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Abstrakt 

Tato diplomová práce je zaměřena na vymezení potřebné jazykové úrovně absolventa 

Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně z pohledu trhu práce  

a pracovních příležitostí. Práce analyzuje variabilní cizí jazyky a jejich nezbytnou 

úroveň pro uplatnění absolventů v profesním životě. Dále také analyzuje možnosti 

osobního rozvoje v rámci jazykového vzdělávání. Specifikuje dané jazyky z profesního 

hlediska a díky teoretickým a analytickým poznatkům poskytuje návrh řešení  

a východisek pro další osobní rozvoj budoucích absolventů.  

 

Abstract 

This diploma thesis defines the required language level for alumni of Faculty of 

Business and Management, Brno University of Technology from perspective of labour 

market and job opportunities. The thesis analyzes variable foreign languages and their 

required level for graduates in professional life. Even more the thesis analyzes 

opportunities for personal development in the field of learning languages. It specifies 

the languages from a professional point of view and thanks to the theoretical  

and analytical knowledge provides suggestions and solutions for further personal 

development of future graduates. 

 

Klíčová slova 

Cizí jazyky, profese, analýza, trh práce, mezinárodní, osobní rozvoj, absolvent , 

efektivní učení 

 

Key words 

Foreign languages, profession, analysis, labor market, international, self management, 

alumni, effective learning 
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ÚVOD 

Domácí trh již mnoho let není separován od okolního světa a i české podniky dnes  

a denně obchodují se zahraničím. To přináší mnohé výzvy, ale také nástrahy. Angličtina 

jako by se stala druhým mateřským jazykem. Dokonce se zdá, že i angličtina přestává 

stačit, z toho důvodu jsou kladeny vyšší požadavky na obchodníky, kteří by měli nejen 

znát příslušný další cizí jazyk, ale také vědět, jak se efektivně zlepšovat a zdokonalovat.  

Nadřazeným tématem této práce je management osobního rozvoje, který zahrnuje 

rozsáhlou škálu aktivit, včetně jazykového vzdělávání. Práce tedy propojuje oblast 

managementu osobního rozvoje s jazykovým a dalším vzděláváním. 

Pokud se člověk, a především student ekonomie, chce učit a zdokonalovat v cizích 

jazycích, je důležité si umět cizí jazyk správně zvolit. Je mnoho aspektů,  

na které je nutné brát ohled a vyskytne se mnoho otázek, na které je potřeba si 

odpovědět. Pro studenty ekonomie a příbuzných oborů může nastat otázka, který jazyk 

bude ten pravý, aby mohl být použit jak v soukromém životě, tak v rámci budoucí 

pracovní profese. Z toho důvodu jsem se rozhodla situaci prozkoumat  

a zjistit, které jazyky jsou v ekonomickém oboru aktuální, které jazyky jsou nyní 

nejužívanější, a které jazyky a úrovně jsou zaměstnavateli nejžádanější. Zároveň bych 

touto prací chtěla motivovat studenty naší fakulty k dalšímu vzdělávání v oblasti cizích 

jazyků v rámci jejich osobního rozvoje a zdůraznit, jak je důležité nejen dosažené 

vzdělání, ale také znalost cizích jazyků, a to především v ekonomické oblasti. 

Práce je rozdělena do 4 částí. V teoretické části jsou sumarizovány informace nejen  

o cizích jazycích, ale také o managementu osobního rozvoje a další poznatky s osobním 

rozvojem související. Obsahem analytické části jsou analýzy dat z internetu, dat 

z dotazníků respondentů, na kterých se podíleli jak učitelé, tak studenti Fakulty 

podnikatelské Vysokého učení technického v Brně (dále také „Fakulta podnikatelská“ 

nebo „fakulta“). Dále je možno nahlédnout do analýz nabídek práce firem z okolí Brna. 

V neposlední řadě je součástí práce také rozhovor se zástupci personálních agentur. 

Návrhová část obsahuje vlastní návrhy řešení, které jsou aplikovatelné jak pro studenty, 

tak pro učitele a také návrhy pro samotnou Fakultu podnikatelskou. Na závěr budou 

shrnuty stěžejní poznatky, které tato práce přinesla. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

1.1 Cíl práce 

Hlavním cílem práce je komplexní analýza jazykové vybavenosti studentů Fakulty 

podnikatelské ve srovnání s požadavky pracovního trhu v ekonomické oblasti.  Výzkum 

je aplikován na současné studenty a firmy nabízející práci, v ekonomickém  

či podobném souvisejícím oboru. Na základě těchto výzkumů by mělo být zjištěno, jaké 

jazyky a na jaké úrovni studenti ovládají nejvíce a zároveň jaké jazyky a na jaké úrovni 

v dnešní době firmy požadují.  

Dílčím cílem je zhodnocení současného stavu jazykového vzdělávání na Fakultě 

podnikatelské z pohledu programů a oborů, analýza názorů učitelů na současný stav 

jazykové vybavenosti studentů a analýza názorů zástupců personálních agentur.  

Součástí komplexní analýzy budou dílčí analýzy, které poskytují celistvý náhled  

na stanovený problém. Výsledky analyzovaných oblastí budou sloužit jako podklad  

pro návrhy na zlepšení a doporučení pro konkrétní skupiny zúčastněných 

analyzovaných stran. 

1.2 Metody zpracování diplomové práce 

Vypracování teoretické části je nezbytné pro další části práce. Teoretická část bude 

zpracovaná z dostupných informačních internetových a literárních zdrojů. Teoretická 

část se bude z velké části zabývat tématem osobního rozvoje a managementem 

osobního rozvoje. Téma management osobního rozvoje nejen úzce souvisí s tématem 

jazykového vzdělávání, ale také je této práci nadřazeno. 

Pro vypracování stěžejních a dílčích analýz nebude možné využít pouze jednu 

výzkumnou metodu, jelikož v práci bude figurovat více analyzovaných oblastí.  

Analýza studentů a jejich jazykového vybavení bude probíhat na bázi kvantitativní 

dotazníkové metody. Analýza trhu pracovních příležitostí a firem bude provedena 

rešerší firemních portálů a pracovních portálů. Tato analýza bude doplněna rozhovorem 

se zástupci brněnských personálních agentur. Analýza vnitřního prostředí fakulty  

a nabídky předmětů bude provedena z veřejně dostupných informací fakulty. Analýza 

učitelů jazyků bude provedena taktéž kvantitativní dotazníkovou metodou.  
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1.3 Postupy zpracování 

Dílčí analýza jazykové vybavenosti studentů, bude realizována tak, aby bylo osloveno 

co nejvíce potenciálních respondentů z různých oborů, tudíž bude prováděna 

prostřednictvím dotazníku. Dotazník bude vyhotoven v elektronické formě a bude 

propagován pomocí sociálních médií. Dílčí analýza názoru učitelů bude také probíhat 

dotazníkovou formou. Vyučující budou osloveni prostřednictvím fakultního  

e-mailu. Oba dotazníky budou sestaveny za pomoci konkrétního internetového portálu, 

který je přímo zaměřen na dotazníkové šetření. V průběhu sbírání odpovědí  

na dotazníkové šetření bude prováděn průzkum pracovních příležitostí a průzkum 

prostředí fakulty. Jako poslední budou provedeny rozhovory se zástupci personálních 

agentur. Po ukončení sběru dat budou nabyté informace prozkoumány a vyhodnoceny. 

K vyhodnocení informací budou složit grafy, tabulky s barevným rozlišením, 

s využitelností pomocných nástrojů, čímž bude zachována přehlednost nabytých 

výzkumných dat a informací. Na základě sběru a analýzy dat budou vyhodnoceny 

závěry a stanoveny návrhy a doporučení. Návrhy a doporučení budou vyvozeny  

na základě informací nabytých v části analytické i teoretické tak, aby korespondovaly se 

současnými požadavky trhu, se zaměřením na ekonomickou oblast.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

Obsahem teoretické části je vysvětlení základních pojmů a souvislostí v oblasti 

managementu osobního rozvoje a jazykového vzdělávání. Teoretická část slouží jako 

podklad pro další části práce.  

2.1 Management osobního rozvoje 

2.1.1 Osobní rozvoj a sebepoznávání 

Osobní rozvoj se skládá z činností, které jsou zaměřeny na zlepšení vědomí vlastní 

identity, rozvoj talentů a potenciálů člověka. Tyto činnosti vedou k budování lidského 

kapitálu, k rozvoji osobnosti, a v důsledku toho vedou k lepší zaměstnatelnosti každého 

daného člověka. Koncept osobního rozvoje zahrnuje jak formální, tak neformální 

aktivity. V rámci osobního rozvoje můžou být zahrnuty různé osoby, které mohou 

jednotlivce v osobním rozvoji motivovat a nasměrovat, jako jsou učitelé, průvodci, 

poradci, koučové, mentoři.
1
 

Jestliže na sobě chceme začít pracovat, je nejdůležitější poznat sám sebe, své slabé  

i silné stránky. Jedině tak v sobě můžeme najít stabilní bod, od kterého je možné se 

odrazit. K tomu, aby byl člověk schopen sebepoznání a následného zlepšování svých 

charakterových vlastností a dovedností je zapotřebí provedení nejedné sebeanalýzy. 

K sebepoznání lze dojít následujícími cestami, a pokud si člověk vybere alespoň jednu 

z těchto cest k sebepoznávání, odvede na sobě velký kus práce. 

A) Pravidelná registrace, úvaha 

Tato metoda je realizována prostřednictvím pravidelného večerního hodnocení denních 

aktivit uplynulého dne a zahrnuje zhodnocení vlastní činnosti a její smysluplnosti, 

efektivnosti pracovních aktivit a komunikace s lidmi. Jde prakticky o hledání průběhu  

a následků chování. 

B) Deník 

Při psaní deníku dochází k verbalizaci postojů a pocitů člověka. Prostřednictvím 

verbalizace si člověk mnohem lépe dovede uvědomit své vnitřní procesy a lépe se 

                                                
1 AUBREY Bob, Managing Your Aspirations: Developing Personal Enterprise in the Global Workplace. 

McGraw-Hill, 2010. ISBN 978-0-07-131178-6. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9780071311786
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v nich orientuje. Manažer může deník využít jako způsob zaznamenávání nových 

nápadů, záblesků, postřehů a asociací, které by mohl využít ve svém zaměstnání či 

podnikání a které by mohly být případně zapomenuty. 

C) Introspekce 

Introspekce může být fyziologická, či psychická. Během introspekce jedinec sleduje své 

vnitřní procesy. Mnohdy je introspekce užívána jako autoregulační procedura (což 

znamená: čím více je něco sledováno, tím méně je to prožíváno). 

D) SWOT analýza 

U SWOT analýzy se jedná o vytyčení slabostí a předností, naděje i obav u sebe samého. 

Jde také o to, abychom se naučili poučit se ze situací ohrožení, které už byly prožity a 

nedopustili se stejných chyb jako dříve.
2
 

2.1.2 Osobní rozvoj jako životní styl 

Motivace 

V managementu osobního rozvoje se motivace spojuje s chováním člověka, jež vede 

k dosažení určitých cílů a probíhá s jistým úsilím. Motivace zahrnuje energii, vzrušení, 

zaměření této energie na jistý cíl, selektivní pozornost pro jisté podněty  

a změněnou vnímavost pro podněty jiné, udržování zaměřené aktivity. Motivace je 

vyjádřením stavu vnitřní psychické nerovnováhy a chování, které směřují k jejímu 

udržování a obnově vnitřního stavu spokojenosti, který by byl optimální.
3
 

U zrodu první teorie motivace, jejíž závěry se do současnosti uplatňují také ve firemní  

a manažerské praxi, bylo nutné určit, rozpoznat a klasifikovat a dále hierarchizovat 

lidské potřeby, jako základní činitele lidské a pracovní motivace. Autorem je Abraham 

H. Maslow, jehož teorie hierarchie potřeb je známá také jako Maslowova pyramida.
4
 

                                                
2 MIKULÁŠTÍK, Milan. Manažerské psychologie. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2007, 380 s. 

ISBN 978-80-247-1349-6. 

3 DUCHOŇ, Bedřich. Management: integrace tvrdých a měkkých prvků řízení. Praha: C. H. Beck, 2008, 

378 s. ISBN 978-80-7400-003-4. 

4 TURECKIOVÁ, Michaela. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Praha: Grada, 2004, 168 s. ISBN 80-247-
0405-6. 
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Obrázek 1: Maslowova pyramida 

 

Zdroj: FRENZEL, Ralph. Poprvé šéfem: jak uspět na vedoucí pozici. 2. vyd. Praha: Grada, 2013, 154 s. 

ISBN 978-80-247-4637-1. 

Teorie říká, že motivace uspokojovat určitou potřebu z výše položeného stupně 

pyramidy se dostaví až v okamžiku, kdy jsou uspokojeny potřeby na nižších stupních. 
5
  

Motivace a pilíře úspěchu v rámci rozvoje 

Obrázek 2: Pilíře úspěchu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle zdroje NIERMEYER, Rainer. Jak motivovat sebe a své spolupracovníky. 

Praha: Grada, 2005, 109 s. ISBN 80-247-1223-7. 

 

Vnitřně motivovaná vůle 

Jako první pilíř úspěchu je samozřejmě schopnost sebemotivace, soustředění vůle  

na předem promyšlené cíle, které v sobě nesou pozitivní výzvu. Člověk by měl mít 

                                                
5 FRENZEL, Ralph. Poprvé šéfem: jak uspět na vedoucí pozici. 2. vyd. Překlad Zuzana Veselá. Praha: 
Grada, 2013, 154 s. ISBN 978-80-247-4637-1. 
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schopnost dodávat sám sobě odvahu a nepovolovat v motivaci pro dosažení cíle. Ovšem 

naprosto stěžejním počátkem tohoto procesu je stanovení cíle a dílčích cílů. Což 

znamená, že každý je odpovědný za svou vlastní vnitřní motivaci.  

Schopnosti a kompetence 

K dosažení cílů je nutné mít určité znalosti a kompetence. Pouze se silou vůle není 

možné potřebných cílů dosáhnout. Tato oblast je neopomenutelným pilířem, který celou 

stavbu úspěchu podepírá. Každý je odpovědný za rozvoj svých schopností  

a kompetencí, respektive za svůj kvalifikační růst. 

Určující podmínky daného prostředí 

Podmínky tvoří třetí pilíř úspěchu. Je jasné, že všechny stanovené cíle v každé situaci  

se nepodaří splnit, vždy záleží také na prostředí, zda v dosahování cílů pomůže, či bude 

bránit. 
6
 

Proces učení 

Učení se je proces změny, která zahrnuje nové konání a vědění. Učení probíhá nejen 

organizovaně, ale také spontánně, aniž by o tom jedinec věděl. Učení je pojmem, který 

zahrnuje nejen rozvoj a vzdělávání.  Rozvoj znamená dosažení žádoucí změny pomocí 

učení se. Rozvoj v sobě obsahuje záměr, který je podstatnou částí ohraničených  

a neohraničených rozvojových programů.  Vzdělávání je jeden ze způsobů učení se, 

vzdělávací aktivity jsou ohraničené, mají svůj začátek a konec. 
7
 

Obrázek 3: Učení, rozvoj, vzdělávání 

 
Zdroj: HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 233 s. ISBN 

978-80-247-1457-8. 

