentace
 f Soft Skills (měkké dovednosti) při řešení konfliktů na pracovišti

PREZENTACE V NĚMČINĚ
Tento kurz je zaměřený na prezentační dovednosti z  pohledu 
teoretických znalostí a jazykových dovedností důležitých 
při přípravě prezentací.

 f Procvičíte si pokročilou slovní zásobu vhodnou pro jednotlivé fáze 
prezentace.

 f Dozvíte se, jak si správně zorganizovat prezentaci.
 f Budete umět popsat slidy, obrázky a grafy ve vaší prezentaci.

Obsah kurzu

 f Klíč k úspěšné prezentaci
 f Organizace prezentace
 f Jak popsat grafy a tabulky
 f Vizualizace
 f Sumarizace myšlenek

čt 23. 4. 2020
čt 8. 8. 2020 út 11. 2. 2020

út 12. 11. 2019
út 12. 5. 2020

čt 10. 10. 2019
st 18. 3. 2020



IN-HOUSE 
KURZY

PŘIZPŮSOBÍME  kurzy  
na míru vašim potřebám.
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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 zástupcem vaší 
společnosti.

Špičkoví lektoři
Kurzy vedou ti nejlepší lektoři, kteří disponují nejen 
bohatými zkušenostmi s výukou cizích jazyků, ale 
i odbornými znalostmi ve vyučované oblasti.

Zajímavá forma
Pestrá škála aktivit, díky nimž si nabyté znalosti 
skutečně zapamatujete (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 použijeme autentické 
dokumenty, které účastníci používají při své práci. 
Jako výstup z kurzu pro vás připravíme praktické 
materiály pro využití získaných znalostí.

IN-HOUSE KURZY
PROČ SI VYBRAT IN-HOUSE KURZY

ROK 2014 2015 2016 2017 2018

Počet kurzů 13 kurzodnů 28 kurzodnů 85 kurzodnů 209 kurzodnů 215 kurzodnů

 f Jedná se o trend poslední doby - každým rokem organizujeme větší množství kurzodnů, které se 
věnují nejrůznějším tématům.

 f Dají se zapojit jako doplněk běžné výuky nebo vytvořit speciální program, tzv. Akademii, kde bude 
odborná výuka stěžejním prvkem.

 f Mnoho mezinárodních firem z řad našich klientů podporuje odbornost svých zaměstnanců v cizím 
jazyce, např. Škoda Auto, Česká pojišťovna, Česká spořitelna, KPMG, Globus, HSBC, Equa 
Bank, Auto Palace, SPX Flow a mnohé další.

Bibiana Machátová
Academic HR Director

Připravujeme pro vás materiály 
přesně na míru vašim potřebám  
a požadavkům. Z každého kurzu si 
tak odnášíte přehlednou brožuru 
s veškerou probranou látkou a slovíčky.

“
„
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Rádi připravíme i jakékoli jiné téma v jakémkoli 
jazyce a na míru vašim požadavkům.

JAKÉ KURZY VYBRAT PRO

OBCHODNÍ TÝM FINANČNÍ TÝM NÁKUP HR

Prodej Finance a bankovnictví Nákup Každodenní procesy v HR

Obchodní schůzky Účetnictví a daně Interpretace grafů a čísel Nábor a propouštění zaměstnanců

Vyjednávání a argumentace Finanční audit Vyjednávání a argumentace Learning & Development Guru

Péče o zákazníka Interpretace grafů a čísel Ověření jaz. znalostí v náboru

BACK OFFICE SPECIFICKÉ SITUACE SPECIALISTÉ PRO VŠECHNY

Jazyk do kanceláře Jazyk pro recepční a asistentky Marketing Telefonická komunikace

Prezentační dovednosti Jazyk pro služební cesty Logistika E-mailová komunikace

Telefonická komunikace Bezpečnost práce Právo Prezentační dovednosti

E-mailová komunikace Organizace času Pojišťovnictví Office Language

Žurnalistika Cross Culture

IT Telekonference

CENOVÉ PODMÍNKY

1 kurzoden (4x 90 minut) 16 000 – 20 000 Kč

Cena konkrétního kurzu je předmětem 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 bez DPH.
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JAK JSOU KURZY ORGANIZOVÁNY

1. Vyberete téma & pošlete nominace

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, případně i mystery shopping/

calling
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DISKUZNÍ KLUBY
V RÁMCI DISKUZNÍCH KLUBŮ SE MŮŽETE TEŠIT NA:

 f Vedení našimi TOP lektory
 f 1x měsíčně 90 minut
 f Max. 6-8 účastníků ve skupince
 f Pro každý diskuzní klub jasný ukazatel přínosu „co se naučíte“
 f 3 dny před konáním rozeslání přípravy studentům (několik 
otázek, video atd.) s cílem naladit je na téma

 f Po konci kurzu rozeslání materiálů se shrnutím diskuze  
a probranou slovní zásobou

 f Možno nabízet i pro studenty jiných jazyků 

DISKUZNÍ KLUBY JSOU NÁSTROJ PRO PROFESIONÁLY, KTEŘÍ:
 f Jednají se zákazníky ve formálním i neformálním prostředí
 f Absolvují meetingy či společenské akce, při kterých musí 
vytvářet „small talk“

 f Potřebují rychle reagovat
 f Chtějí trénovat kritické myšlení a práci v týmu
 f Ocení výborný doplněk k jednotlivým kurzům

Pro vaši snazší orientaci jsme témata rozdělili do skupin:

GENERAL Témata vhodná pro každého.

