
Pravidla jazykového vzdělávání IFE-CR

Jazykové vzdělávání představuje všechny vzdělávací aktivity podporující rozvoj jazykové 
vybavenosti zaměstnanců společnosti IFE-CR. Výuka cizího jazyka se vztahuje výhradně na 
zaměstnance, kteří mají po zkušební době a kteří při své práci cizí jazyk prokazatelně 
využívají nebo jej budou v budoucnu využívat . Účast zaměstnance na jazykové výuce 
schvaluje jeho nadřízený. 

Zaměstnanec má na výběr z tří forem studia cizího jazyka

Formu studia lze měnit pouze jednou ročně v určený termín.

Formy studia: 

1. Interní výuka cizího jazyka v otevřených kurzech organizovaných IFE-CR, a.s. s 
ročním příspěvkem 5 000 CZK

        Vztahuje se na zaměstnance, kteří při své práci cizí jazyk využívají nebo jej budou 
v budoucnu využívat a výuku jim naplánuje a schvaluje vedoucí pracovník po dohodě s HR. 

        Interní jazykové kurzy se otvírají na základě zájmu 2-5 zaměstnanců splňujících výše 
uvedenou podmínku, kteří jsou na podobné úrovni znalosti cizího jazyka. Zaměstnanci budou 
do kurzů zařazeni na základě výsledků vstupního jazykového auditu, který ověří úroveň jejich 
vstupní znalostí. 

        Jazyková výuka probíhá celoročně (výuka není v létě přerušena). 

        Zaměstnanci je hrazena výuka do výše 5 000 CZK / kalendářní rok. Výpočet celkových 
nákladů se provádí rozpočítáním nákladů na jednoho účastníka kurzu krát počet odučených 
jednotek v daném roce. Náklady přesahující 5 000 CZK hradí zaměstnanec sám formou 
dohody o srážce ze mzdy vždy za předchozí kalendářní měsíc pozadu. Srážka probíhá 
formou podepsané Dohody o srážce ze mzdy ve výši 200 Kč / měsíc.  V případě vyšších 
nákladů kryje rozdíl IFE-CR. 

       Výuková jednotka je zpravidla v délce 60 minut a standardně probíhá výuka 2x 
týdně buď přímo v IFE nebo v online prostředí. 

       Zaměstnanec může ukončit jazykovou výuku na konci výukového bloku (zpravidla 
v červnu nebo v prosinci). 

  Zaměstnanec se účastí na jazykové výuce zavazuje: 

Interní výuka cizího jazyka v otevřených kurzech organizovaných IFE-CR, a.s. 
s ročním příspěvkem 5 000 CZK

1.

Externí výuka cizího jazyka ve veřejných kurzech jazykových škol, nebo úhrada 
nákladů certifikační jazykové zkoušky s ročním příspěvkem 5 000 CZK

2.

Intenzivní víkendové jazykové semináře organizované společností IFE-CR ve 
spolupráci s externím dodavatelem s ročním příspěvkem 5 000 CZK

3.

k minimální docházce 70 % všech naplánovaných lekcí (vyjma těch, které byly ●



Učební materiály si hradí každý zaměstnanec sám. 

Přihlašování do výuky, volba jazyka, typ výuky, preferenci lektora, zaměření výuky a 
další probíhá přes online formulář na stránce https://jcl.cz/clients/ife/. Zaměstnanec  se 
přihlašuje sám kdykoliv v průběhu roku.

Zaměstnanec si vybírá ze 2 typů jazykové výuky: 

– studium a výuka zaměřena na udržení požadované stávající jazykové kompetence 
nebo výuka pro začátečníky do dosažení úrovně, aby bylo možné se přihlásit do 
IMPROVE, viz níže.

- hodnocením efektivity výuky je úspěšné absolvování závěrečného testu ke konci 
každého výukového bloku (červen, prosinec). Hodnocení zaměstnance je doplněno na 
konci červnového výukového bloku o výkaz docházky a slovní komentář lektora k 
výkonům a pokrokům zaměstnance během výuky.

 

– studium a výuka určena pro zaměstnance, kteří nedosahují minimální požadované 
úrovně pro firemní praxi, která je B1 final a vyšší a chtějí se výrazně zlepšit (popis 
jednotlivých úrovní dle evropského referenčního rámce viz níže). 