 

                                                
6 NIERMEYER, Rainer. Jak motivovat sebe a své spolupracovníky. Praha: Grada, 2005, 109 s. ISBN 80-

247-1223-7. 

7 HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada, 2007, 233 s. ISBN 978-80-247-
1457-8. 
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Vizualizace 

Mnoho úspěšných osob se shoduje na tom, že svůj úspěch viděli již dávno předtím, než 

k němu došlo. Vizualizace je jedna z velmi účinných cest, jak objevovat své sny a cíle. 

Příručky, které souvisí s osobním rozvojem, přímo poukazují na to, že cokoliv je 

v mysli zobrazeno, to je také na jisté úrovni tvořeno. Vizualizace je technika, která 

užívá vědomé mysli k probuzení pozornosti v mysli nevědomé, která se soustředí  

na cíle a sny. Bylo již provedeno mnoho experimentů ve prospěch pozitivní  

vizualizace. 
8
 Vizualizaci lze provádět v mnoha rovinách, v souvislostech s osobním 

rozvojem je použití vizualizace cíle. Toto probíhá následovně. Je nutné si představit, že 

cíle bylo již dosaženo. Vnitřně by měla být prožívána cesta k cíli a mělo by být 

sledováno, jak jedinec dílčích cílů dosáhnul. Tím lze získat další nápady a podněty 

k dosažení cíle.
9
 

Plán a cíle osobního rozvoje  

Management osobního rozvoje lze tedy pojmout jako strategický plán, přičemž je nutno 

stanovit si cíl, který by měl být tzv. SMART, což lze aplikovat nejen do marketingu, či 

managementu, ale také do osobního života. Cíl by měl být definován tak, aby byl: 

Tabulka 1: SMART cíle 
S = Specifický, tedy konkrétní, srozumitelný, jasně formulovaný, měl konkrétní požadavek a 

výsledek. 

M = Měřitelný, vždy je účelné a nutné najít určité měřítko, dle kterého se dají určovat pokroky 

a zda byl cíl splněn. Výsledek tedy lze hodnotit. 

A = Akceptovatelný (někdy také ambiciózní), cíl je dostatečně náročný a stimulující. 

R = Realistický (realizovatelný), jinak také dosažitelný, přiměřeně zvládnutelný 

T = Termínovaný, mělo by v něm být obsaženo konkrétní datum, nebo událost (úkol, závěr), 

musí být vždy konkrétně časově určen a ohraničen. Je stanovena délka trvání  

a časový limit dosažení cíle. 
10

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

                                                
8 PRESLEY-TURNER, Louise. Život ve vlastních rukou: dosáhněte svých snů a buďte sami sebou.. 

Praha: Grada, 2013, 197 s. ISBN 978-80-247-4673-9. 

9 HABERLEITNER, Elisabeth, Elisabeth DEISTLER a Robert UNGVARI. Vedení lidí a koučování v 

každodenní praxi. Praha: Grada Publishing, 2009, 255 s. ISBN 978-80-247-2654-0. 

10 RYCHTAŘÍKOVÁ, Yveta. Kritikou a pochvalou k vyšší motivaci zaměstnanců. Praha: Grada, 2008, 
135 s. Vedení lidí v praxi. ISBN 978-80-247-2100-2. 
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V některých publikacích je uvedeno, že v běžné praxi pouze metoda SMART nestačí, 

což platí u osobního rozvoje dvojnásobně.  Pokud z realizace stanoveného cíle nemáme 

radost, netěší nás proces jeho dosahování a zvolený cíl je málo přitažlivý, či zábavný, 

může nastat problém s udržením motivace. V tomto případě je vhodné využívat metodu 

SMARTER, která přináší lepší výsledky. 
1112

 

Tabulka 2: SMARTER 

E = z anglického exciting, tedy cíle by měly být vzrušující, motivující samy o sobě. 

R = z anglického recorded, cíle by měly být zaznamenané. Zde by měla být pokládána otázka, 

jak se budou dosahované výsledky zaznamenávat a jaké kroky by se měly podniknout, pokud 

nebude dosaženo očekávaných výsledků. 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

2.1.3 Osobní rozvoj v manažerské praxi 

Plán osobního rozvoje manažera 

Plán osobního rozvoje stanoví kroky, které by měl manažer či nastávající manažer 

realizovat, za účelem svého vzdělání a rozvoje. Jeho cílem je rozšířit portfolio 

dovedností a znalostí, které pomohou v rozvoji kariéry.  

Plán činností osobního rozvoje se může týkat zejména následujících bodů: 

 Očekávané výsledky/Cíle vzdělávání, 

 Rozvojové aktivity, které směřují k uspokojení potřeb, 

 Odpovědnost za rozvoj,  

 Časový rozvrh, 

 Výsledky.13 

 

 

 

                                                
11 HORSKÁ, Viola. Koučování ve školní praxi. Praha: Grada, 2009, 174 s. Pedagogika (Grada). ISBN 

978-802-4724-508. 

12 BBC. Goal-setting [online]. 2014 [cit. 2014-12-08]. Dostupné 

z:http://www.bbc.co.uk/bitesize/higher/pe/preparation_of_body/training/revision/4/ 

13 KOCIANOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada Publishing, 2010, 
215 s. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2497-3. 

http://www.bbc.co.uk/bitesize/higher/pe/preparation_of_body/training/revision/4/
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Vzdělávání manažerů 

Vzdělávání je úzce propojeno s rozvojem osobnosti a následným sebehodnocením, které 

směřuje k lepšímu pochopení sebe samého.  

Pro sebehodnocení je doporučen čtyřfázový postup: 

1.  Sebehodnocení, které je založeno na analýze vlastní práce a životní situace jedince. 

2.  Diagnóza, která je odvozená z analýzy potřeb vzdělávání a jejich priorit. 

3. Plánování činností, aby byly rozpoznány cíle, příznivé a nepříznivé okolnosti, 

potřebné zdroj a stanovení časového rámce. 

4.  Sledování a zkoumání, které vede k posouzení pokroku v plnění plánů činností.
14

 

 

Nástroje pro uspokojování potřeb rozvoje 

 

 

Vhodné vzdělávací aktivity, které slouží k uspokojení potřeb rozvoje 

Pozorování, co dělají ostatní lidé 

Spolupráce na projektech a jiných činnostech 

Vytvoření si svého vzoru, inspirace úspěšnou osobností 

Diskuze o věcech řízení s ostatními osobami, hledání poučení a inspirace 

Zapojování se do různých oborů a oblastí, rozšiřovaní portfolia zájmu 

Sebevzdělávání prostřednictvím e-learningu 

Zapojení se do formování politiky a společenských činností 

Koučování jiných osob 

Studium literatury a. p. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle zdroje DĚDINA, Jiří. Management a organizační chování: manažerské 

chování a zvyšování efektivity, řízení jednotlivců a skupin, manažerské role a styly, moc a vliv v řízení 

organizací. Praha: Grada, 2005, 339 s. ISBN 80-247-1300-4. 

 

 
 

                                                
14 ARMSTRONG, Michael. Management a leadership. Praha: Grada, 2008, 268 s. ISBN 978-80-247-
2177-4. 

Obrázek 4: Nástroje pro osobní rozvoj 
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Přednosti úspěšného manažera 

Dle vědeckých výzkumů bylo rozeznáno 11 vlastností, které měli úspěšní manažeři. 

Naopak méně úspěšní manažeři tyto schopnosti postrádali. 

Vlastnosti jsou rozděleny do tří následujících skupin: 

 Základní znalosti a informace – jsou nápomocné k rozhodování a jednání  

na nejzákladnějších úrovních. 

 Specifické znalosti a vlastnosti -  ty ovlivňují chování a výkon. Pokud je 

manažer schopen se vcítit do událostí, tak mu to umožňuje získat základní 

znalosti a informace. 

 „Nad kvality“ - díky nim je umožněno manažerovi rozeznat a rozvíjet znalosti  

a rezervy, a také rozvíjet schopnost jednat ve zvláštních situacích.
15

 

Obrázek 5: Vlastnosti úspěšného manažera 

 
Zdroj: DĚDINA, Jiří. Management a organizační chování: manažerské chování a zvyšování efektivity, 
řízení jednotlivců a skupin, manažerské role a styly, moc a vliv v řízení organizací. 1. vyd. Praha: Grada, 

2005, 339 s. ISBN 80-247-1300-4. 

 

 

                                                
15 DĚDINA, Jiří. Management a organizační chování: manažerské chování a zvyšování efektivity, řízení 

jednotlivců a skupin, manažerské role a styly, moc a vliv v řízení organizací. Praha: Grada, 2005, 339 s. 
ISBN 80-247-1300-4. 
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2.2 Mezinárodní procesy a události, vedoucí k ekonomickým 

a jazykovým změnám  

Mezinárodní procesy v posledních letech způsobily značné změny v mnohých oblastech 

lidského konání. Tato podkapitola se bude těmito procesy a událostmi zabývat. 

2.2.1 Globalizace 

Globalizaci chápeme jako celosvětový proces, který působí na svět, na ekonomické 

systémy světa, národní společenství tak, že jsou více uniformní, více integrované  

a navzájem na sobě závislé. Globalizace tedy představuje proces, který umožňuje 

neustále zkracovat časové intervaly, týkající se přesunu člověka, zboží nebo informace 

z jednoho místa na druhé. Lidstvo čelí globální kultuře, ekonomice a globální změně 

životního prostředí apod.  

Faktory, které ovlivňují globalizaci, jsou:  

 Globální vyhledávání zdrojů, 

 Nové a stále se rozvíjející trhy,  

 Úspory z rozsahu, 

 Snižování dopravních a přepravních nákladů, 

 Rozvoj nových telekomunikačních technologií, 

 Homogenizace technických standardů, 

 Vládní politiky, tarify, daně.
16

 

                                                
16 PICHANIČ, Mikuláš. Mezinárodní management a globalizace. Praha: C. H. Beck, 2004, 176 s. ISBN 
80-717-9886-X. 
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Obrázek 6: Hybné síly globalizace 

 

Zdroj: ZUZÁK, Roman. Strategické řízení podniku. Praha: Grada, 2011, 172 s. Expert (Grada). ISBN 

978-80-247-4008-9. 

 

Za globální podnik je možné označit ten podnik, který je aktivní mimo svou zemi,  

ve světovém prostoru. Tento podnik využívá k dosažení úspěšnosti globální efektivnosti 

transferu technologií, know-how, distribuci zdrojů, výměnu zkušenosti v rámci svých 

podnikatelských subjektů. Podnik je schopen aktivně a rychle přemisťovat inovace, 

které vedou k dosažení globální jedinečnosti, je flexibilní, čímž dosahuje uspokojení 

potřeb zákazníků v globálním prostoru.
17

 

 

Důsledky globalizace 

Z hlediska ekonomického je vnímána pozitivně, jelikož světový obchod roste rychleji 

než světové hospodářství. Liberalizace obchodu přináší také internacionalizaci 

podnikání (přístup k větším trhů přesahujícím hranice), tím je stimulován ekonomický 

růst. Informace nabývá v souvislosti s  globalizací stále většího významu. Informační 

                                                
17 ZUZÁK, Roman. Strategické řízení podniku. Praha: Grada, 2011, 172 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-
247-4008-9. 
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technologie pomáhá šetřit náklady, čas, usnadňují sdílení informací. To má za důsledek 

eliminaci všeho zbytečného, pomalého a nákladného.
18

 

2.2.2 Internacionalizace 

Obsahem internacionalizace je navazování ekonomických vztahů a jejich prohlubování 

mezi subjekty zemí a zeměmi navzájem, a to na základě bourání bariér a přeměna 

některých nejdříve národních jevů a mezinárodní jevy. Jako důsledek internacionalizace 

v oblasti ekonomické je rozvoj mezinárodních vztahů (mezinárodní pohyb kapitálu, 

mezinárodní obchod se zbožím a službami, mezinárodní migrace pracovních sil, pohyb 

vědecko-technických poznatků), vzájemná závislost a propojenost zemí.  Po druhé 

světové válce se vytvořila řada mezinárodních organizací, čímž vznikly institucionální 

podmínky pro další odstraňování překážek. Proces internacionalizace doprovází proces 

interdependence, což znamená vzájemnou závislost zemí, která v důsledku 

internacionalizace roste.  Tyto faktory společně působily na vznik světové ekonomiky.
19

 

20
 

2.2.3 Rozmach mezinárodního podnikání 

Nárůst mobility práce, zboží a kapitálu byl zapříčiněn velkým dílem rozvojem 

technologické a technické infrastruktury. K tomu řadíme především dostupné, 

progresivní a rychlé informační technologie, přesnost, rychlost a pravidelnost 

dopravních spojení a dále také technologie, které jsou schopny regulovat tržní selhání. 

Dle studie Roland Berger Strategy Consultants z roku 2008 klesla cena lodní dopravy 

v porovnání s rokem 1930 na 30 % původní úrovně, cena přepravy letecké na 15 %  

a výše telekomunikačního provozu na 2 %. Další důležitou skupinou podmínek, které 

stojí za nebývalým rozmachem mezinárodního podnikání a mezinárodního obchodu, 

jsou společenské předpoklady. K těm se řadí ustálení relativně stabilního ekonomicko-

politického rámce, vznik regionálních obchodních organizací a společenství, díky nimž 

byly sníženy obchodní bariéry a vznikl prostor pro volnější pohyb osob, zboží  

                                                
18 KUNEŠOVÁ, Hana. Světová ekonomika: nové jevy a perspektivy. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2006, 319 s. ISBN 80-717-9455-4. 

19 KUNEŠOVÁ, Hana. Světová ekonomika: nové jevy a perspektivy. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2006, 319 s. ISBN 80-717-9455-4. 