HR

BUSINESS

MARKETING + PR

Témata nejen pro personalisty a zaměstnance z HR.

Obchodně laděná témata.

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:
 f Cestování
 f Zločin a trest
 f Budoucnost knih
 f Udržitelný způsob života
 f Reality show a televizní soutěže
 f Etika v obchodě
 f Fair trade
 f Hokejové MS: jsou Češi patrioti pouze ve sportu?
 f Postavení českého sportu
 f Americká vs. evropská kinematografie
 f Zvyky a tradice

CENOVÉ PODMÍNKY
Diskuzní kluby si můžete zakoupit ve formě 
balíčků: 

6 seminářů   20 990 Kč

12 seminářů   39 990 Kč

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

CREATIVE THINKING 
Budete v týmech řešit běžné pracovní 
úkoly pomocí “thinking out of the box” 
přístupu, naučíte se fráze týkající se 
vyjadřování názoru, souhlasu a nesouhlasu  
a vyvrcholením celého setkání budou 
prezentace vašich řešení a jejich 
porovnání.

GENERAL

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.

BUSINESS

WORK-LIFE BALANCE 
Na tomto setkání si vyměníte zkušenosti 
jak řešíte rovnováhu mezi prací a 
soukromím. Sdělíte si své tipy a triky, 
upozorníte na možná úskalí a jak se jim 
vyhnout a v neposlední řadě vytvoříte top 
10 rad, jak na efektivní work-life balance.

GENERAL HR

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

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 prezentovat v pořadu ve 
stylu Den D před možnými investory a 
budete se je snažit přesvědčit, aby svůj 
kapitál dali právě vám.

BUSINESS

SCAMS, FRAUDS AND CONARTISTS 
Na této lekci si projdete slovní zásobu 
spojenou s pojišťovacími podvody 
a podvodníky, ukážeme si několik 
případových studií podvodů, budete 
debatovat, jestli bylo možné jim nějak 
zabránit, a vše završíte rolovými hrami na 
téma “prověřování pojistné události”.

BUSINESS

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. 

HRGENERAL

E-COMMUNICATION VS.  
FACE-TO-FACE COMMUNICATION
Budete porovnávat efektivitu a řešit 
problémy na základě případových studií. 
Navzájem si sdělíte své zkušenosti. 
Nakonec společně vytvoříte seznam 
best practices jak pro e-komunikaci, tak  
pro komunikaci na živo.

GENERAL MARKETING + PR

TAKING DECISIONS
V průběhu setkání si vyzkoušíte, 
jakým způsobem byste reagovali  
v nebezpečných životních situacích a 
budete diskutovat o procesu rozhodování 
jako takovém. V druhé části lekce se 
konverzace zaměří na rozhodování firem 
v krizových situacích.

GENERAL

GENERATIONS X VS. Y VS. Z 
Porovnáte své názory na existenci  
mezi-generačních rozdílů a specifikujete 
si, o jaké se jedná. V týmech zpracujete 
pracovní návyky, silné a slabé stránky 
jednotlivých generací a poté je shrnete v 
diskuzi za pomoci případových studií top 
firem světa.

GENERAL

CHOOSING THE RIGHT PERSON
V průběhu lekce budete probírat 
vlastnosti, které lidé potřebují pro různé 
pozice. Jádrem setkání pak bude 
skupinová práce, v níž budete vybírat 
nejlepšího kandidáta pro příštího Jamese 
Bonda.

HR

FAKE NEWS VS. REAL NEWS
V rámci tohoto diskuzního klubu 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 přístupu k informacím.

GENERAL MARKETING + PR
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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 efektivněji. 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 snadnější, a hlavně mnohem lehčí 
formát. A co třeba appka, která umí převést text na řeč?!

JAZYKOVÁ FINTA
JAZYKOVÁ FINTA I: JAK NA EFEKTIVNÍ UČENÍ

JAZYKOVÁ FINTA II: JAK NA TECHNOLOGIE

Jak se namotivovat
Zjistíme, co definuje 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 vekneme 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 způsobu učení a proč memorování není náš nejlepší 
přítel. Také se budeme věnovat méně zjevným, ale o to 
podstatnějším faktorům ovlivňujícím naše učení.