- podmínkou pro vstup do tohoto typu výuky je schválení požadované jazykové úrovně 
pro danou pracovní pozici v IFE, které provádí nadřízený a People Development (HR) a 
následný podpis Příslibu navýšení mzdy; minimální cílová úroveň je B1 final; maximální 
B2 final. Vyšší úrovně (C1 final) pouze na základě schválení nadřízeného a People 
Development (HR). 

- posun musí být vždy minimálně o 1 celou úroveň (nelze např. B1 start na B1 final nebo 
B2 start na B2 final) 

- IMPROVE umožňuje zaměstnancům, kteří dosáhnou požadované úrovně B1 final nebo  
B2 final za 70% předpokládaného času studia získat zvýšení platu o 2000,- Kč.

- Podmínkou pro vstup do tohoto typu výuky je povinnost absolvovat na začátku výuky a 
na konci studijního období jazykový audit, tzv. kompetenční hodnocení (provádí lektor 
sledováním přímo během výuky v rámci 5ti po sobě jdoucích výukových hodinách). 

Realizovatelný posun je po kompetenčním testování schvalován s lektorem a metodikem 
dodavatele jazykové výuky. V případě potřeby vám poradí a dotazy zodpoví People 

zrušeny ze strany lektora/jazykové školy); při jejím nesplnění bude z výuky odhlášen 
bez možnosti opětovně se k výuce přihlásit

k včasnému informování lektora při nemožnosti účasti na konkrétní nejbližší výuce – 
nejméně 24 hodin před začátkem výuky.

●

BENEFIT A.

IMPROVE B.



Development. 

Přehled požadovaných posunů pro typ výuky IMPROVE včetně redukovaných 
hodinových dotací se řídí následující tabulkou: 

 

Vstupní úroveň Požadovaná úroveň Max dotace 
hodin studia Varianta

A2 Start B1 final 135 Long
A2 Medium B1 final 110 Long
A2 Final B1 final 85 Short
B1 Start B2 final 145 Long
B1 Medium B2 final 117 Long
B1 Final B2 final 85 Short

    
Vysvětlivky:   
Short - krátká varianta do 90 hodin, která odpovídá studiu na cca 1 kalendářní rok
Long - dlouhá varianta studia, která přesahuje 1 kalendářní rok
Max dotace hodin studia - je definována jako oficiální dotace hodin JCL krácena o 30% 
požadovaných hodin na posun

 

Ve výjimečných případech lze u smluvní jazykové školy realizovat i individuální výuku pro 
jednotlivce, s tím že výukové bloky jsou uzpůsobeny individuálním požadavkům zájemce. 
Tento typ výuky schvaluje HR Manager nebo People Development. 

2. Externí výuka cizího jazyka ve veřejných kurzech jazykových škol, nebo úhrada 
nákladů certifikační jazykové zkoušky s ročním příspěvkem 5 000 CZK

        Vztahuje se na zaměstnance, kteří při své práci cizí jazyk využívají nebo jej budou 
v daném kalendářním roce využívat a výuku jim naplánuje vedoucí pracovník po dohodě 
s HRBP.

        Zaměstnanci si sami vyberou JŠ a kurz, který jim časově a obsahově vyhovuje a 
provede platbu. Příspěvek na výuku cizího jazyka jim bude vyplacen na základě daňového 
dokladu splňujícího všechny potřebné náležitosti (informace na personálním oddělení).

        Pokud je náklad na kurz vyšší než Kč 5 000 CZK, zaplatí rozdíl zaměstnanec. V případě 
nižší částky se rozdíl do pěti tisíc zaměstnanci nevyplácí.

        Výše uvedený příspěvek na jazykové vzdělávání je možné čerpat také na pokrytí 
nákladů úspěšně složené certifikační jazykové zkoušky od úrovně B2 dle stupnice níže.

        Příspěvek na jazykové vzdělávání je nutné čerpat nejpozději do 30.9. daného roku.

 

  



3. Intenzivní víkendové jazykové semináře organizované společností IFE-CR ve 
spolupráci s externím dodavatelem s ročním příspěvkem 5 000 CZK

        Vztahuje se na zaměstnance, kteří při své práci cizí jazyk využívají nebo jej budou 
v daném kalendářním roce využívat a výuku jim naplánuje vedoucí pracovník po dohodě 
s HR.

        Zaměstnanec musí mít stávající jazykové znalosti a dovednosti minimálně v úrovni B2 
dle stupnice níže, viz níže. 

        Jazykové semináře jsou organizovány v případě zájmu minimálně 8 zaměstnanců 
splňujících výše uvedené podmínky.