20 MACHKOVÁ, Hana a Andrea KRAUSOVÁ. Mezinárodní marketing. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: 
Grada, 2006, 205 s. ISBN 80-247-1678-X. 
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a kapitálu. Dalším bodem je privatizace, která neproběhla pouze ve východním bloku, 

ale také na západě a dále také znalost a pokrok vědy a techniky. V neposlední řadě také 

podstatné snížení nákladů na jednotku produkce, které jsou spojeny s proniknutím  

na mezinárodní trhy. Z čehož vyplývá větší využití mezinárodního obchodu pro střední 

a malé firmy.
21

 

2.2.4 Evropská unie 

Rozvíjení těsnějších styků s EU ve všech oblastech bylo charakteristické především pro 

samostatnou Českou republiku, která považovala vstup do EU za jednu ze svých 

hlavních zahraničněpolitických priorit. Dne 1. května 2004 vstoupila v platnost 

Smlouva o přistoupení k Evropské unii. Česká republika se tak stala plnoprávným 

členem Evropské unie. Tím bylo završeno dlouholeté období utužování vztahů  

s Evropskými společenstvími. 
22

 

Vnitřním trhem Evropské unie se rozumí jednotný trh, v němž je zabezpečen volný 

pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob. Evropští občané zde mohou svobodně žít, 

pracovat, studovat a podnikat.
23

 

2.2.5 Schengenský prostor 

Doprovodným jevem bylo to, že Česká republika vstoupila v roce 2007  

do Schengenského prostoru. Schengenský prostor představuje území, na kterém je 

zaručena volnost pohybu osob. Země, které dohodu podepsaly a přistoupily na její 

pravidla, zrušily vnitřní hranice a používají společné vnější hranice. Používají se 

společná pravidla a postupy, týkající se víz pro krátkodobé pobyty, žádosti o azyl  

a ochranu hranic. Schengenská spolupráce byla zahrnuta do právního rámce Evropské 

unie (EU) na základě Amsterodamské smlouvy z roku 1997.
24

 

                                                
21 ŠTRACH, Pavel. Mezinárodní management. Praha: Grada, 2009, 167 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-

247-2987-9. 

22 EVROPSKÁ KOMISE. Česká republika v EU [online]. 2012 [cit. 2014-11-06]. Dostupné 

z:http://ec.europa.eu/ceskarepublika/cr_eu/index_cs.htm#zadost 

23 EUROPA. Přehledy právních předpisů EU: Vnitřní trh [online]. 2010 [cit. 2014-11-06]. Dostupné 

z:http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/index_cs.htm 

24 EUROPA. Přehledy právních předpisů EU: Schengenský prostor a spolupráce [online]. 2010 [cit. 

2014-11-06]. Dostupné 

z:http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_i
mmigration/l33020_cs.htm 
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2.2.6 Mezinárodní obchod 

Mezinárodní obchod mezi národy je uskutečňován za účelem získání určitých 

komparativních výhod. Již v 18. století byla Adamem Smithem rozpracována teorie 

absolutní výhody, která poukazovala na schopnost jedné země vyprodukovat se 

stejnými vstupy více zboží než jiná země. 
25

 

2.2.7 Nadnárodní společnosti 

Nadnárodní společnosti v současnosti vytvářejí celoplanetární sítě, bez ohledu  

na kontinent či stát. Příčiny vzniku jsou úspory z rozsahu výroby, kdy díky velkým 

objemům produkce a získáním vysokých tržních podílů dokážou snížit jednotkové 

náklady. Dále nadnárodní společnosti propojují špičkové technologie, způsoby řízení, 

značku a další přednosti s výhodami lokality (levná či kvalifikovaná pracovní síla, 

tradice výroby apod.), kde je pobočka umístěna. Zároveň jsou tyto výhody přeměněny 

na transakce vnitrofiremní, což nabízí další přínosy (například úspory na transakčních 

nákladech).
26

  

2.3 Kooperace v mezinárodním prostředí 

2.3.1 Mezinárodní management 

Dle průzkumů je podíl vedoucích pracovníků pocházejících z německých organizací  

na celkovém podílu zaměstnaných v zahraničních pobočkách mezi 0,5 až 4 %. 

Zásadním bodem je znalost kulturní provázanosti manažerských stylů, které jsou 

významné pro podnikatelský úspěch v mezinárodních firmách. Interkulturní 

management se stává důležitým jak pro práci v zámořských zemích, ale  

i v zemích evropských.
27

 

2.3.2 Řízení projektu v mezinárodním prostředí 

Vývoj projektového managementu a stoupající globalizace ekonomiky mají vysoký vliv 

na mezinárodní aspekty. Kulturní odlišnosti spolupracovníků způsobují specifické 

                                                
25 PICHANIČ, Mikuláš. Mezinárodní management a globalizace. Praha: C. H. Beck, 2004, xi, 176 s. 

ISBN 80-717-9886-X. 

26 NEUMANN, Pavel, Pavel ŽAMBERSKÝ a Martina JIRÁNKOVÁ. Mezinárodní ekonomie. Praha: 

Grada Publishing, 2010, 159 s. ISBN 978-80-247-3276-3. 

27 LANG, Helmut. Management: trendy a teorie. Praha: C. H. Beck, 2007, xix, 287 s. ISBN 978-80-
7179-683-1. 
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situace, které mohou mít pozitivní přínos, ale mohou být i zdrojem konfliktů  

a neshod. 

Aby byl manažer schopen dosáhnout úspěchu řízení v mezinárodním prostředí, pak 

musí: 

 Disponovat náležitými zkušenostmi a mít jednoznačnou představu o úskalích 

mezinárodního týmu. 

 Vykazovat výbornou úroveň písemné i ústní formy komunikace ve svém prvním 

jazyce a mít příležitost eliminace jazykových bariér (přijatelné ovládání druhého 

jazyka, tlumočnické služby). 

 Rozumět kulturním odlišnostem, mít schopnost adaptace a řízení mezilidských 

vztahů v mezinárodním týmu. 

 Chápat dané podnikatelské prostředí a mít přehled o technologické situaci 

projektu.
28

 

2.3.3 Interkulturní komunikace 

Tento termín označuje procesy interakce a sdělování, které probíhají v různých typech 

situací. V těchto situacích jsou komunikujícími partnery příslušníci jazykově či kulturně 

odlišných národů, etnik, náboženských nebo rasových společenství. Tato komunikace se 

determinuje specifičností jazyků, mentalit, kultur a hodnotových systémů partnerů, kteří 

spolu komunikují. 

Pro objasnění interkulturní komunikace má značný význam teorie jazykového 

relativismu. Podstatou teorie je: 

 Myšlení osob, jejich chápání a vnímání okolního světa je určované charakterem 

jazyka, kterým mluví. 

 Rozdíly mezi jazyky se tím pádem odrážejí také v rozdílné interpretaci světa, 

včetně vnímání jiných osob, u mluvčích jednotlivých jazyků.  

Tím mohou být vysvětleny potíže a bariéry, které běžně nastávají v interkulturní 

komunikaci. Jazyk se stává determinantem lidského chování, vědomí a prožívání. 

Pokud dochází ke komunikaci příslušníků odlišných kultur, nemohou nikdy dosáhnout 

                                                
28 SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. Praha: Grada, 2006, 353 s. ISBN 80-247-1501-5. 
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absolutního porozumění, protože vnímají a chápou věci okolního světa skrze jejich 

jazyky, tím pádem odlišně.
29

 

2.3.4 Interkulturní stránka sociální kompetence 

V dnešní globalizované společnosti se zvyšuje význam zvládání manažerských a také 

sociálních situací, které se odehrávají mezi lidmi z různých kulturních prostředí. 

Setkávání jedinců i celých skupin, jež jsou původem z odlišných podnikových  

a zejména národních kultur vytváří nové požadavky na sociální kompetence 

zúčastněných. Sociální a pracovní jednání v národní kultuře vede k dalším požadavkům 

směřujícím k řídícím pracovníkům, ale i na řadové zaměstnance. Především ve smyslu 

schopnosti korektně interpretovat cizí schopnosti, chování, vcítit se do odlišné 

perspektivy a utvářet sociální vztahy a věcnou spolupráci se zřetelem na kulturní 

různorodost.
30

 

Tudíž jsou od zaměstnanců vyžadovány nové schopnosti, které jsou často v nabídkách 

práce na pracovní pozice ve velkých, zejména nadnárodních firmách, nazývány novým 

slovním spojením „interkulturní kompetence“. Co je interkulturní kompetence můžeme 

interpretovat následovně.  

 Plnění úkolů efektivním způsobem 

 Efektivní komunikace a ovládání cizích jazyků. 

 Spokojenost se svou prací, se sebou samým a schopnost přizpůsobení. 

 Sociální vztahy na uspokojivé úrovni. 

 Schopnost zvládání stresu. 

 Identifikace se zahraniční společností a kmenovým podnikem.
31

 

 

                                                
29 PRŮCHA, Jan. Interkulturní komunikace. Praha: Grada, 2010, 199 s. Psyché (Grada). ISBN 978-80-

247-3069-1. 

30 KISLINGEROVÁ, Eva. Chování podniku v globalizujícím se prostředí. Praha: C. H. Beck, 2005, xxvii, 

422 s. ISBN 80-717-9847-9. 

31 NOVÝ, Ivan. Spolupráce přes hranice kultur. Praha: Management Press, 2005, 313 s. ISBN 80-726-
1121-6. 
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2.3.5 Zásady mezinárodní obchodní činnosti  

1. Nedomnívat se, že my jsme normální a oni ne, náš hodnotový systém je třeba aspoň 

dočasně změnit a kulturním hodnotám obchodních partnerů přizpůsobit.  

2. Respektovat víru a hodnoty druhých. Vyhýbat se komentářům a vlastním úvahám  

o údajné pověrčivosti, nelogičnosti atd.  

3. Vyhledat si a zjistit co nejvíce informací o kulturách zemí, ve kterých má být 

obchodováno. To se týká především dějin, politického systému, náboženství, zvyků, 

tradic, obyčejů, etiky atd.  

4. Nehodnotit země dle zaběhlých stereotypů. 

5. Nepodceňovat roli náboženství v ovlivňování chování a jednání obchodních partnerů.  

6. Promluvit si s lidmi, kteří mají s danou zemí zkušenosti, ti jsou schopni sdělit 

důležité maličkosti a jemné nuance ve vyjednávání s tamními obchodníky.  

7. Zbytečně nekritizovat situaci v dané zemi. 
32

 

2.3.6 Podniky pod zahraniční kontrolou na trhu práce  

Nemálo zdůrazňovaným příznivým dopadem přílivu přímých zahraničních investic 

(dále pouze jako „PZI“) je tvorba nových pracovních míst. Rostoucí zaměstnanost 

v podnicích pod zahraniční kontrolou ovšem vypovídá málo o dopadech přílivu PZI  

na zaměstnanost v české ekonomice. Pokud například podnik pod zahraniční kontrolou 

vytěsní z trhu nekonkurenceschopný domácí podnik, produktivita práce (HDP  

na pracovníka) vzroste, jestliže nová investice vytvoří nižší poptávku po práci než 

původní domácí podnik, ekonomická úroveň země (HDP na obyvatele) může naopak 

poklesnut. Při zhodnocení dopadu PZI na vývoj zaměstnanosti je důležité vzít v úvahu 

komplexní dopady na trhu práce a kalkulovat s čistým přírůstkem zaměstnanosti v celé 

ekonomice.
33

 

 

                                                
32 ROLNÝ, Ivo. Globalizace-Etika-Ekonomika. Boskovice: František Šalé-Albert, 2001, 255 s. ISBN 80-

732-6000-X. 

33 SRHOLEC, Martin. Přímé zahraniční investice v České republice: teorie a praxe v mezinárodním 
srovnání. Praha: Linde, 2004, 171 s. ISBN 80-861-3152-1. 
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2.4 Jazykové vzdělávání v praxi 

2.4.1 Jazyky a jejich užívání 

Nejpoužívanějším jazykem světa je mandarínská čínština, druhé místo obsazuje 

hindština (Indie), třetí je španělština, teprve na čtvrtém místě se nachází angličtina, která 

se stala oficiálním jazykem ve 47 zemích na světě. První desítka nejpoužívanějších 

jazyků pokračuje následovně: 5. bengálština, 6. arabština, 7. ruština, 8. portugalština,  

9. japonština, 10. němčina. 

Na planetě existuje 6800 jazyků, ovšem 50 % z nich je existenčně ohroženo a do konce 

21. století mají dle prognóz zaniknout. Ovšem i přes pesimistické vize o zániku jazyků 

čelí Evropa při svém integračním procesu opačnému problému. Jazyků je příliš mnoho. 

Hrozí zde riziko, že při tlumočení ztratí původní sdělení smysl.  Jedním z řešení, které 

bylo navrhováno, je zavedení esperanta jako mezijazyka. Výhodou esperanta je 

jednoduchá gramatika a slovní zásoba vycházející z románských, germánských  

a slovanských jazyků. Jeho další výhodou je to, že není spojován s žádným státem, tudíž 

nemůže být chápán jako nástroj politického, či ekonomického nátlaku. 
34

 

2.4.2 Jazykové vybavení manažerů a obchodníků 

Obecně se říká, že je dnes angličtina životní nezbytností, němčina je výhodou  

a španělština je tzv. „letenkou“ do světa, francouzština nostalgickou vzpomínkou  

a ruština luxusem, který možná někdy umožní vydělat miliony.  

Angličtina je v globálu uznávaným jazykem byznysu nejen v Evropě a každý obchodník 

by měl být schopen se jí domluvit. Čím více ovšem směřujeme do středu Evropy, tím 

důležitější se stává němčina. 
35

 

2.4.3 Společný evropský referenční rámec (dále jako SERR)  

SERR poskytuje obecný základ pro vypracovávání jazykových sylabů, směrnic  

pro vývoj kurikul, zkoušek, učebnic v celé Evropě. Komplexně popisuje, co musí 

studenti zvládnout, aby užívali jazyka ke komunikaci, a jaké dovednosti a znalosti jsou 

                                                
34 ULRICH, David. Nová éra řízení lidských zdrojů - ze servisu partnerem: šest kompetencí pro HR 

budoucnosti. Praha: Grada, 2014, 302 s. ISBN 978-80-247-5090-3. 

35 ROLNÝ, Ivo. Globalizace-Etika-Ekonomika. Boskovice: František Šalé-Albert, 2001, 255 s. ISBN 80-
732-6000-X. 
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třeba rozvíjet, aby byli schopni účinně jednat. Prostřednictvím SERR je také definována 

úroveň ovládání jazyka, která umožňuje měřit pokrok studentů, a to v každém stadiu 

učení se jazyku.
36

 

Stupně jazykových znalostí podle Rady Evropy 

Tabulka 3: Stupně jazykových znalostí 

Stupeň A1

Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět 

konkrétním potřebám, a 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, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým 

způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.

Stupeň A2

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.

Stupeň B1

Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace 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 a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a 

plány.

Stupeň B2

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.

Stupeň C1

Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. 

Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a 

efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře 

uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, 

spojovacích výrazů a prostředků koheze.

Stupeň C2

 Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých 

mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky 

uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné 

významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích.  
Zdroj: JAZYKY.STUDIUM.PRACE. Stupně znalostí podle Rady Evropy [online]. 2014 [cit. 2014-12-

08]. Dostupné z:http://www.jazyky.com/stupne-znalosti-podle-rady-evropy/ 
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2.4.4  Efektivní učení se jazykům 

Nejdříve, abychom byli schopni dostat se k tomu, jak se správně jazyk učit, je důležité 

vymezit si množinu chyb a těch se vyvarovat.  