Tipy & triky
Samozřejmě zkrátka nepřijdou ani ti, kteří se těší na různé 
tipy a triky učení jako takového – podíváme se různorodé 
metody, které vám pomohou lépe vstřebávat slovní zásobu, 
gramatiku, psanou a mluvenou látku. Jednou z metod, 
kterou prozkoumáme je například používání mikropříběhů.
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JAZYKOVÁ FINTA III: JAK SE ZBAVIT BLOKŮ

Celodenní kurz

 � Kombinace všech 
modulů

 � Sestavení 
vzdělávacího plánu

 � Restart vašeho učení

4x90

Finta I
Jak na efektivní učení

 � Motivace
 � Nastavení cílů
 � Metody učení

2x60

Finta II
Jak na technologie

 � Appky
 � Práce s cloudem
 � Audio a video

2x60

Finta III
Jak se zbavit bloků

 � Práce s chybami
 � Strategie učení
 � Mýty o učení

2x60

SEMINÁŘ SEMINÁŘ SEMINÁŘ

KURZ

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.



POBYTOVÉ KURZY

Učte se klidně i NA KONCI SVĚTA...
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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 komunikace probíhá v cílovém jazyce.

Skvělý benefit
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 zahraničí, 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 motivátorem 
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 
znalosti. Klíčové pro nás jsou — členství 
v asociacích, reference, zpětná vazba našich 
studentů, dlouhodobá spolupráce, osobní 
návštěva a znalost personálu školy.

POBYTOVÉ KURZY V ZAHRANIČÍ
PROČ POBYTOVÉ KURZY V ZAHRANIČÍ S NÁMI

Denisa Krahulíková
Product Specialist

Zvažte, zda je pro vás efektivnější 
absolvovat intenzivní kurz a jeho 
přínos okamžitě uplatnit v praxi, nebo 
kontinuálně po menších krůčcích 
rozvíjet své jazykové znalosti.

“

„
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Jazyk a lokalita
 f Angličtina 

 � Austrálie, Irsko, Jihoafrická republika, Kanada, 
Malta, Nový Zéland, USA, Velká Británie, Kypr, 
Barbados

 f Španělština

 � Argentina, Ekvádor, Guatemala, Chile, Kuba, 
Kolumbie, Kostarika, Mexiko, Španělsko, 
Venezuela

 f Francouzština

 � Francie, Kanada, Švýcarsko, Guadeloupe

 f Němčina

 � Německo, Rakousko, Švýcarsko

 f Italština, ruština, čínština, maďarština, řečtina, 
nizozemština, portugalština

Cílová skupina
 f Manažeři
 f Dospělí
 f Mládež
 f Děti

Intenzita výuky 
 f 20—40 hod./týden

Typ kurzu
 f Individuální
 f Maloskupinový (2—6 studentů)
 f Skupinový
 f Kombinovaný (dopolední výuka ve skupině a 
odpolední individuální lekce)

Zaměření výuky
 f Obecný jazyk
 f Obchodní
 f Specifické požadavky (finance, HR, právo, technika, 
IT...)

Doprava 
 f Letecká, vlaková či autobusová, taxi či jiná návazná 
doprava z letiště

Ubytování 
 f V rodině, hotelu či apartmánu

Pojištění 
 f Cestovní i na storno pobytu

Vízum 
 f U zemí s vízovou povinností vám pomůžeme s 
vyřízením

PRŮBĚH ZAJIŠTĚNÍ KURZU

 � Zjištění vašich 
představ  
a požadavků

 � Informace 
o destinaci, 
škole, kurzu 

 � 3-4 týdny před 
odjezdem 

 � Objednání a platba

 � 1-2 týdny před 
odjezdem 

 � Detaily k cestě 
(adresa ubytování, 
mapa města, 
instrukce kdy a kde 
máte být, letenky, 
pojištění atd.)

 � Zahájení výuky + 
zpětná vazba

 � Výuka
 � Doprovodný 

program
 � Konec kurzu 

(pátek)

 � Zpět v sobotu 
nebo v neděli 

 � Po ukončení 
kurzu komplexní 
zjištění zpětné 
vazby

ANALÝZA 
POTŘEB

VARIANTNÍ 
NABÍDKY + 

CENY

VÝBĚR 
KURZU

INFO
BALÍČEK

ODJEZD
NA KURZ

NÁVRAT

JAK JSOU KURZY ORGANIZOVÁNY 
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NEJOBLÍBENĚJŠÍ DESTINACE
ECS SCOTLAND - EDINBURGH

 f Výuka v malé skupině
 f Kurzy pro náročné klienty
 f Škola sídlí v centru Edinburghu
 f 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:

 f Skupinové (intenzita  
15 – 20 lekcí / týden)

 f Individuální (intenzita  
15 – 25 lekcí / týden)

 f Kombinace skupinového  
a individuálního

Možnosti ubytování:
 f Rodina
 f Rodina executive

CENOVÉ PODMÍNKY

od 20 100 Kč / týden výuky

Ceny jsou uvedeny pro jednu osobu bez DPH.
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 f Výuka v malé skupině
 f Prestižní škola
 f Individuální péče 