        Pokud je náklad na seminář vyšší než 5 000 CZK, zaplatí rozdíl zaměstnanec. V případě 
nižší částky se rozdíl do pěti tisíc zaměstnanci nevyplácí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Společný evropský referenční rámec v IFE pro jazykovou výuku a doporučené délky 
studia (převzato od JCL, aktuálního dodavatele jazykového vzdělávání)

 

ÚROVEŇ
POPIS ÚROVNÍ 

JAZYKOVÝCH ZNALOSTÍ

VÝSLEDE
K 

PRŮŘEZ. 
TESTU

STUPEŇ

DÉLKA 
STUDIA 

DLE 
VÝUKOVÝC

H PLÁNŮ 
JCL

DÉLKA 
STUDIA 

DLE 
CAMBRIDG

E ESOL*

PROFESNÍ 
POŽADAVKY / VYUŽITÍ 

UŽ
IVA
TE
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ZÁ
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Ů 
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ZY
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A1
ELEMENTARY

0 bodů
 (E)

A1
 Start 33 lekcí

celkem
 180-200 hodin 

studia pod 
vedením lektora 

9-13
 (E)

A1
 Medium 33 lekcí

14-20
 (E)

A1
 Final 34 lekcí

A2
PRE-

INTERMEDIATE

0-10
 (P-I)

A2
 Start 30 lekcí

11-15
 (P-I)

A2 
Medium 35 lekcí

16-20
 (P-I)

A2
 Final 35 lekcí
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B1
INTERMEDIATE

0-10
 (INT)

B1
 Start 35 lekcí

celkem 
 350-400 hodin 

studia 11-15
 (INT)

B1
 Medium 40 lekcí

16-20
 (INT)

B1
 Final 45 lekcí

 

rozumí známým každodenním výrazům a 
zcela základním frázím, jejichž cílem je 
vyhovět konkrétním potřebám

●

umí tyto výrazy a fráze používat●

umí představit sebe a ostatní a klást 
jednoduché otázky týkající se informací 
osobního rázu (např. o místě, kde žije, o 
lidech, které zná, a věcech, které vlastní) 

●

na podobné otázky umí odpovídat●

dokáže se jednoduchým způsobem 
domluvit, mluví-li partner pomalu 

●

pozice s naprosto sporadickým 
kontaktem s cizím jazykem 
v pasivní podobě 

●

výrobní a technické pozice●

rozumí větám a často používaným 
výrazům vztahujícím se k oblastem, které 
se ho/jí bezprostředně týkají (např. 
základní informace o něm/ní a jeho/její 
rodině, o nakupování, místopisu a 
zaměstnání) 

●

dokáže komunikovat prostřednictvím 
jednoduchých 

 a běžných úloh, jež vyžadují 
jednoduchou a přímou výměnu informací 
o známých a běžných skutečnostech

●

umí jednoduchým způsobem popsat svou 
vlastní rodinu, bezprostřední okolí a 
záležitosti týkající se jeho/jejích 
nejnaléhavějších potřeb

●

pozice s občasným kontaktem s 

cizím jazykem v pasivní podobě  
●

často se jedná o opakující se 
nenáročnou terminologii

●

není požadavek na porozumění 
mluvenému projevu rodilého 
mluvčího, ani vlastní mluvený 
projev

●

nižší administrativní pozice, 
účetní, IT pozice bez kontaktu 
s klienty hovořícími cizím 
jazykem

●

rozumí hlavním myšlenkám 
 a srozumitelné spisovné komunikaci 

týkající se běžných témat, se kterými se 
pravidelně setkává v práci, ve škole, ve 
volném čase atd., 

●

umí si poradit s většinou situací, jež 
mohou nastat při cestování v oblasti, kde 
se tímto jazykem mluví, 

●

umí napsat jednoduchý souvislý text na 
témata, která dobře zná nebo která ho/ji 
osobně zajímají,

●

dokáže popsat své zážitky 
 a události, sny, naděje a cíle 

●

umí stručně vysvětlit a odůvodnit své 
názory a plány

●

pozice s pravidelným kontaktem 
s cizím jazykem v pasivní 
podobě a občasným kontaktem 
v aktivní podobě

●

je vyžadována schopnost 
porozumět neodbornému projevu 
rodilého mluvčího

●

nepoužívá mluvený projev 
k pracovním účelům – 
prezentace výsledků, produktů, 
jednání se zákazníkem