Každá věta by měla být minimálně 8x zopakována. Chybou při klasických kurzech je 

systém vyvolávání a toho, že si studenti po aktivitě, na kterou byli vyvoláni, rádi na pár 

minut spočinou a oddechnou si, že to mají za sebou. V té chvíli mozek nereaguje  

a neposlouchá, proto je důležité, aby student měl při pilování jazyka na paměti, že věta 

musí být i po aktivitě náležitě zopakována. Nejdříve pomalu a pak se snažit větu 

opakovat precizně.  

1. Věcně správně, včetně přízvuku, intonace a rytmu, 

2. S hbitostí, která je srovnatelná s rodilým mluvčím, 

3. S pocitem klidu a neuspěchanosti. 
37

 

 

  12 zásad pro efektivní učení 

„1. Mít cíl, motivaci, projekt.  

2. Učit se jazyky jeden po druhém, ne dva nové jazyky najednou. 

3. Začít výslovností, poslechem a hlasitým opakováním, opakovat si krátké úryvky 10x 

až 20x. 

4. Začít intenzivně, s velkým náporem a dostat se do stadia, kdy jazyk překročí školní 

rámec a slouží zájmům a cílům. 

5. Hodně číst – nahlas. 

6. Učit se nazpaměť – nahlas. 

7. Být v mnohovrstevném styku s originálním jazykem a kulturou. Zajímat se o národ, 

který daným jazykem hovoří, o jeho dějiny, zvyky.  

8. Využívat čas efektivně. Při učení se jazyku pracovat alespoň pět dní v týdnu 2-3 

hodiny, celkem asi 12 hodin týdně. 

                                                
37 GRUBER, David. Time management: rady a tipy jak efektivně hospodařit s časem. Praha: Management 
Press, 2002., 175 s. ISBN 80-726-1065-1. 
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9. Opakovat, opakovat! Především užitečné konverzační fráze, nebo opakovat krátké 

rozhovory.  

10. Využívat všech svých talentů a rezerv. Zlepšovat své metody, cvičit si paměť  

a schopnosti vizualizace. 

11. Mít pravidelnou kontrolu správné výslovnosti a správného použití gramatiky. 

12. Školní kontext brát jako pomocný, ne jako jediný“ (38, str. 46). 
38

 

 

2.5 Tvorba komplexní analýzy 

Komplexní analýza znamená systematické zkoumání a šetření okolí podniku z hlediska 

vnějšího i vnitřního okolí podniku. Faktory, které působí na podnik, jsou znázorněny  

na následujícím obrázku.  

Obrázek 7: Vlivy působící na podnik 

 

Zdroj: BUSINESSINFO.CZ. Tvorba komplexní analýzy [online]. 2007 [cit. 2015-01-04]. Dostupné 

z:http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/marketing-rizeni-msp-komplexni-analyza-2769.html 
 

Při zkoumání podmínek a faktorů prostředí, které obklopují podnik, mluvíme  

o tzv. externí analýze. V rámci externí analýzy rozlišujeme: 

 Analýzu makroprostředí – šetření faktorů, které jsou obtížné kontrolovatelné. 

Jsou to faktory např. politicko-právní, ekonomické, sociální, technologické, 

ekologické atd.; 

                                                
38 KUPKA, Ivan. Jak úspěšně studovat cizí jazky. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Překlad Dagmar Krtičková. 
Praha: Grada, 2012, 169 s. ISBN 978-80-247-4387-5. 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/marketing-rizeni-msp-komplexni-analyza-2769.html
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 Analýzu mikroprostředí - šetření faktorů, které podnik obklopují  

a jsou firmou ovlivnitelné. Mikroprostředí tvoří oblast zákazníků, dodavatelů, 

odběratelů, konkurence.
39

 

Vedle externí analýzy se provádí také zkoumání vnitřní situace podniku, tzv. interní 

analýza. Při interní analýze se zkoumají nejrůznější faktory, které mají bezprostřední 

vliv na podnik, jako např.: 

 Organizační struktura, zdroje firmy, úroveň managementu a zaměstnanců, 

technické zařízení, silné a slabé stránky firmy. 

Komplexní analýza je prováděna buď jako samostatný krok, či jako součást plánovacího 

procesu. Postup při realizaci komplexní analýzy jako samostatné analýzy znázorňuje 

následující obrázek.
40

 

Obrázek 8: Postup při komplexní analýze 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování podle zdroje BUSINESSINFO.CZ. Tvorba komplexní analýzy [online]. 2007 

[cit. 2015-01-04]. Dostupné z:http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/marketing-rizeni-msp-komplexni-

analyza-2769.html 

 

 

 
 

 

                                                
39 ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010, xxiv, 499 s. 

Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-115-4. 

40 BUSINESSINFO.CZ. Tvorba komplexní analýzy [online]. 2007 [cit. 2015-01-04]. Dostupné 

z:http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/marketing-rizeni-msp-komplexni-analyza-2769.html 

 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/marketing-rizeni-msp-komplexni-analyza-2769.html
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/marketing-rizeni-msp-komplexni-analyza-2769.html
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A. Vypracování projektu komplexní analýzy 

 

Tato fáze je velice významná, jelikož od této fáze se odvíjí úspěch dalších fází a to, jak 

je provedení celé analýzy naplánováno.  

V počáteční fázi je nutné nejprve provést následující úkony. Definovat problém, 

potřeby, a tedy účely a cíle analýzy, definovat informace, stanovit typ informací a jejich 

zdrojů, určit metody sběru informací, určit způsob a vyhodnocení informací, přiřadit 

odpovědnosti, stanovit časový harmonogram, sestavit rozpočet.  

 

B. Sběr informací 

Informace mohou být získány z  primárních či sekundárních zdrojů. Získávání 

primárních informací probíhá za pomoci využití vlastních zdrojů, a to většinou proto,  

že takové informace ještě nikdo nezjišťoval nebo je nedal k dispozici, jsou velmi drahé, 

zastaralé, nepřesné atd. Zdrojem primárních informací jsou zákazníci, potenciální 

zákazníci, dodavatelé, odběratelé, zaměstnanci, firmy působící na trhu, konkurenti  

a další. Další možností pro sběr primárních informací jsou firmy provádějící 

marketingový výzkum nebo výzkum trhu.  Sekundární informace jsou většinou 

shromážděny někým jiným pro vlastní účely, mohou být poskytnuty zdarma či za 

poplatek. Nejvyužívanějším zdrojem získávání sekundárních informací se v dnešní době 

stal internet a knižní publikace. 
41

 

Podle toho, jaké informace mají být zjištěny, rozlišujeme metody sběru primárních  

a sekundárních informací. Další metody pro sběr jsou metody sběru kvantitativních  

a kvalitativních informací. V poslední době se rozšířil výzkum prostřednictvím 

internetu. Podle typu sbíraných informací musíme rozhodnout, jaká metoda bude 

nejvhodnější z hlediska typu hledaných informací, časového rámce, přesnosti a dalších 

aspektů.
42

 

 

                                                
41 BLAŽKOVÁ, Martina. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: 

Grada, 2007, 278 s. ISBN 978-80-247-1535-3. 

42 BUSINESSINFO.CZ. Tvorba komplexní analýzy [online]. 2007 [cit. 2015-01-04]. Dostupné 
z:http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/marketing-rizeni-msp-komplexni-analyza-2769.html 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/marketing-rizeni-msp-komplexni-analyza-2769.html
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Obrázek 9: Externí a interní faktory 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle zdroje BUSINESSINFO.CZ. Tvorba komplexní analýzy [online]. 2007 

[cit. 2015-01-04]. Dostupné z:http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/marketing-rizeni-msp-komplexni-

analyza-2769.html 
 

 

C. Zpracování a analýza informací 

Při zpracování a analýze dat lze vybírat z řady metod, jejichž základem jsou jak 

jednoduché, tak složité matematické výpočty. Kvantitativní a kvalitativní výzkum se liší 

charakterem jevů, které analyzují. Kvantitativní výzkum se ptá „Kolik?“ a kvalitativní 

výzkum zkoumá „Proč?“, „Z jakého důvodu?“ Na to následně navazují metody, které 

analyzují výstupy výzkumu.
43

 

 Kvantitativní metody – např. extrapolace časových řad, porovnání našich údajů s 

údaji konkurence, korelační analýza, regresní analýza; 

                                                
43 KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a 

techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 277 s. 
ISBN 80-247-0966-X. 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/marketing-rizeni-msp-komplexni-analyza-2769.html
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/marketing-rizeni-msp-komplexni-analyza-2769.html
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 Kvalitativní metody – např. analýza závěrů ze skupinové diskuse, panelové 

diskuse.
44

 

 

D. Interpretace výsledků a formulace doporučení 

Pokud jsou sesbírána data a potřebné informace, je nutné informace interpretovat  

a vyvodit z nich závěry a doporučení použitelné pro podnik, realizující komplexní 

analýzu. Bez správné interpretace mohou být kvalitní informace využity nesprávným 

způsobem či nedostatečně. Závěry a doporučení musejí být zachyceny v písemné 

podobě ve formě jednotlivých úkonů a akcí, které je třeba provést. Mezi zásady 

interpretace výsledků výzkumu patří zobecněná a objektivně posouzená data, 

interpretace by měla být prosta osobních mínění, musí být shrnuty veškeré souvislosti.
45

 

 

E. Realizace 

Po sběru dat, sestavení, interpretaci analýz je vytvořen návrh realizace doporučení, 

využití výsledků analýzy. Realizace je důležitým krokem, neboť znamená faktické 

využití a uvedení všech doporučení a závěrů do praxe. Bez realizace by byla celá 

komplexní analýza bezcenná.
46

 

 

 

 

                                                
44 BUSINESSINFO.CZ. Tvorba komplexní analýzy [online]. 2007 [cit. 2015-01-04]. Dostupné 

z:http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/marketing-rizeni-msp-komplexni-analyza-2769.html 

45 MULAČOVÁ, Věra a Petr MULAČ. Obchodní podnikání ve 21. století. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 

520 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4780-4. 

46 BUSINESSINFO.CZ. Tvorba komplexní analýzy [online]. 2007 [cit. 2015-01-04]. Dostupné 
z:http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/marketing-rizeni-msp-komplexni-analyza-2769.html 
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3  ANALYTICKÁ ČÁST 

Analytická část je rozdělena pro přehlednost do tří částí, první část tvoří analýza 

obecného prostředí, druhá část analyzuje oborové prostředí a třetí část se zabývá 

analýzou současného stavu.  

3.1 Analýza obecného prostředí 

3.1.1 Dílčí analýza současných jazyků 

Angličtina 

V současnosti je to jediný jazyk z mezinárodních jazyků, který je rozšířený do všech 

obydlených kontinentů světa. Ostatní mezinárodní jazyky, jako němčina, ruština, 

španělština se vyskytují pouze na jednom či dvou kontinentech (němčina - Evropa; 

ruština - Evropa, Asie; španělština - Evropa, Jižní Amerika). Konkurencí pro angličtinu 

je čínština, která bude stále největším jazykem světa, co do počtu rodilých mluvčích,  

a její vliv stále sílí. Znalost čínštiny se stává potřebnější v důsledku rostoucích 

obchodních aktivit s Čínou. Donedávna byla angličtina jedním z výjimečných předmětů 

ve školách, nyní se angličtina řadí k součásti základní gramotnosti. 
47

 Angličtina se stala 

univerzálním jazykem internetu a většina elektronicky uchovávaných informací  

na celém světě je v angličtině. Jazykoví znalci tvrdí, že je jedním z nejjednodušších 

jazyků k naučení. Nejpoužívanějším obchodním jazykem na světě je angličtina.
48

 

Němčina 

Němčina vykazuje největší počet rodilých mluvčích v Evropě, ovšem nerozšířila se jako 

mezinárodní jazyk mimo Evropu ve srovnání s jinými jazyky. Německy se umí 

dorozumět na světě více než 200 milionů lidí, minimálně polovinu zastávají rodilí 

mluvčí.  Německo a Rakousko jsou s Českem spjati jako sousedé a důležití obchodní 

partneři. V České republice působí více než 4000 německých a 2000 rakouských 

podniků, které tvoří pro český pracovní trh velký počet pracovních míst. Organizace 

                                                
47 PRŮCHA, Jan. Interkulturní komunikace. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, 199 s. Psyché (Grada). ISBN 

978-80-247-3069-1. 

48 ANGLIČTINA ZDRAMA. Proč se učit anglicky [online]. 2014 [cit. 2014-12-08]. Dostupné 
z: http://www.anglictina-zdarma.superko.com/proc-se-ucit-anglicky/ 
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pomáhající rozšiřovat povědomí o němčině jsou  např. Německé akademické výměnné 

služby DAAD, Mezinárodní parlamentní stipendium IPS nebo AKTION  

Rakousko – Česká republika.
49

 

Ruština 

Jedná se o nejrozšířenější slovanský jazyk. Ruská federace je oblast s  rychle  

se rozvíjející ekonomikou, která nabízí velké obchodní a hospodářské příležitosti, z toho 

důvodu začíná být znalost ruštiny více požadována. Ruská federace je co se rozlohy 

týče největší zemí světa, ve světě má značný politický vliv. Ruštinu používá přibližně 

300 milionů lidí na světě, z toho 145 milionů žije v Rusku.
50

 

Francouzština 

Francouzsky se lze dorozumět na 5 kontinentech, francouzsky mluví více než  

200 miliónů lidí. Francouzština figuruje po angličtině jako nejvíce vyučovaný cizí jazyk  

a zároveň je devátým nejpoužívanějším jazykem na světě. Francie nabízí největší síť 

kulturních institucí v zahraničí, které zajišťují kurzy francouzštiny pro více než 750 000 

osob.  Francie je pátou největší obchodní mocností světa, proudí do ní třetí největší 

objem zahraničních investic a tím pádem je významným hospodářským partnerem. 

Francie je nejnavštěvovanější zemí na světě, a to díky 70 miliónům turistů ročně. 

Francouzština je pracovním i oficiálním jazykem mnohých mezinárodních právních 

institucí jako Organizace spojených národů, Evropské unie, UNESCO, NATO, 

Mezinárodního olympijského výboru, Červeného kříže a dalších. 
51

 

Španělština 

Španělština je druhý nejrozšířenější jazyk na světě a zároveň je mateřským jazykem  

pro 7 % světové populace. Téměř 400 milionů lidí na 4 kontinentech užívá španělštinu. 