O škole TLA
The Language Academy (TLA) sídlí v centru Fort Lauderdale 
v blízkosti hlavního bulváru Las Olas a pouhých 25 minut autem 
z Miami. Škola má vlastní Media Centre, které mohou studenti 
využívat k samostudiu nebo k vyřizování emailové korespondence. 
WiFi připojení je zdarma. Ředitel školy a zároveň majitel Marco 
Pinna osobně dohlíží na to, aby studenti této školy byli spokojení a 
odnesli si z kurzu cenné zkušenosti. 

Fort Lauderdale
Fort Lauderdale je prestižní floridské letovisko s krásnými plážemi 
s bílým pískem a bohatou sítí průplavů, díky nimž získalo přezdívku 
„Americké Benátky“. Fort Lauderdale nabízí mnoho rozmanitých 
aktivit pro volný čas. Můžete sledovat aligátory v přírodní rezervaci 
Everglades, objevit raketoplány v Kennedyho vesmírném středisku, 
nakupovat v jednom z největších shopping malls na světě - 
Sawgrass Mills a mnoho dalšího.

Kurzy:

 f Skupinové (intenzita  
20 lekcí / týden)

 f Individuální (intenzita  
20 – 30 lekcí / týden)

 f Kombinace skupinového  
a individuálního

Možnosti ubytování:

 f Rodina executive
 f Apartmán

CENOVÉ PODMÍNKY

od 25 200 Kč / týden výuky

Ceny jsou uvedeny pro jednu osobu bez DPH.

THE LANGUAGE ACADEMY - FORT LAUDERDALE
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ST. GILES - LONDÝN
 f Kurzy obchodní angličtiny pro manažery
 f Max. 5 studentů ve třídě
 f Výborné vybavení
 f 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 zakládající člen 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:

 f Skupinové (intenzita  
20 – 35 lekcí / týden)

 f Individuální (intenzita  
20 – 35 lekcí / týden)

 f Kombinace skupinového  
a individuálního

Možnosti ubytování:
 f Rodina superior
 f Hotel

CENOVÉ PODMÍNKY

od 28 550 Kč / týden výuky

Ceny jsou uvedeny pro jednu osobu bez DPH.
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INLINGUA - SALZBURG
 f Dlouholeté zkušenosti s kurzy pro manažery
 f 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:

 f Skupinové (intenzita  
15 – 25 lekcí / týden)

 f Individuální (intenzita  
20 – 30 lekcí / týden)

 f Kombinace skupinového  
a individuálního

Možnosti ubytování:
 f Rodina
 f Penzion

CENOVÉ PODMÍNKY

od 15 080 Kč / týden výuky

Ceny jsou uvedeny pro jednu osobu bez DPH.
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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
 f 20 / 30 lekcí jazyka dle vaší preference
 f Studium je vždy přizpůsobeno úrovni účastníků
 f Kombinace obchodního a všeobecného jazyka
 f Zaměření na praktické využití jazyka v pracovním prostředí a 
konverzačních situacích

 f Rádi vám nabídku pobytového kurzu upravíme dle vašich přání 
a představ

 f Kurz je možné zorganizovat i v jiných ubytovacích zařízeních 
dle přání klienta

 f Kurzy jsou organizovány na základě vaší poptávky. Minimální 
počet účastníků ve skupině je 5.
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Cena zahrnuje:

 f Intenzivní jazykový kurz angličtiny 
 f 4x ubytování ve dvoulůžkovém nebo jednolůžkovém pokoji 
Shiraz

 f Plná penze (v pondělí od oběda, v pátek do oběda)
 f Neomezený vstup do wellness / fitness po celou dobu pobytu
 f Neomezené zapůjčení sportovního vybavení po celou dobu 
pobytu

 f 2x cvičební lekce na protažení během kurzu
 f Transfer z Počátek (oplocené parkoviště) do resortu a zpět
 f 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

KURZY V RESORTU SVATÁ KATEŘINA

CENOVÉ PODMÍNKY

Pondělí – pátek od 16 990 Kč

(30x 45 minut výuky)

Uvedené ceny jsou orientační pro jednu osobu bez 
DPH a platí při obsazení kurzu min. 5 studenty.

http://www.katerinaresort.cz
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KURZY V MAXMILIAN LIFESTYLE RESORT LOUČEŇ
Cena zahrnuje:

 f Intenzivní jazykový kurz angličtiny
 f 4x nebo 3x ubytování ve dvoulůžkovém nebo jednolůžkovém 
pokoji

 f Plná penze
 f Neomezený vstup do wellness po celou dobu pobytu
 f Volný vstup do zámeckého parku s Labyrintáriem a lanovým 
centrem

 f Parkoviště u hotelu
 f 10% sleva na služby certifikovaného maséra
 f Komentovaná prohlídka zámku za zvýhodněnou cenu