●

administrativní pozice, 
finanční pozice, nižší obchodní 
pozice bez kontaktu s klientem 
hovořícím cizím jazykem

●
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B2
UPPER-

INTERMEDIATE

0-10 
(U-I)

B2
 Start 35 lekcí

celkem
 500-600 hodin 

studia 11-15
 (U-I)

B2
 Medium 40 lekcí

16-20
 (U-I)

B2
 Final 45 lekcí
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C1
ADVANCED

0-10
 (ADV)

C1
 Start 45 lekcí

celkem
 700-800 hodin 

studia 
11-15

 (ADV)
C1

 Medium 45 lekcí

16-20
 (ADV)

C1
 Final 50 lekcí

C2
PROFICIENCY

více než 21 
bodů (ADV) C2 140 lekcí

celkem
 1000-1200 hodin 

studia 

 
Podmínky úspěšného studia a dosažení cílové úrovně znalostí a dovedností 

student dokáže porozumět hlavním 
myšlenkám složitých textů týkajících se 
jak konkrétních, tak abstraktních témat 
včetně odborně zaměřených diskusí ve 
svém oboru,

●

dokáže se účastnit rozhovoru natolik 
plynule a spontánně, že může vést běžný 
rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by 
to představovalo zvýšené úsilí pro 
kteréhokoliv účastníka interakce, 

●

umí napsat srozumitelné podrobné texty 
na širokou škálu témat a vysvětlit své 
názorové stanovisko týkající se 
aktuálního problému s uvedením výhod a 
nevýhod různých možností

●

pozice s pravidelným kontaktem 
s cizím jazykem v aktivní 
podobě

●

pravidelně komunikují s rodilými 
mluvčími nebo pracují 

s odbornými texty v cizím jazyce 

●

pasivní i aktivní znalost 
umožňuje standardně 
komunikovat o běžných 
pracovních věcech

●

obchodní pozice, pozice 
produktových specialistů, nižší 
manažerské pozice

●

student má velmi širokou slovní zásobu,●

výborně se orientuje v celém systému 
gramatiky, potíže má jen s 
idiomatickými výrazy, 

●

jasně a plynule se vyjadřuje o složitých 
tématech, 

●

jazyk používá pružně a efektivně pro 
společenské i pracovní účely, 

●

rozumí odborným článkům, ●

v psaném textu dokáže podrobně 
vysvětlit svá stanoviska a přizpůsobit 
styl textu typu adresáta 

●

pozice s každodenním 
používáním cizího jazyka, často 
v podobě telefonických hovorů a 
videokonferencí

●

pozice, které vedou jednání a 
meetingy v cizím jazyce, 
případně prezentují svoji 
společnost a produkty

●

vysoké obchodní pozice, vysoké 
marketingové pozice, top 
management

●

student ovládá jazyk téměř na úrovni 
rodilého mluvčí, 

●

hovoří plynně, jasně a promyšleně za 

užití idiomatických a hovorových výrazů,  
●

zapojí se do jakékoli konverzace nebo 
diskuze, 

●

dokáže napsat veškeré složité texty 
včetně resumé a recenzí, 

●

chápe rozdíly a odlišné jazykové 

zvyklosti různých typů rodilých mluvčí 
●

PARAMETRY KURZU●

maximálně 5 studentů ve skupině stejné úrovně (různá úroveň jazykových znalostí znamená pomalejší 
pokrok) 

▪

doporučená intenzita 2 x 60 min týdně (je nutná domácí příprava minimálně 60 min.)▪

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA A VOLNÝ ČAS●

minimálně 2-3 x 15 minut mezi lekcemi (vypracování DÚ, studium slovní zásoby, čtení, příprava dotazů, 
procvičování látky)

▪

dle Cambridge ESOL zásadní podmínka u úrovní B1-C2, kde je nutná delší doba samostudia než jsou 
samotné lekce s lektorem

▪

četba beletrie i odborné literatury a denního tisku v originále, sledování filmů/pořadů v originále, poslech 
rádiových stanic 

▪

kontakt s rodilými mluvčími, přejímání výslovnosti, přízvuku, zaměření se na fráze, idiomy▪

AKTIVITA V HODINÁCH●

student je při výuce aktivní, soustředěný, zapojuje se do konverzace, píše si poznámky                               
* více o intenzitě pokroku dle Cambridge ESOL na http://www.cambridgeesol.org/about/standards/can-do.html

▪

http://www.cambridgeesol.org/about/standards/can-do.html