Španělština je pracovním jazykem mezinárodních organizací a institucí jako Rady 

Bezpečnosti, OSN, UNESCO, WTO, Mezinárodní organizace pro atomovou energii,  

                                                
49 STUDENTA.CZ. Proč bychom se měli učit německy? [online]. 2014 [cit. 2014-12-08]. Dostupné 

z:http://nemcina.studenta.cz/proc-bychom-se-meli-ucit-nemecky/article/1904 

50 GYMNCT. Proč se učit ruštinu? [online]. 2013 [cit. 2014-12-08]. Dostupné 

z:http://www.gymnct.cz/studium/jazyky_rustina.pdf 

51 ALLIANCE FRANÇAISE. Výuka francouzštiny [online]. 2014 [cit. 2014-12-08]. Dostupné 
z:http://www.alliancefrancaise.cz/liberec/10-dobrych-duvodu-proc-se-ucit 

http://nemcina.studenta.cz/proc-bychom-se-meli-ucit-nemecky/article/1904
http://www.gymnct.cz/studium/jazyky_rustina.pdf
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Mezinárodní organizace práce atd.  V blízké budoucnosti je prognózovaná rychle se 

vyvíjející ekonomika většiny latinskoamerických zemí.
52

 Tím pádem obchodní jednání 

a dohody na obou polokoulích odráží neustále se zvyšující ekonomickou důležitost 

španělštiny.
53

 

Italština 

Italština je využitelná především v Evropě. Italsky mluví přibližně 70 milionů rodilých 

mluvčích. Je úředním jazykem v Itálii, San Marinu a dvou švýcarských kantonech.
54

 

Téměř jediným možným využitelným jazykem při obchodování s Itálií je italština.  

Itálie se dlouhodobě řadí mezi deset nejvýznamnějších obchodních partnerů ČR. V Itálii 

mají tradičně dobré jméno české výrobky z odvětví sklářství, automobilového 

průmyslu, stavebnictví, strojírenství a potravinářství. 
55

 

 

3.1.2 PEST analýza 

Vliv okolí bude analyzován pomocí nástroje PEST analýzy. Tato analýza analyzuje 

makroprostředí, které má velký vliv na činnost všech subjektů. Vlivům makroprostředí 

nelze zabránit, ale i tak je nutné, aby si byl subjekt těchto vlivů vědom. Název PEST je 

odvozen z počátečních písmen analyzovaných oblastí, což jsou Politicko-legislativní 

vlivy, Ekonomické faktory, Sociální faktory, Technologické faktory. 

Politicko-legislativní vlivy 

Politická stabilita je významným faktorem pro všechny subjekty v rámci státu. 

V posledních letech není v České republice politická situace dostatečně stabilní. K této 

nestabilitě přispívá zejména časté střídání politických stran ve vládě, nepřehlednost  

a složitost právního řádu a na to navazující obtížná vymahatelnost práva.   

Dodavatelsko-odběratelské vztahy mezi ekonomickými subjekty fungují na bázi 

                                                
52 GYMNÁZIUM OLOMOUC. Španělský jazyk - proč se učit španělsky? [online]. 2011 [cit. 2014-12-

08]. Dostupné z:http://www.gcajkol.cz/web-spanelstina-proc.html 

53 ENFOREX. Španělský jazyk - proč se učit španělsky? [online]. 2011 [cit. 2014-12-08]. Dostupné 

z:http://www.enforex.com/spanelstina/proc-se-ucit-spanelsky.html 

54 JAZYKY-INDIVIDUÁLNĚ. Italština [online]. 2014 [cit. 2014-12-08]. Dostupné 

z: http://www.jazyky-individualne.cz/jazykove-kurzy/italstina/ 

55 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Itálie zůstává pro ČR zajímavým hospodářským 
partnerem [online]. 2014 [cit. 2014-12-08]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument154272.html 
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smluvní volnosti, kterou současný právní řád garantuje v novém občanském zákoníku. 

Neustálé změny zákonů jsou mimo jiné vyvolány nutností implementovat do právního 

řádu normy a právní předpisy Evropské unie, tak aby byl právní řád České republiky 

v souladu s právním řádem a právními předpisy Evropské unie.   

Činnost vysokých škol je regulována zákony a směrnicemi, přičemž nejdůležitější 

zákon, upravující vysokoškolské vzdělávání je zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách, v platném znění. 

Ekonomické faktory 

Daňová politika 

Co se daňové politiky státu týče, tak se od ledna 2013 se zvýšila spodní sazba daně 

z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) ze 14 na 15 % a základní sazba z 20 na 21 %.
56

 

Od  ledna 2015 přibyla nová snížená sazba  DPH ve výši 10 %. Vývoj sazeb DPH  

od 1.1.1993 doposud dokládá níže uvedená tabulka.
57

 

Tabulka 4: Vývoj DPH 

 

Zdroj: PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY. Důvodová zpráva k zákonu č. 262/2014 Sb. [online]. 2014 
[cit. 2015-01-04]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=251&CT1=0 

 

                                                
56 AKTUALNE.CZ. Zvýšení DPH [online]. 2013 [cit. 2014-12-20]. Dostupné 

z: http://www.aktualne.cz/wiki/finance/zvyseni-dph-sazba-dan-z-pridane-hodnoty/r~i:wiki:1199/ 

57 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY. Důvodová zpráva k zákonu č. 262/2014 Sb. [online]. 2014 [cit. 

2015-01-04]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=251&CT1=0 
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Hrubý domácí produkt (HDP) 

Na konci roku 2013 vykazoval hrubý domácí produkt výši 3 883.7 miliard Kč. Hrubý 

domácí produkt představuje celkové hodnoty statků a služeb, které byly vytvořeny 

v určitém období na daném území. Tento údaj se užívá pro stanovení výkonnosti 

ekonomiky. Vývoj HDP se stanovuje ve stálých cenách a vykazuje, o kolik % reálně 

stoupl či klesl hrubý domácí produkt v daném čtvrtletí oproti předchozímu období. 

Vyjadřuje tedy celkovou hodnotu toho, co bylo na území ČR vyprodukováno.
58

 

Graf 1: Vývoj HDP v ČR 

 

Zdroj: KURZYCZ. HDP 2014 [online]. 2014 [cit. 2014-12-18]. Dostupné 

z: http://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/ 
 

Česká republika prošla v roce 2008 hospodářskou krizí, která značně poznamenala 

hospodářský vývoj státu, jak lze analyzovat z výše uvedeného grafu ekonomika má  

v  posledních letech stabilizační tendenci. 
59

 

Nezaměstnanost 

Rozsah nezaměstnanosti je měřen pomocí míry nezaměstnanosti, která se uvádí  

v procentech. Nezaměstnanost je uvedena dle údajů, které byly evidovány Úřadem 

práce ČR.
60

 

                                                
58 MĚŠEC.CZ. Hrubý domácí produkt [online]. 2012 [cit. 2015-01-04]. Dostupné 

z:http://www.mesec.cz/dane/ekonomika/pruvodce/hruby-domaci-produkt/ 

59 KURZYCZ. HDP 2014 [online]. 2014 [cit. 2014-12-18]. Dostupné 

z: http://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/ 

60 FINANCE.CZ. Trh práce a nezaměstnanost [online]. 2010 [cit. 2015-01-04]. Dostupné 
z: http://www.finance.cz/makrodata-eu/trh-prace/nezamestnanost/ 

http://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/
http://www.finance.cz/makrodata-eu/trh-prace/statistiky/mira-nezamestnanosti/
http://www.mesec.cz/dane/ekonomika/pruvodce/hruby-domaci-produkt/
http://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/
http://www.finance.cz/makrodata-eu/trh-prace/nezamestnanost/
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Graf 2: Míra nezaměstnanosti v ČR 

 

Zdroj: KURZYCZ. Nezaměstnanost v ČR [online]. 2014 [cit. 2014-12-18]. Dostupné z: 
http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/ 

 

Pozitivní informací je to, že ekonomika zaznamenala v průběhu roku 2014 pokles 

nezaměstnanosti. V lednu roku 2014 vykazovala míra nezaměstnanosti číslo 8,6 %, 

kdežto v listopadu roku 2014 vykazovala o 1,5 % méně, podíl nezaměstnaných v České 

republice je aktuálně na úrovni 7,1 %.
61

 

Devizové intervence ČNB 

ČNB se také rozhodla zahájit devizové intervence, jejichž důsledkem se stalo oslabení 

koruny vůči euru.  Většina občanů České republiky se domnívá, že oslabení kurzu nijak 

neovlivní jejich spotřební koš, tedy ani ochotu spořit, ani ochotu nakupovat.
62

  

Výdaje státu na studium 

Dle mezinárodního srovnání dat z roku 2008, vydala Česká republika na žáka  

a studenta od primární vzdělávací úrovně do terciární vzdělávací úrovně celkem 5 895 

US $. Výdaje se v roce 2008 pohybovaly následovně 4 000 US $ a méně připadlo  

na žáky a studenty v Argentině, Brazílii, Chile, Číně, Indonésii a v Mexiku. Výdaje  

přes více než 10 000 US $ dosáhly ročně na žáka a studenta v Rakousku, Belgii, 

                                                
61 KURZYCZ. Nezaměstnanost v ČR [online]. 2014 [cit. 2014-12-18]. Dostupné 

z:http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/ 

62 CENTRUM PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ. Názor na devizové intervence České národní 

banky [online]. 2014 [cit. 2014-12-19]. Dostupné z: http://cvvm.soc.cas.cz/ekonomicky-vyvoj/nazor-na-
devizove-intervence-ceske-narodni-bank 

http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/
http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/
http://cvvm.soc.cas.cz/ekonomicky-vyvoj/nazor-na-devizove-intervence-ceske-narodni-bank
http://cvvm.soc.cas.cz/ekonomicky-vyvoj/nazor-na-devizove-intervence-ceske-narodni-bank
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Dánsku, Irsku, Nizozemsku, Norsku, ve Švédsku. A ve Švýcarsku a ve Spojených 

státech až na téměř 15 000 US $ ročně.  Priority v přerozdělování prostředků jsou 

v každé zemi odlišné, výdaje jsou závislé především na výši učitelských platů. Takovéto 

porovnání je založeno na paritě kupní síly vzhledem k HDP, nikoliv na změnách trhu  

a vychází z jednotného spotřebního koše, který se dal získat v roce 2008 v USA  

za 1 US $.
63

 

Graf 3: Mezinárodní porovnání výdajů HDP na studenty 2008 

 

Zdroj: MŠMT. České školství v mezinárodním srovnání 2011 [online]. 2014 [cit. 2014-12-20]. Dostupné 

z:http://www.msmt.cz/file/34152/ 

V roce 2011 vynaložily země Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj  (dále 

jen jako „OECD“), na vzdělávání v průměru 6,1 % svého HDP, sedm zemí jako 

Argentina, Dánsko, Island, Izrael, Jižní Korea, Nový Zéland a Norsko vynaložilo více 

než 7 %.  Česká republika vynaložila v roce 2011 do vzdělávání výdaje na úrovni 5 % 

HDP. Z grafu č. 3 lze ve srovnání s grafem č. 4. vyčíst, že se po hospodářské krizi 

v roce 2008 výdaje na vzdělání v České republice zvýšily, přesto zůstává Česká 

republika mezi zeměmi OECD na posledních místech ve výdajích na vzdělání.
64

 

                                                
63 MŠMT. České školství v mezinárodním srovnání 2011 [online]. 2014 [cit. 2014-12-20]. Dostupné 

z:http://www.msmt.cz/file/34152/ 

64 Zdroj: MŠMT. České školství v mezinárodním srovnání 2014 [online]. 2014 [cit. 2014-12-20]. 

Dostupné z:http://www.msmt.cz/file/34152/ 

 

http://www.msmt.cz/file/34152/
http://www.msmt.cz/file/34152/
http://www.msmt.cz/file/34152/
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Graf 4: Výdaje na vzdělávání jako procento HDP (2000 ,2008, 2011) 

 
Zdroj: MŠMT. České školství v mezinárodním srovnání 2011 [online]. 2014 [cit. 2014-12-20]. Dostupné 

z:http://www.msmt.cz/file/34152/ 

 

Sociální faktory 

Obyvatelstvo 

Důležitým ukazatelem sociálních faktorů externího prostředí je počet obyvatel státu,  

ve kterém se daná analýza provádí. Počet obyvatel v České republice je v současnosti 

více než 10,5 milionu, ovšem prognózy do budoucna jsou takové, že natalita bude 

stagnující, až klesající.  

Vzdělanost 

Vzdělanost má v České republice rostoucí tendenci, o čemž také vypovídá graf č. 5. 

Počet obyvatel pouze se základním vzděláním se za posledních 10 let snížil téměř  

na polovinu. Zároveň počet obyvatel, kteří dosáhli vzdělání vysokoškolského, se naopak 

zvýšil. Z těchto údajů lze jednoznačně určit rostoucí trend vzdělanosti obyvatel České 

republiky.  

 

http://www.msmt.cz/file/34152/
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Graf 5: Obyvatelstvo dle dosaženého vzdělání v ČR 
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Zdroj: ČSÚ. Význam vzdělání pro trh práce v ČR [online]. 2011 [cit. 2014-12-19]. Dostupné 

z:http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/vyznam_vzdelani_pro_trh_prace_v_cr_analyza/$File/analyza_vzdelani.

pdf. 
 

Technologické faktory 

Vývoj a dostupnost technologických faktorů jsou nepopíratelně na vzestupu. Rozmach 

internetového připojení je také jedním z faktorů vysoké vzdělanosti obyvatelstva. 

Vzdělávací dokumenty ze všech vědních oborů jsou díky internetu dostupné tak, jak 

nikdy v historii. Prostřednictvím techniky je studentům umožněna špičková orientace 

v daném oboru. Vysoké školy by měly v dnešní době disponovat moderními 

laboratořemi a technickými zařízeními, aby splňovaly požadavky kladené dnešním 

technickým světem a připravily studenty na život, který je v dnešní době spojen 

především s technikou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/vyznam_vzdelani_pro_trh_prace_v_cr_analyza/$File/analyza_vzdelani.pdf.
http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/vyznam_vzdelani_pro_trh_prace_v_cr_analyza/$File/analyza_vzdelani.pdf.
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3.2 Analýza oborového prostředí 

3.2.1 Analýza trhu 

Trh vysokých škol zaznamenává aktuální trend, že se počet absolventů vysokých škol 

každoročně zvyšuje. Úroveň vzdělanosti studentů a výše jejich dosaženého vzdělání 

také roste. Pro zvýšení své konkurenceschopnosti na trhu práce je však nezbytné, aby 

absolvent vysoké školy, zejména s ekonomickým zaměřením, ovládal cizí jazyk. Tudíž 

se dá konstatovat, že student realizuje jazykové vzdělání z různých důvodů, pracovních 

nevyjímaje. Zda se jedinec účastní profesně orientovaného jazykového vzdělávání, úzce 

souvisí s nejvyšším dosaženým vzděláním. Dle průzkumů ČSÚ bylo zaznamenáno, že 

nejvyšší účast na pracovně orientovaném jazykovém vzdělávání vykazují studenti, či 

absolventi vysokých škol. 