Více o resortu na www.maxmilianresort.cz

CENOVÉ PODMÍNKY

Čtvrtek – neděle od 9 850 Kč

(20x 45 minut výuky)

Pondělí – pátek od 12 790 Kč

(30x 45 minut výuky)

Uvedené ceny jsou orientační pro jednu osobu bez 
DPH a platí při obsazení kurzu min. 5 studenty. 

http://www.maxmilianresort.cz


PŘEKLADY A 
TLUMOČENÍ

Překládáme tak, aby už pro vás žádný 
text nebyl ŠPANĚLSKÁ VESNICE.
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PŘEKLÁDÁME
 f Všeobecné i odborné texty 
 f Produktové letáky, návody, 
dokumentace

 f Marketingové materiály, 
webové stránky a další

 f Videomateriály
 f Interní firemní dokumenty
 f Smlouvy, obchodní 
korespondenci, pověřovací 
listiny

 f Dokumenty se soudním 
ověřením

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ
JEDEN DODAVATEL = VÍCE NEŽ 80 JAZYKŮ 
Nejen jazyková výuka, ale i komplexní překladatelské a tlumočnické služby v rámci jednoho dodavatele.

Široká paleta služeb

 f Překlady všeobecných i odborných textů
 f Překlady se soudním ověřením
 f Jazykové korektury
 f Přepis textů (mluveného slova, jiného písma do latinky), vložení titulků
 f Běžné i expresní lhůty
 f Překládáme i mezi různými cizími jazyky
 f Tlumočnické služby včetně případného zajištění potřebné techniky

Martina Holeková
Product Specialist

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.

“

„
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KLIENTSKÝ SLOVNÍČEK NA MÍRU
Klientský slovníček, tzv. glosář, obsahuje specifické termíny používané vaší společností (názvy produktů, 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.

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.

CENOVÉ PODMÍNKY

Překlady do Čj  z Aj, Nj, Sk z dalších jazyků
   340 Kč  od 360 Kč

Překlady z Čj  do Aj, Nj, Sk do dalších jazyků
   380 Kč  od 420 Kč

se soudním ověřením od 480 Kč

Expresní příplatky do 1 prac. dne do 2 pracov. dnů
   50 %  30 %

Tlumočení  do 4 hodin 4 – 8 hodin
   od 6 000 Kč od 10 800 Kč

Cena překladu zahrnuje:
 f Překlad odborníkem se znalostmi v daném oboru
 f Korekturu interním překladatelem
 f Faktickou kontrolu (konzistence překladu, čísla atd.)
 f Formální úpravu dle originálu (dle typu zaslaného dokumentu)

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ceny překladů jsou uvedeny za 1 normostranu = 1 800 znaků včetně 
mezer. Pro rámcovou spolupráci pro vás připravíme individuální 
kalkulaci.
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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 jazykových 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 specifických požadavků nám JCL vždy vyjde vstříc 
a navrhne možnosti řešení.

Lucie Dýnková
Office 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

VYBRANÉ REFERENCE



PREMIUM LANGUAGE 
CONSULTING

Pečlivě pro vás připravujeme 
přesně VÁŠ ŠÁLEK ČAJE.
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Language of Leadership
 f Motivační proslovy
 f Krizová komunikace
 f Mentoring a koučování

International Business Partners
 f Obchodní jednání
 f Mezinárodní porady
 f Koupě a akvizice

language Performance Feedback
 f Live coaching na meetingu či prezentaci
 f Rozbor písemného projevu
 f Doporučení aktivit pro další rozvoj

Public Speaking and Presenting 
 f Mezinárodní konference
 f Firemní akce
 f Produktové prezentace

In/Formal Networking
 f VIP hospitality (např. golf, dostihy)
 f Obchodní večeře
 f Neformální setkání

Language Nuances
 f Přesné vyjadřování
 f Silné a přímé výrazy a fráze
 f Cross culture

Premium Language Consulting není výukou, nýbrž konzultací a individuálním 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.

PREMIUM LANGUAGE CONSULTING

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA

Ludmila Lukešová
Key Account Manager

Tato služba je určena primárně nejvyššímu 
managementu, obchodním či finančním ředitelům či 
CEO, kteří nemají čas a mnohdy ani požadavek na 
pravidelnou jazykovou výuku nebo jsou jazykově již 
dobře vybaveni a potřebují pouze specifické konzultace.

“

„
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CO JSME PRO KLIENTY JIŽ REALIZOVALI
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 restrukturalizace společnosti.  Příprava zahrnovala 
12 půldenních setkání s jazykovým koučem s nácvikem 
konkrétních proslovů a přípravu na možné reakce.