Graf 6: Účast v pracovně orientovaném jazykovém vzdělávání dle vzdělání 

 
Zdroj: ČSÚ. Vzdělávání dospělých v České republice: výstupy z šetření Adult Education Survey 2013. 

Praha: Český statistický úřad, 2013. ISBN 978-802-5023-549. 

 

Trend je takový, že s narůstajícím vzděláním se zájem o jazykové vzdělávání zvyšuje, či 

se stává nezbytné pro uplatnění na pracovním trhu. V návaznosti na nejvyšší dosažené 

vzdělání je na účasti v jazykovém vzdělávání pro pracovní účely důležitá také pozice  

a samozřejmě charakter zaměstnání. Trend je zase takový, že se snižujícími se 

požadavky na dovednosti a kvalifikaci v zaměstnání, klesá také zájem osob o studium 

cizích jazyků. 
65

 

                                                
65 ČSÚ. Vzdělávání dospělých v České republice: výstupy z šetření Adult Education Survey 2013. Praha: 
Český statistický úřad, 2013. ISBN 978-802-5023-549. 
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Graf 7: Účast v pracovně orientovaném jazykovém vzdělávání dle povolání 

 

 
Zdroj: ČSÚ. Vzdělávání dospělých v České republice: výstupy z šetření Adult Education Survey 2013. 
Praha: Český statistický úřad, 2013. ISBN 978-802-5023-549. 

 

Z grafu č. 7 se tedy dá vyčíst, že čím je osoba výše postavená a výše kvalifikovaná, tím 

je pro ni více nezbytné ovládat cizí jazyky, především v ekonomických oborech. 

V současné době je velice pozitivní fakt, že existuje možnost mezinárodní spolupráce 

univerzit a studentům je umožněno zlepšit si své jazykové schopnosti v zahraničí 

prostřednictvím mezifakultního studia. 
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3.2.2 Analýza konkurence 

Vysoké školy jsou vzdělávacími institucemi a nabízejí akreditované obory pro své 

zákazníky, v tomto případě pro studenty. V případě této diplomové práce, budou brány 

v potaz pouze veřejné vysoké školy v Brně, které nabízejí námi analyzovaný a jednotný 

produkt, tedy ekonomické vzdělání s akreditovanými obory ekonomického směru. 

V Brně se nacházejí tři ekonomické fakulty: Provozně ekonomická fakulta Mendelovy 

univerzity v  Brně, Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně.  

Hodnocení ekonomických fakult bylo provedeno Lidovými novinami a proběhlo  

na základě následujících funkcí, rozdělených na funkci mezinárodní, výzkumnou, 

regionální a celoživotní. Analýza obsahovala také nezaměstnanost absolventů daných 

fakult.  

Mezinárodní funkce obsahuje zapojení jednotlivých fakult do mezinárodních aktivit, 

do mobility studentů či získávání finančních prostředků ze zahraničí; zohledňuje rovněž 

počet studujících cizinců.  

Výzkumná funkce vyznačuje rozsah a úroveň vědecké a výzkumné činnosti, a dále 

také podíl doktorandů a kvalifikační úroveň akademických pracovníků.  

Regionální funkce charakterizuje spolupráci fakulty s kraji a městy, ale také vyznačuje 

rozptýlenost studentů z hlediska místa bydliště.  

Celoživotní funkce vykazuje zaměření na distanční a kombinované studium, na další 

vzdělávání a na vzdělávání dospělých.
66

 

Tabulka 5: Analýza konkurence 

Ekonomická fakulta Mezinárodní Výzkumná Regionální Celoživotní Nezaměstnanost

Ekonomicko-správní fakulta 

Masarykovy univerzity v Brně **** *** ** ***** 1%

Fakulta podnikatelská Vysokého učení 

technického v Brně **** *** ** ** 3%

Provozně-ekonomická fakulta 

Mendelovy univerzity v Brně * *** **** *** 4%  
Zdroj: SCRIBD. Ekonomické fakulty [online]. 2011 [cit. 2015-01-04]. Dostupné 

z:http://www.scribd.com/doc/26943582/Ekonomicke-fakulty 

 

                                                
66 LIDOVÉ NOVINY. Hodnocení českých vysokých škol: ekonomické fakulty [online]. 2010 [cit. 2014-

12-21]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/hodnoceni-ceskych-vysokych-skol-ekonomicke-fakulty-fyr-
/zpravy-domov.aspx?c=A100216_145822_ln_domov_hs 

http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/ovzdusi/dotacni-programy-24608/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://www.scribd.com/doc/26943582/Ekonomicke-fakulty
http://www.lidovky.cz/hodnoceni-ceskych-vysokych-skol-ekonomicke-fakulty-fyr-/zpravy-domov.aspx?c=A100216_145822_ln_domov_hs
http://www.lidovky.cz/hodnoceni-ceskych-vysokych-skol-ekonomicke-fakulty-fyr-/zpravy-domov.aspx?c=A100216_145822_ln_domov_hs
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Pokud sečteme počet hvězdiček a zohledníme nezaměstnanost absolventů, dojdeme 

k výsledku nejlépe hodnocené Ekonomicko-správní  fakulty  Masarykovy univerzity 

Brně,  která  má 14 bodů a procento nezaměstnanosti 1.  

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně má 11 bodů a procento 

nezaměstnanosti 4. Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně má 11 

bodů a nezaměstnanost absolventů je 3 %.  

Z čehož vyplývá jasné pořadí konkurenceschopnosti fakult: 

1. Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 

2. Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 

3. Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně. 

Význam těchto žebříčků pomáhá studentům při rozhodování, které fakultě dají přednost 

ve svém budoucím studiu. Pro zaměstnavatele můžou takové žebříčky sloužit jako 

úroveň vzdělanosti uchazeče.  

3.2.3 Analýza zákazníků 

V případě této diplomové práce se za zákazníky považují studenti Fakulty 

podnikatelské. Zákazníci mají možnost studovat v rámci bakalářských, magisterských  

i doktorských studijních programů. Studenti se dále mají možnost účastnit se 

akreditovaného studia MBA, studia MSc in Business and Informatics a Celoživotního 

vzdělávání. Tato práce se ovšem bude zabývat pouze segmentem studentů bakalářských 

a magisterských studijních oborů.  

V tabulce č. 6 lze pozorovat složení studentů dle úrovně studia, tedy počtu studujících 

k datu 31. 10. 2013 v bakalářském a magisterském studiu, s ohledem na formu studia, 

tedy prezenční, či kombinovanou. Počet studentů všech bakalářských a magisterských, 

v prezenční i kombinované formě studijních programů dosáhl v roce 2013 čísla 3233. 

Tabulka 6: Složení studentů FP k datu 31.10.2013 

 Prezenční Kombinované Celkem 

Bakalářské studium 1806 41 1847 

Magisterské studium 897 489 1386 

Celkem 2703 530 3233 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Výroční zprávy FP 2013 

http://www.msc-vutbr.cz/
http://www.fbm.vutbr.cz/cs/zajemci-o-studium/kurz-celozivotniho-vzdelavani
http://www.fbm.vutbr.cz/cs/zajemci-o-studium/kurz-celozivotniho-vzdelavani
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3.3 Analýza současného stavu 

Cílem prováděného výzkumu a analýzy je zjistit, jakou úroveň jazykových znalostí 

zaměstnavatelé po zaměstnancích požadují, a zda požadovaná úroveň jazykových 

znalostí odpovídá úrovni jazykového vybavení studentů. Výzkum se zaměřuje  

na analýzu pěti oblastí, které komplexně souvisí s jazykovou vybaveností, což je 

analýza jazykové vybavenosti studentů, analýza požadavků pracovního trhu, analýza 

provedená učiteli, analýza personální agentury, zprostředkovávající práci a její názor  

na současný stav jazykové vybavenosti absolventů, analýza Fakulty podnikatelské  

a studijních programů. 

3.3.1 Metody a nástroje výzkumu 

Byly zvoleny různé typy metod, na základě druhu dílčí analyzované oblasti. 

Metodologický přístup je tedy smíšeným přístupem, který kombinuje dvě metody. 

V rámci komplexnosti dílčích analýz byla zvolena kombinace kvantitativního  

i kvalitativního výzkumu.  

Kvantitativní výzkum bývá komplikovanější, ale umožňuje větší schopnost generalizace 

na širší populaci. Kvalitativní zase nabízí hlubší a rozměrnější pohled, ale nelze jej 

generalizovat. Kvantitativní průzkum pracuje převážně s čísly a kvalitativní se slovy. 

Kvantitativní data jsou shromážděna prostřednictvím dotazníku, kvalitativní zase 

formou interview. 
67

  Kvantitativní výzkum je veden formou dotazníků a zabývá se 

získáváním údajů a informací ze strany studentů a učitelů. 
68

 Kvalitativní výzkum je 

zase proveden v dílčí analýze školních osnov a dat personální agentury, tedy 

prostřednictvím interview a rešerše.  

Analýza pracovního trhu byla prováděna metodou rešerše pracovních nabídek. Nabídky 

byly vyhledávány na největších a nejužívanějších pracovních portálech, jako 

www.prace.cz, www.jobs.cz, či na stránkách vybraných firem. Každá jednotlivá 

nabídka práce byla selektována dle ekonomického odvětví, přičemž podmínkou bylo to, 

aby pracovní pozice byla v Brně, pro absolventy VŠ ekonomického, či podobného 

                                                
67 REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009, 184 s. Sociologie 

(Grada). ISBN 978-80-247-3006-6. 

68 KOZEL, Roman, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky 
marketingového výzkumu. Praha: Grada, 2011, 304 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3527-6. 

http://www.prace.cz/
http://www.jobs.cz/
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směru, a aby v nabídce byl požadován cizí jazyk.  Analýza školních programů byla 

prováděna také pomocí rešerše na internetových stránkách fakulty. Analýza učitelů 

probíhala pomocí dotazníkového šetření. Analýza studentů Fakulty podnikatelské 

proběhla také pomocí dotazníkového šetření. Analýza personální agentury proběhla 

formou rozhovoru se dvěma zástupci dvou brněnských personálních agentur.  

3.3.2 Respondenti 

Respondenti jsou v rámci tohoto výzkumu rozděleni na 3 skupiny, tedy na skupinu 

studentů a učitelů, kteří se účastnili dotazníkového šetření, a zástupců personálních 

agentur, se kterými byl proveden rozhovor.  

Respondenti dotazníků - studenti 

Výběr vzorku respondentů podléhá následujícím kritériím: 

 Studenti Fakulty podnikatelské  

 Současní studenti bakalářských a magisterských programů 

Dotazník byl vyplněn 237 studenty. Studenti byli zastoupeni všemi ročníky. Nejvíce 

studentů bylo z řad 2. ročníku magisterského studia, což bylo 63 respondentů a 1. 

ročníku bakalářského studia, tedy 56 respondentů. 

Tabulka 7: Počet respondentů z hlediska ročníku 

Ročník 
Počet 

respondentů 

1. ročník bakalářského studia 56 

2. ročník bakalářského studia 37 

3. ročník bakalářského studia 41 

1. ročník magisterského studia 40 

2. ročník magisterského studia 63 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Respondenti byli také zastoupeni všemi analyzovanými studijními obory, jak 

bakalářskými, tak magisterskými.  
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Tabulka 8: Počet respondentů z hlediska studijního programu 

Studijní program Počet 

respondentů 

Ekonomika podniku, (bakalářské studium) 62 

Účetnictví a daně, (bakalářské studium) 30 

Ekonomika a procesní management, (bakalářské studium) 16 

Management v tělesné kultuře, (bakalářské studium) 5 

Manažerská informatika, (bakalářské studium) 17 

Matematické metody v ekonomice, (bakalářské studium) 4 

Podnikové finance a obchod, (magisterské studium) 25 

Řízení a ekonomika podniku, (magisterské studium) 39 

Účetnictví a finanční řízení podniku, (magisterské studium) 14 

European Business and Finance, (magisterské studium) 7 

Informační management, (magisterské studium) 18 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Nejvíce respondentů bylo z oboru Ekonomika podniku, bakalářského studia. Nejméně 

pak z oboru Matematické metody v ekonomice. Tyto výsledky odpovídají 

proporcionálně počtu studentů v daných oborech. 

Respondenti dotazníků – učitelé 

Výběr vzorku respondentů podléhá následujícím kritériím: 

 Současní učitelé jazyků pro bakalářské a magisterské obory Fakulty 

podnikatelské 

Dotazník pro učitele vyplnilo 8 učitelů z Ústavu jazyků na Fakultě strojního inženýrství 

VUT v Brně. 

Respondenti rozhovorů – pracovníci personální agentury 

Respondenti pro dílčí analýzu dat personální agentury byli 2 zástupci personálních 

agentur, které sídlí v Brně, konkrétně se jednalo o agentury McROY Czech, s.r.o. a 

Adecco, spol. s r.o. S těmito pracovníky byl proveden rozhovor, jehož podkladem byly 

předem stanovené otázky.  
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3.3.3 Sběr dat 

Data do všech oblastí byla postupně sbírána v rozmezí čtyř měsíců.  Sběr dat probíhal 

pomocí dílčích analýz z různých oblastí. 

Jako první byl připraven dotazník pro studenty, který reflektuje především jazykovou 

vybavenost, úroveň daných jazyků, motivaci k učení, formu vzdělávání a představu 

studentů o budoucí profesi.  

Dotazník pro studenty obsahoval 9 otázek z oblastí: 

o Ročník studia,  

o Obor studia,  

o Druh a úroveň cizího jazyka,                                   

o Nejsilnější dovednost v jazykové oblasti,  

o Forma a prostředky učení,  

o Frekvence učení,  

o Profesní uplatnění,  

o Mezinárodní jazykové zkoušky,  

o Motivace. 

Dotazník byl vypracován v on-line podobě a následně umístěn na sociální síť, konkrétně 

se jednalo o skupinu, která seskupuje studenty Fakulty podnikatelské. Osloveni byli 

všichni členové uvedené skupiny, a to prostřednictvím krátké a motivační výzvy  

a popisu obsahu dotazníku. Studenti se měli v časovém období jednoho měsíce možnost 

dobrovolně zapojit do průzkumu, kterého se následně zúčastnilo 237 studentů. 

Další byl vytvořen dotazník pro učitele. Nejdříve bylo nutno zjistit ze stránky fakulty 

jména učitelů a jejich školní e-maily. Po rešerši jmen a adres byl každému učiteli zvlášť 

zaslán e-mail s prosbou o vyplnění dotazníku k diplomové práci.  

Dotazník pro učitele obsahoval 7 otázek z oblastí: 

o Jazyk, který je učitelem vyučován,  

o Hodnocení aktuální dovedností studentů,           

o Kvalita vybavenosti,  

o Motivace studentů,  

o Zařazení jazyka do výukových osnov,            

o Úroveň jazyka. 
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Sběr dat z oblasti analýza firem a pracovních nabídek probíhal na pracovních portálech, 

inzerujících nabídky práce a na internetových stránkách firem. Pracovní nabídky byly 

selektovány dle zadaných kritérií.  

Kritéria na pracovní pozice byly: 

o Kritérium VŠ, ekonomického či jiného podobného oboru, 

o Kritérium cizího jazyka na určité úrovni,  

o Pracovní pozice v oblasti Brno. 

Analýza personální agentury probíhala formou rozhovoru se zástupci dvou brněnských 

personálních agentur.  

Oblasti, na které byli zástupci tázáni, byly: 

o Jazyky v návaznosti na pracovní pozice,  

o Uchazeči a jejich jazykové dovednosti,  

o Selekce uchazečů o zaměstnání,  

o Důležitost dovedností,  

o Sebehodnocení uchazečů,  

o Ověřování jazykových schopností personální agenturou,  

o Poměr uchazečů na 1 pracovní pozici,  

o Doporučení pro uchazeče o práci. 

Dílčí analýza kurzů na fakultě probíhala šetřením všech oborů fakulty.  

Oblasti šetření studijních oborů: 

o Povinné a nepovinné jazyky, 

o Počet vyučovaných hodin jazyků v jednotlivých oborech. 

Analýza dalších možností jazykového vzdělávání v rámci fakulty byla prováděna rešerší 

internetových stránek fakulty a dalších možností mezinárodní spolupráce. 
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3.3.4 Vyhodnocení dat 

Na závěr byla vyhodnocena data z dotazníků studentů, učitelů, nabídek prací firem, 

rozhovoru se zástupcem personální agentury, data o možnosti vzdělávání na fakultě  

a o možnosti dalšího vzdělávání a osobního rozvoje v rámci fakulty. 

 

3.3.4.1  Dílčí analýza jazykové vybavenosti studentů 

 

Následující uvedené výsledky jsou výsledky dotazníků, které byly vyplněny studenty 

Fakulty podnikatelské. Každá otázka byla zpracována pro přehlednost tabulkou a pod ní 

položeným grafem. 

 

Otázka: Jaký cizí jazyk ovládáte? Popřípadě na jakou úroveň byste se ohodnotil/a?  

K této otázce byla přiložena tabulka, pro objasnění každé jazykové úrovně. 

 

Tabulka 9: Znalostní úrovně 

A1 Úplný začátečník;

A2 Začátečník;

B1 Mírně pokročilý; 

B2 Středně pokročilý; 

C1 Pokročilý;

C2 Úroveň rodilého mluvčího.

Znalostní úrovně jazyků

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Anglický jazyk: Jak bylo uvedeno respondenty, anglický jazyk je nejčetněji ovládaným 

jazykem, 296 respondentů uvedlo, že jej na určité úrovni ovládají. Jeden respondent 

odpověděl, že anglický jazyk neovládá vůbec. Respondenti ohodnotili svou znalost 

jazyka nejčastěji na úroveň B2. 

 

Tabulka 10: Anglický jazyk 

Úroveň
Absolutní 

četnosti

Relativní četnosti       

(%)

Kumulativní 

absolutní četnosti

Kumulativní 

relativní četnosti 

(%)

Vůbec 1 0,42 1 0,42

A1 1 0,42 2 0,84

A2 14 5,91 16 6,75

B1 65 27,43 81 34,18

B2 114 48,10 195 82,28

C1 37 15,61 232 97,89

C2 5 2,11 237 100,00

Celkem 237 100

Anglický jazyk

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Graf 8: Anglický jazyk 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Francouzský jazyk: Podle výpovědí respondentů ovládá 42 dotazovaných na určité 

úrovni francouzský jazyk.  V rámci tohoto výzkumu je francouzský jazyk čtvrtým 

nejvíce ovládaným jazykem. Podle dat zjištěných dotazníkovým šetřením odhadují 

respondenti svou jazykovou úroveň na úroveň A1 a A2, což je převážně začátečnická 

úroveň. 

Tabulka 11: Francouzský jazyk 

Úroveň
Absolutní 

četnosti

Relativní četnosti       

(%)

Kumulativní 

absolutní četnosti

Kumulativní 

relativní četnosti 

(%)

Vůbec 195 82,28 195 82,28

A1 15 6,33 210 88,61

A2 15 6,33 225 94,94

B1 7 2,95 232 97,89

B2 2 0,84 234 98,73

C1 2 0,84 236 99,58

C2 1 0,42 237 100,00

Celkem 237 100

Francouzský jazyk

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Graf 9: Francouzský jazyk 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Italský jazyk: V případě znalosti italského jazyka odpovědělo 16 osob, že tento jazyk 

ovládá. Nejčastěji uvedená úroveň italštiny respondenty v dotazníku, byla začátečnická 

úroveň A1. Italština je ještě s polštinou nejméně ovládaným jazykem v tomto 

výzkumném šetření. 

Tabulka 12: Italský jazyk 

Úroveň
Absolutní 

četnosti

Relativní četnosti       

(%)

Kumulativní absolutní 

četnosti

Kumulativní 

relativní četnosti 

(%)

Vůbec 221 93,25 221 93,25

A1 12 5,06 233 98,31

A2 1 0,42 234 98,73

B1 1 0,42 235 99,16

B2 0 0,00 235 99,16

C1 0 0,00 235 99,16

C2 2 0,84 237 100,00

Celkem 237 100

Italský jazyk

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Graf 10: Italský jazyk 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Německý jazyk: Bylo zjištěno, že německý jazyk ovládá celkem 144 respondentů 

výzkumného šetření. Němčina je mezi respondenty po angličtině druhým nejčastěji 

ovládaným jazykem. Dotazovaní v nejvíce případech uvedli, že jejich úroveň 

německého jazyka je úroveň A2. Dále své znalosti respondenti četně odhadují  

na úroveň A1 a B1, tyto skutečnosti jsou zřejmé z níže položeného grafu. 

Tabulka 13: Německý jazyk 

Úroveň
Absolutní 

četnosti

Relativní četnosti       

(%)

Kumulativní 

absolutní četnosti

Kumulativní 

relativní četnosti 

(%)

Vůbec 93 39,24 93 39,24

A1 39 16,46 132 55,70

A2 62 26,16 194 81,86

B1 26 10,97 220 92,83

B2 9 3,80 229 96,62

C1 5 2,11 234 98,73

C2 3 1,27 237 100,00

Celkem 237 100

Německý jazyk

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Graf 11: Německý jazyk 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Polský jazyk: Znalost polského jazyka na určité úrovni uvedlo 12 dotazovaných osob. 

Nejčastěji uvedená úroveň respondenty je úroveň A1, kterou uvedlo 7 respondentů 

dotazníkového šetření.   

 

Tabulka 14: Polský jazyk 

Úroveň
Absolutní 

četnosti

Relativní četnosti       

(%)

Kumulativní absolutní 

četnosti

Kumulativní 

relativní četnosti 

(%)

Vůbec 225 94,94 225 94,94

A1 7 2,95 232 97,89

A2 2 0,84 234 98,73

B1 0 0,00 234 98,73

B2 0 0,00 234 98,73

C1 1 0,42 235 99,16

C2 2 0,84 237 100,00

Celkem 237 100

Polský jazyk

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Graf 12: Polský jazyk 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Ruský jazyk: Podle odpovědí respondentů ovládá ruský jazyk 60 dotazovaných osob. 

Vzhledem k tomuto faktu je ruština třetím nejvíce ovládaným jazykem respondentů. 

Nejvíce respondenti ovládají ruštinu na úrovni A2, tuto úroveň uvedlo 25 dotazovaných. 

 

Tabulka 15: Ruský jazyk 

Úroveň
Absolutní 

četnosti

Relativní četnosti       

(%)

Kumulativní 

absolutní četnosti

Kumulativní 

relativní četnosti 

(%)

Vůbec 177 74,68 177 74,68

A1 16 6,75 193 81,43

A2 25 10,55 218 91,98

B1 9 3,80 227 95,78

B2 5 2,11 232 97,89

C1 0 0,00 232 97,89

C2 5 2,11 237 100,00

Celkem 237 100

Ruský jazyk

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Graf 13: Ruský jazyk 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Španělský jazyk: Znalost španělského jazyka uvedlo 39 respondentů. Španělština je 

respondenty ovládána nejčastěji na úrovni A1, tuto úroveň ovládá 18 respondentů. Dále 

pak 10 dotazovaných ohodnotilo své znalosti na úroveň A2. 

 

Tabulka 16: Španělský jazyk 

Úroveň
Absolutní 

četnosti

Relativní četnosti       

(%)

Kumulativní 

absolutní četnosti

Kumulativní 

relativní četnosti 

(%)

Vůbec 198 83,54 198 83,54

A1 18 7,59 216 91,14

A2 10 4,22 226 95,36

B1 5 2,11 231 97,47

B2 4 1,69 235 99,16

C1 0 0,00 235 99,16

C2 2 0,84 237 100,00

Celkem 237 100

Španělský jazyk

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Graf 14: Španělský jazyk 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Po analýze údajů respondentů o znalostech jednotlivých jazyků je nutné uvést celkový 

přehled jazyků. Z tabulky číslo 17 lze pozorovat, že angličtina je nejčastější ovládaný 

jazyk, který na určité úrovni ovládá 99,58 % respondentů. Druhým nejvíce ovládaným 

jazykem je němčina, 60,76 % respondentů uvedlo, že tento jazyk na určité úrovni 

ovládá. Třetím nejčastěji ovládaným jazykem je ruština, kterou ovládá 25,32 % 

respondentů. Za ruštinou následuje jazyk francouzský, dále španělský, italský a polský, 

dále také jazyk jiný, který uvedlo 9,7 % dotazovaných. 

 

 

Tabulka 17: Celkový přehled jazyků 

Jazyk
Absolutní 

četnosti

Relativní četnosti vzhledem 

k počtu respondentů (%)

Anglický 236 99,58

Německý 144 60,76

Ruský 60 25,32

Francouzský 42 17,72

Španělský 39 16,46

Jiný 23 9,70

Italský 16 6,75

Polský 12 5,06

Celkový přehled znalosti jazyků

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka: Co byste ohodnotil/a jako svou nejsilnější stránku v dovednostech cizího 

jazyka? 

Respondenti byli tázáni na jejich nejsilnější stránky v dovednostech jazyka. 

Respondenti ohodnotili své dovednosti tak, že nejčetnější zastoupení v nejsilnějších 

dovednostech studentů je čtení a porozumění textu, které uvedlo 82 dotazovaných. 

V menším zastoupení následovaly odpovědi mluvení, poslech, psaní. Nejméně 

ovládanou dovedností, jak uvádějí respondenti, je gramatika.  

Tabulka 18: Dovednosti studentů 

Dovednost
Absolutní 

četnosti

Relativní četnosti 

(%)

Čtení, porozumění textu 82 34,60

Psaní 28 11,81

Mluvení 66 27,85

Poslech 33 13,92

Gramatika 18 7,59

Žádná z uvedených 8 3,38

Ostatní 2 0,84

Celkem 237 100,00

Nejsilnější stránka

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Graf 15: Dovednosti studentů 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka: Jakou formou se jazyky učíte? 

Další otázkou pro studenty bylo, jakou formou se nejvíce jazyky učí. Tato otázka byla 

koncipována tak, že respondenti mohli uvést více možností. Nejčastější odpovědí bylo 

učení se ve škole, a dále také sledování filmů a seriálů, obě tyto odpovědi byly uvedeny 

ve 169 případech. Další četnou formou učení se respondentů byla četba knih  

a internetových stránek, samostudium a komunikace se zahraničními známými. 

Tabulka 19: Forma učení 

Možnost
Absolutní 

četnosti

Relativní četnosti 

vzhledem k počtu 

respondentů  (%)

Jazyky se sám neučím 14 6

Ve škole 169 71

V jazykových kurzech 36 15

Samostudium 90 38

Komunkací se zahraničními známými 76 32

Sledováním filmů a seriálů v cizím jazyce 169 71

Čtením knih, internetových stránek 94 40

V rámci zaměstnání 23 10

Výjezdy do zahraničí (Erasmus) 29 12

Ostatní 8 3

Forma učení

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Graf 16: Forma učení 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka: Jak často se věnujete studiu cizích jazyků? 

Na otázku jak často se studenti věnují studiu jazyka, byla nejčastější respondenty 

uvedena možnost 1x týdně, kterou uvedlo 65 dotazovaných.  

 

Tabulka 20: Frekvence studia 

Možnost
Absolutní 

četnosti

Relativní 

četnosti (%)

Každý den 28 11,81

Více než 3x týdně 30 12,66

Asi 2x týdně 58 24,47

Přibližně 1x týdně 65 27,43

1 x měsíčně 4 1,69

Když mám náladu 22 9,28

Téměř vůbec 21 8,86

Vůbec 8 3,38

Ostatní 1 0,42

Jak často se studiu jazyků věnujete

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Graf 17: Frekvence studia 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka: Chtěl/a byste v rámci své práce komunikovat cizími jazyky? 

Na otázku, zda by v rámci své práce chtěli respondenti komunikovat cizími jazyky, 

uvedlo 66 % dotazovaných respondentů, že by tuto možnost přivítali. Zatímco 14 % 

dotazovaných možnost komunikace v cizím jazyce v rámci zaměstnání odmítá. Zbylých 

19 % dotazovaných ještě neví, zda by v budoucnu chtělo komunikovat v rámci 

zaměstnání cizími jazyky. 

 

Tabulka 21: Komunikace v rámci zaměstnání 

Možnost
Absolutní 

četnosti 
Relativní četnosti v %

Ano 156 66

Ne 34 14

Ještě nevím 44 19

Ostatní 3 1

Chtěli byste v rámci práce komunikovat cizími jazyky?

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Graf 18: Komunikace v rámci zaměstnání 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka: Co Vám brání v soustavném zlepšování se v cizím jazyce? 

Respondenti byli tázáni také na zábrany v jejich studiu jazyků. Největší zábranou, 

kterou respondenti uváděli, byla časová tíseň, tedy že mají málo času na studium 

jazyka.  Dále také 30,8 % dotazovaných uvedlo, že jim chybí motivace. Ovšem 29,11 % 

respondentů uvedlo, že se jich dané odpovědi netýkají a stále se zlepšují.  

 

Tabulka 22: Zábrany ve studiu 

Možnost
Absolutní 

četnosti 

Relativní 

četnosti  (%)

Myslím, že cizí jazyky nebudu potřebovat. 3 1,27

Nechce se mi, chybí mi motivace. 73 30,80

Kvůli škole/práci mám málo času na studium jazyků. 75 31,65

Nebaví mě. 21 8,86

Jazyky mi nejdou. 50 21,10

Stále se zlepšuji, předchozí odpovědi se mě netýkají. 69 29,11

Ostatní 8 3,38

Co Vám brání v soustavném zlepšování se v cizím jazyce?