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.

CENOVÉ PODMÍNKY

Standardní cena:  60 minut  2 899 Kč 

Cena je uvedena bez DPH.

Úvodní konzultace je zdarma.

Cena konkrétní služby je předmětem individuální 
kalkulace, která vychází z požadovaných parametrů 
(téma, intenzita, lokalita, počet hodin, příprava lektora 
apod.)

Přesnou cenu vám vždy nastavíme přesně 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

Stále pro vás vymýšlíme 
NĚCO NOVÉHO...
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 f Nabízíme vám špičkový e-learning.
 f www.onlinejazyky.cz
 f Nástroj pro procvičování jazykových znalostí a dovedností.
 f 6 světových jazyků, obecné i profesní kurzy.
 f Máte-li požadavek na specifický obsah e-learningu (zaměření na konkrétní tematickou oblast), rádi 
jej pro vás připravíme na míru.

 f Jeden roční kurz obsahuje 100 hodin výkladů a cvičení a více než 1 200 nových slovíček a frází.
 f E-learning je interaktivní možností pro samostudium, doporučujeme jej jako doplňující nástroj 
k běžné výuce s lektorem.

 f Pokud jste časově vytíženi nebo hodně cestujete, rádi pro vás připravíme výuku přes Skype.
 f V případě, že zmeškáte svoji hodinu nebo se jí nemůžete zúčastnit osobně, můžete si ji s lektorem 
nahradit přes Skype.

E-LEARNING

VÝUKA PŘES SKYPE

http://www.onlinejazyky.cz
https://www.skype.com/cs/
https://www.skype.com/cs/
https://www.skype.com/cs/
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 f Jsme držitelem certifikátu pro přípravu na zkoušky ESOL od University of Cambridge.
 f Nabízíme kurzy přípravy ke zkouškám, kdy koncepce kurzu odpovídá cílové zkoušce a součástí lekcí jsou i zkušební (mock) testy.
 f Pro naše studenty zajistíme veškerou administrativu při registraci na většinu mezinárodních zkoušek.

95% ÚSPĚŠNOST STUDENTŮ V ROCE 2018

MOTIVAČNÍ PRVEK VE VÝUCE

FORMA MĚŘENÍ JAZYKOVÉ ÚROVNĚ ČI POKROKU

 f Našim klientům nabízíme nezávislé testování zaměstnanců či kandidátů v rámci náboru.
 f Standardní součástí testování je jazykový test a osobní pohovor v jazyce pro komplexní ověření jazykových dovedností v oblasti 
aktivního i pasivního užívání.

 f Výstupy dle Evropského referenčního rámce jsou doplněny o slovní komentáře a doporučení pro budoucí studium.
 f Rychlé, ekonomické a flexibilní řešení.

NEZÁVISLÝ AUDIT, RECRUITMENT TESTOVÁNÍ

MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY

https://www.britishcouncil.cz/zkousky
http://www.zkouskypark.cz/cs?
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 f Odlišnosti různých kultur a národů pro případy expatriace do zahraničí i do České republiky.
 f Kurz je vždy připraven na míru a odráží porovnání kultur, komunikace, zvyků a prostředí dotyčných zemí.
 f Tento typ kurzu využívají především mezinárodní společnosti nebo české firmy intenzivně obchodující na zahraničních trzích.

CROSS CULTURE TRAINING
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Díky zapojení do skupiny EDUA Group doplňují naše produktové portfolio kolegové z jazykové školy Jipka a vzdělávací agentury 
Top Vision. Kolegové z Top Vision organizují soft/hard skillls školení a vzdělávání pro manažery. Vybraná školení jsou organizována  
i v anglickém jazyce.

O TOP VISION
 f Připravujeme akademie firmám na míru a organizujeme konference, na které zveme ty nejinspirativnější osobnosti.
 f Lektory jsou úspěšní lidé z praxe, kteří se orientují v nejnovějších trendech a ví, jak vás připravit na budoucnost.
 f Na trhu působíme již 17 let. Vyberte si z nabídky našich kurzů nebo načerpejte inspiraci na některé z konferencí. V případě většího 
počtu zájemců z vaší firmy se vám vyplatí objednat si interní firemní vzdělávání na míru a to i v anglickém jazyce. 

 f Více informací o kurzech najdete na www.topvision.cz nebo nás kontaktujte na tel. čísle 234 718 721 nebo na emailové adrese 
info@topvision.cz.

Jsme jedničkou v manažerském vzdělávání
Naše kurzy a dlouhodobé rozvojové programy vedou lektoři  
a profesionálové z praxe s těmi nejlepšími referencemi. Přinášíme 
inspiraci a možnost sdílet zkušenosti na manažerských fórech  
a konferencích již od září 2001.

Vytváříme příležitosti pro váš růst
Ať už chcete prohloubit znalosti ze svého oboru, nebo rozvíjet 
manažerské a komunikační dovednosti celých týmů, navrhneme 
pro vás efektivní řešení na míru.

Postaráme se o vše
Naši firemní klienti oceňují, že se nemusí o nic starat. Vzdělávací 
programy u nás začínají nápadem a důkladnou přípravou, 
pokračují bezchybnou realizací a končí vyhodnocením přínosů 
a efektivity.

Klienti se k nám rádi vracejí
Vážíme si dlouhodobé spolupráce. Stavíme na spokojenosti  
a dobrých referencích jak od firemních zákazníků, tak od 
účastníků kurzů, tréninků a fór.

Máme zkušený tým
Zkušenosti a znalosti našeho týmu jsou zárukou profesionality. 
Stále se vzděláváme a sledujeme nové trendy, abychom byli 
schopni plnit i ta nejnáročnější přání klientů.

Klienty máme rádi
K vašemu rozvoji přistupujeme kreativně a s nadšením. U nás 
se vždy potkáte s úsměvem, upřímným zájmem a vstřícným 
přístupem. Pokaždé se snažíme překonat vaše očekávání.

http://www.topvision.cz
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Naše nejpopulárnější kurzy soft skills realizujeme také v anglickém jazyce. Pro vaši firmu to znamená, že můžete propojit odborné a 
jazykové vzdělávání, případně rozvíjet i cizince, kteří pro vás pracují.

NOVĚ NA MANAŽERSKÉ POZICI
Najděte si svůj manažerský styl a naučte se vystupovat 
sebevědomě v roli manažera.

 f Dozvíte se, jak překonat změnu rolí a jak si získat kolegy, z nichž 
se stali vaši podřízení.

 f Naučíte se efektivně komunikovat s podřízenými a správně je vést.
 f Poznáte klíč k rozvíjení potenciálu sebe samých i svého týmu.
 f Osvojíte si řešení modelových konfliktních situací.

Obsah kurzu

 f Předpoklady úspěšného startu na vedoucí pozici
 f Vedení lidí 
 f Vytvoření týmu pro řešení i náročných cílů 
 f Komunikace nahoru a dolů 
 f Zvládání konfliktů

PREZENTAČNÍ DESIGN BUDOUCNOSTI
Naučte se vytvářet poutavé prezentace a publikum bude vaše.

 f Poznáte základní principy grafické tvorby slidů a vychytávky pro 
práci s prezentačním softwarem.

 f Osvojíte si umění prodat svou myšlenku jinak než popsaným 
slidem.

Obsah kurzu

 f Zodpovězení klíčových otázek vaší prezentace
 f Organizace nápadů, struktura a příběh
 f Vědecké výzkumy a co si z nich můžeme vzít
 f Korporátní šablony, loga a dané formáty
 f Vizualizace a grafika, volba grafů, obrázků, barevností
 f Prezentování s prezentací

KROTITELÉ ČASU
Naučte se organizovat si svůj čas efektivně a bez stresu.

 f Naučíte se identifikovat priority 
 f Zjistíte, co změnit, aby vám práce nepřerůstala přes hlavu
 f Vyzkoušíte si různé metody time managementu a objevíte pro 

sebe ty nejvhodnější

Obsah kurzu

 f Time management 3. tisíciletí - současné trendy
 f Jak řízení času ovlivňuje pracovní tempo, výkon a motivace?
 f Identifikace časových ztrát
 f Metody hospodaření s časem
 f Metoda SMART, Eisenhowerův princip, Paretovo pravidlo 80/20
 f Praktické rady pro úsporu času každý den

TAJEMSTVÍ NEJLEPŠÍCH SPÍKRŮ
Prezentujte své projekty, myšlenky či produkty zajímavě, jasně a 
sebejistě.

 f Naučíte se, jak působivě a srozumitelně prezentovat svoji osobu, 
firmu, produkty či projekty.

 f Osvojíte si techniky pro zvládnutí trémy a nejistoty, naučíte se 
pohotově reagovat na otázky i na nečekané situace.

Obsah kurzu

 f Analýza publika
 f Vizuální pomůcky a uspořádání prostoru
 f Písemná příprava a trénink prezentace
 f Paralingvistická stránka řeči, mimoslovní komunikace
 f Struktura efektivní prezentace
 f Moderování a improvizace

KURZY SOFT SKILLS V ANGLIČTINĚ



59

Jazyková škola Jipka se zaměřuje na výuku pro veřejnost, tím se rozumí výuka, kterou si hradí sám student a není hrazena firmou. 
Mimo to organizuje i letní tábory pro děti. 

O JAZYKOVÉ ŠKOLE JIPKA
 f Všechny jazykové kurzy jsou vedeny kvalitními a zkušenými lektory s odpovídajícím jazykovým a pedagogickým vzděláním.
 f Působíme na celkem 11 pobočkách v celé České republice. 
 f Na trhu se pohybujeme od roku 1998.
 f Více informací o kurzech najdete na www.jipka.cz

KURZY PRO VEŘEJNOST
 f Široký výběr kurzů angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny, francouzštiny a dalších 48 jazyků
 f Každý rok nové jazykové kurzy podzimního (říjen), jarního (únor) a letního (červen) semestru.
 f Na všech pobočkách – v Praze, Brně, Plzni, Rokycanech a Hradci Králové.
 f Výuka probíhá v moderně zařízených učebnách s veškerým vybavením.
 f On-line jazykové testy, které by si měl každý student před objednávkou kurzu vypracovat. Na základě výsledků z testu zájemcům 
doporučíme nejvhodnější jazykový kurz.

Skupinové kurzy

 f Max. 4 – 10 studentů ve skupině u obecných kurzů a 8 studentů u konverzačních kurzů a dalších odborných či speciálních kurzů 
(přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám apod.). V miniskupině pouze 5 studentů.

Individuální kurzy

 f Lektoři se plně přizpůsobí individuálním požadavkům, časovým možnostem, představě o výuce a tempu studia.
 f Můžete začít kdykoli chcete, napište nám a my vám sestavíme studijní program na míru tak, aby byla výuka co nejzajímavější. 
 f Individuální kurz jazyka je možné zajistit pro jednoho až dva studenty bez navýšení ceny.

http://www.jipka.cz/
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POBYTOVÉ JAZYKOVÉ TÁBORY
 f Nechte vaše děti nasát atmosféru života na statku tak, jak jej zažívali naši předkové. Přes den si děti užijí celotáborovou hru  
s novými kamarády a večer je čeká teplá sprcha a voňavá postel. Celodenní program v angličtině vaše děti zaručeně nadchne.

 f Dopolední výuka angličtiny se zaměřuje na konkrétní témata z reálného života spojená mj. s pobytem na statku. Garantujeme 
minimálně 20x45 minut výuky v rámci každého turnusu tábora. V odpoledních a večerních hodinách probíhají aktivity, při 
kterých budou děti nabyté znalosti dále využít, a angličtinu si tak procvičí v praxi.

 f Program je určen pro děti od 8 do 15 let. Tábory budou rozděleny do věkové kategorie od 8 do 11 let a od 12 do 15 let.
 f Tábory probíhají v červenci a srpnu v šestidenních turnusech a konají se od neděle od 16 hodin do pátku následujícího týdne do 16 
hodin.

 f Doprava na místo a z místa konání je individuální. Statek je dobře dostupný, nachází se 11 km od Benešova u Prahy.
 f Pro děti je zajištěna strava 5x denně ve formě snídaně, dopolední a odpolední svačiny, oběda a večeře, včetně zajištění celodenního 
pitného režimu.

 f Děti budou ubytovány ve 2 až 4 lůžkových pokojích v krásně zrekonstruovaném penzionu. Součástí výbavy všech pokojů je koupelna 
se sprchovým koutem a WC.

PŘÍMĚSTSKÉ JAZYKOVÉ TÁBORY PRO DĚTI
 f Bohatý celodenní program plný zábavné výuky, zážitků  
a nových kamarádů. 

 f V Praze a Plzni, Brně a Hradci Králové.
 f Záštita Hlavního města Prahy a záštita primátora města Hradce 
Králové.

 f Pro žáky základních škol ve věku 8 až 12 let
 f Během celého dne je zajištěno stravování (i pro vegetariány) - 
teplý oběd, 3 svačinky, celodenní pitný režim.

 f Zajištěny jsou veškeré výukové materiály a zapůjčení tabletu.
 f Skupiny do 10 dětí.

Co konkrétně děti čeká?

 f Výuka angličtiny, němčiny nebo francouzštiny
 f Interakce s rodilým mluvčím
 f Hry, projekty, videa
 f Nově vytvořená metodika dětem na míru
 f Rozšíření slovní zásoby
 f Zdokonalení výslovnosti
 f Odpolední dobrodružné výlety s novými kamarády



KONTAKTY

Tiskové chyby vyhrazeny.

SLOVENSKO

BRATISLAVA

Laurinská 18

811 01 Bratislava

POLSKO

VARŠAVA

ul. Wilcza 31 lok. 5

00-544 Warszawa

ČESKÁ REPUBLIKA
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Na Florenci 2116/15

110 00 Praha 1

Brno

Dům Jakub
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James Cook Languages s.r.o.

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

E-mail: jazyky@jcl.cz

IČ: 26753456, DIČ: CZ26753456

Web: www.jcl.cz

Sledujte nás na sociálních sítích:
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https://www.linkedin.com/company-beta/9482603/
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Záleží nám na životním prostředí, proto všechny naše katalogy tiskneme na papír 
s certifikací 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 certifikaci FSC najdete na www.czechfsc.cz

http://www.czechfsc.cz
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