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Graf 19: Zábrany ve studiu 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.3.4.2  Dílčí analýza požadavků pracovního trhu 

 

V období 2 měsíců, tedy září 2014 až listopad 2014, bylo analyzováno 123 firem 

v oblasti Brno. Firmy byly selektovány dle aktuálních nabídek práce s požadavkem  

na určitou jazykovou úroveň.  

U pozic, které byly vybírány, museli uchazeči splňovat následující kritéria:  

 ukončené vysokoškolské vzdělání v oblasti finance, ekonomie, IT, obchod  

a podobné 

 zaměstnání v oblasti Brno 

 požadovanou jazykovou úroveň.  

Samozřejmě se vyskytlo mnoho nabídek práce, které nepožadovaly žádnou jazykovou 

úroveň, tyto nabídky ovšem nebyly zahrnuty do výzkumného řízení. 

Na základě tabulky SERR, která byla popsána v teoretické části, byly jednotlivé 

nabídky pečlivě zkoumány a jazyky byly následně rozděleny do skupin dle úrovně 

odpovídající Evropskému referenčnímu rámci. Výsledky vyšly následující. 

Tabulka 23:  Analýza pracovních příležitostí 

Úroveň

A
n

g
lic

k
ý

N
ě
m

e
c
k

ý

F
r
a
n

c
o
u

z
sk

ý

R
u

sk
ý

P
o
lsk

ý

Ita
lsk

ý

F
in

sk
ý

P
o
r
tu

g
a
lsk

ý

Š
p

a
n

ě
lsk

ý

Š
v
é
d

sk
ý

A1 1

A2 3 1 1

B1 29 11 3 3 1

B2 49 6 2 1

C1 37 6 1 1 1 1 1 1

C2 1 1 1

Celková 

četnost
120 24 6 4 3 2 1 1 1 1

Procentuální 

podíl 97,56% 19,51% 4,88% 3,25% 2,44% 1,63% 0,81% 0,81% 0,81% 0,81%

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka vypovídá o tom, že nejčastějším požadovaným jazykem zaměstnavatelů je 

angličtina, která se vyskytla v 97,6 % nabídek, hned za ní stojí jazyk německý, který 

byl požadován v 19,5 % nabídek práce. Francouzština se umístila jako třetí 
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nejpožadovanější jazyk, tedy 4,9 % firem ji požaduje. Dále ruština, coby čtvrtý 

nejpožadovanější jazyk, byla uvedena v 3,3 % inzerátů. Další příčku obsadil jazyk 

polský, italský a ostatní jazyky se objevily v zanedbatelném množství a to v 0,81 %, 

tedy vždy jedna nabídka práce ze 123 nabídek uváděla požadavek ostatních jazyků, jako 

například portugalština, finština, švédština. 

Úroveň, která je nejčastěji zaměstnavatelem u angličtiny požadována, je úroveň B2, 

což je pokročilá znalost jazyka ke každodennímu a profesnímu užití.  

U dalších jazyků jako například němčina, ruština, francouzština nejčastěji 

zaměstnavatelé požadují úroveň B1, což je mírně pokročilá znalost jazyka.  

Pokud zaměstnavatelé vyžadují „exotičtější“ jazyky, jako je finština, švédština, 

portugalština, italština a španělština, požadují vyšší úroveň znalosti, u těchto jazyků 

to je nejčastěji úroveň C1 či C2, což je vysoce pokročilá znalost a znalost na úrovni 

rodilého mluvčího. Tyto znalosti požadují především větší zahraniční firmy, které mají 

pobočky v České republice. 

Více z analýzy pracovních příležitostí je zařazeno v přílohách, kde jsou vypsány 

konkrétní firmy, pracovní pozice a jazykové požadavky na uchazeče.  
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3.3.4.3  Dílčí analýza dat učitelů 

 

Prostřednictvím fakultního e-mailu bylo osloveno 17 učitelů, na dotazník odpovědělo  

8 učitelů různých jazyků. 

Otázka: Je podle Vás Vámi vyučovaný jazyk zařazen do výukových osnov dostatečně? 

Nejpodstatnější informací, která z analýzy učitelů a jazykového vzdělávání vyplynula, 

je informace, že 63 %, tedy 5 učitelů z 8 se domnívá, že by jazyky měly být vyučovány 

více.  

Otázka: Jsou studenti dostatečně motivováni k učení se jazyků? 

Na otázku, zda jsou studenti ke studiu cizích jazyků motivováni, odpověděla většina 

učitelů, že jsou studenti spíše ke studiu jazyků motivováni. Ovšem objevil se zde i názor 

že „přeřazení němčiny do volitelných předmětů nebylo v našem geopolitickém prostředí 

šťastné a je demotivující“. 

Otázka: Jak byste ohodnotil/a obecně studenty Vámi vyučovaného jazyka v oblasti 

Poslech/Čtení/Mluvení/Psaní? 

Učitelé dostali otázku, jak by hodnotili dovednosti studentů v oblastech poslech, čtení, 

mluvení, psaní. Otázky byly hodnoceny na stupnici jako ve škole, tedy od 1 do 5. 

Z výsledných odpovědí byla vypočtená průměrná známka hodnocení úrovně dovedností 

studentů, a to zvlášť pro jednotlivé oblasti. 

 

Tabulka 24: Hodnocení dovedností učiteli 

Poslech Čtení Mluvení Psaní 

2,5 2,5 3 3,375 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Poslech a čtení hodnotili učitelé jako nejlepší dovednosti. Naopak psaní vyšlo dle 

názoru učitelů jako nejhorší dovednost současných studentů.  
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Otázka: Zlepšuje se obecně kvalita jazykové vybavenosti studentů v rámci Vámi 

vyučovaného jazyka? 

Na tuto otázku reagovalo 50 % dotazovaných učitelů, tak, že se domnívají, že je 

jazyková vybavenost studentů lepší než dříve.  

 

3.3.4.4 Dílčí analýza dat personální agentury 

 

Byli osloveni zástupci dvou brněnských personálních agentur, aby se podíleli  

na krátkém interview. Přičemž do této práce byly vybrány nejdůležitější části 

rozhovoru. 

 

Název agentury:  McROY Czech, s.r.o.  

Počet zaměstnanců: cca 25 

Počet firem, které s agenturou spolupracují: cca 100 

 

1. Které jazyky jsou dnes firmami nejvíce požadovány na ekonomické pozice? 

Angličtina se bere jako samozřejmost. Dále pak němčina a ruština. 

 

2. Upřednostňují zaměstnavatelé uchazeče spíše s  mezinárodními jazykovými 

zkouškami, či spíše na základě skutečných aktuálních jazykových dovedností, které 

uchazeči předvedou na pohovorech? 

Spíše vědomosti a znalosti prokázané na pohovoru. 

 

3. Jakým způsobem jsou selektováni uchazeči o zaměstnání?  

Podle toho, nakolik splňují zadání od klienta.  
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4. Jak byste seřadil důležitost následujících dovedností při hledání uchazečů o práci? 

Od nejdůležitějšího po nejméně důležité? 

Poslech 2 

Čtení  1 

Mluvení  3 

Psaní  4 

 

5. Domníváte se, že se uchazeči o práci spíše přeceňují, či podceňují v hodnocení 

svých jazykových znalostí? 

Záleží na každém jedinci individuálně. Hodně většinou starších kandidátů uvádí aktivní 

znalost ruštiny, ale pak přiznají, že z ní maturovali a posledních 20 let ji nevyužili. 

Mladší kandidáti jsou objektivnější.  

 

6. Jsou jazykové schopnosti ověřovány personální agenturou? A jak? 

Záleží na požadavku klienta. Většinou proběhne pohovor s  personalistou v daném 

jazyce, a pokud to firma vyžaduje, tak můžeme kandidáta prozkoušet i testem. 

 

7. Jaké jsou nejčastější chyby, týkající se uchazečů o práci? 

Přeceňují své znalosti a schopnosti, nesplňují požadavky na uvedené v inzerátu  

na danou pracovní pozici. 

 

8. Kolik uchazečů se průměrně přihlásí na jednu ekonomickou/manažerskou pozici?  

Záleží na pozici. Nižší ekonomické pozice mají samozřejmě vyšší počet uchazečů. Co 

se týká vysokých, manažerských pozic, tak tam už se uchazeči většinou nehlásí sami a 

je třeba je oslovovat přímo. 
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9. Můžete dát absolventům nějaké doporučení, týkající se budoucího profesního 

života? 

Je velké plus pracovat a získávat pracovní návyky a zkušenosti již během studií.  

Rozhodně nepodceňovat jazyky. 

Dát si záležet na CV a přípravě na pohovory - neposílat do všech firem stejné neosobní 

motivační dopisy a nepřijít na pohovor s tím, že o dané firmě a pozici vlastně nic 

nevíme.  

Děkuji za rozhovor a za Váš čas. 

 

Název agentury: Adecco, spol. s r.o. 

Počet zaměstnanců: cca 80 

Počet firem, které s agenturou spolupracují: cca 500 

 

1. Které jazyky jsou dnes firmami nejvíce požadovány na ekonomické pozice? 

Angličtina, dále pak v menší míře němčina. 

 

2. Upřednostňují zaměstnavatelé uchazeče spíše s mezinárodními jazykovými 

zkouškami, či spíše na základě skutečných aktuálních jazykových dovedností, které 

uchazeči předvedou na pohovorech? 

Důležitější jsou znalosti, které předvedou kandidáti na pohovorech, mezinárodní 

zkoušky nejsou většinou až tak důležité. 

 

3. Jakým způsobem jsou selektováni uchazeči o zaměstnání? 

 Na základě požadovaných kritérií, která jsou zadávána klientem. 
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4. Jak byste seřadila důležitost následujících dovedností při hledání uchazečů o práci? 

Od nejdůležitějšího po nejméně důležité? 

Poslech 2 

Čtení  3 

Mluvení  1 

Psaní  4 

 

5. Domníváte se, že se uchazeči o práci spíše přeceňují, či podceňují v hodnocení 

svých jazykových znalostí? 

Spíše se přeceňují a jejich skutečné znalosti bývají horší, než je uvedeno v CV. 

 

6. Jsou jazykové schopnosti ověřovány personální agenturou? A jak? 

Ano, nejvíce testujeme mluvený projev krátkým osobním pohovorem v cizím jazyce, 

méně časté jsou pak písemné testy. 

 

7. Jaké jsou nejčastější chyby, týkající se uchazečů o práci?  

Špatně strukturované, nepřehledné a odbyté CV, laxní přístup k hledání práce.  

 

8. Kolik uchazečů se průměrně přihlásí na jednu ekonomickou/manažerskou pozici?  

Je to různé a závisí na mnoha faktorech jako například lokalita, plat, typ pozice atd., ale 

řádově v desítkách. 

 

9. Můžete dát absolventům nějaké doporučení, týkající se budoucího profesního 

života? 

Mít ostré lokty a být proaktivní.   

 

Děkuji za rozhovor a za Váš čas. 
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3.3.4.5  Dílčí analýza FP a jazykového vzdělávání 

 

Angličtina je nejdůležitějším cizím jazykem, vyučovaným na Fakultě podnikatelské. 

Každý student je povinen absolvovat minimálně dva semestry povinné výuky angličtiny 

za dobu svého studia. Následující tabulka přehledně ukazuje, které anglické předměty 

jsou přiřazeny danému oboru. Oranžově jsou označeny povinné předměty a modře 

předměty volitelné. 

Tabulka 25: Angličtina na fakultě 

Studijní program/bakalářské obory

Ekonomika a procesní management 26 FP-Bha1P 26 FP-Bha2P 26 FP-AOP1 26 FP-AOP2 x x x x

Management v tělesné kultuře x x 26 FP-TangP 26 FP-TangzP 26 FP-TanglP 26 FP-TangzP x x

Ekonomika podniku 26 FP-HA1P 26 FP-HA2P 26 FP-AOP1 26 FP-AOP2 x x x x

Účetnictví a daně 26 FP-HA1P 26 FP-HA2P 26 FP-AOP1 26 FP-AOP2 x x x x

Matematické metody v ekonomice 26 FP-HA1P 26 FP-HA2P 26 FP-AOP1 26 FP-AOP2 x x x x

Manažerská informatika 26; 26 
FP-OA1_1, 

FP-OA2_1
26 FP-OA2_1 x x x x x x x x

Studijní program/magisterské obory

Řízení a ekonomika podniku 26; 26
FP-AJ1B, FP-

PA1

26; 

26

FP-AJ2B, 

FP-PA2
13 FP-Rpaj1P 10 FP-Rpaj2P

Podnikové finance a obchod 26; 26
FP-AJ1B, FP-

PA2

26; 

26

FP-AJ2B, 

FP-PA2
13 FP-Ppaj1P 10 FP-Ppaj2P

Účetnictví a finanční řízení podniku 26; 26
FP-AJ1B, FP-

PA2

26; 

26

FP-AJ2B, 

FP-PA2
13 FP-FpajP x x

Informační management 26; 26
FP-Ipa1_1P,     

FP-Ipa2_1P

26; 

26; 

26; 

26

FP-IoaP,FP-

Ipa2_2P,  

FP-

Ipa2_1P,  

FP-IkonP

x x x x

6. semestr

Počet hodin 

/předmět

Počet hodin  

/předmět

Počet hodin  

/předmět

Počet hodin  

/předmět

Počet hodin  

/předmět

Počet hodin  

/předmět

1. semestr 2. semestr 3. semestr 4. semestr 5. semestr

Zdroj: FAKULTA PODNIKATELSKÁ. Studium [online]. 2014 [cit. 2014-12-08]. Dostupné z: 

www.fbm.vutbr.cz 

 

Popisky k tabulce 

Veškeré jazyky jsou vyučovány ve spolupráci s Ústavem jazyků na Fakultě strojního 

inženýrství VUT v Brně. Výše uvedená tabulka slouží jako nástin výuky anglického 

jazyka na Fakultě podnikatelské. Tabulka je rozdělena dle oborů jak bakalářských, tak 

magisterských.  Kódy předmětů jsou označeny buď modře, nebo oranžově. Oranžově 

označený kód znamená, že je předmět povinný nebo povinně volitelný. Modře označený 

kód znamená, že je předmět volitelný, tj. není povinností studenta si předmět 

registrovat. 



78 

 

Angličtina 

Angličtina v bakalářském studiu 

Studenti se musí za období bakalářského studia povinně účastnit 52 hodin anglického 

jazyka. Pokud si předmět Anglický jazyk zvolí i dále v bakalářském studiu, jako 

povinně volitelný předmět, mohou se účastnit dalších 52 hodin jazyka. Za bakalářské 

studium se tedy studenti mohou účastnit výuky anglického jazyka maximálně 104 hodin 

výuky. Nejvyšší dosažitelnou úrovní pro bakalářské studium je úroveň B2. 

Angličtina v magisterském studiu 

V navazujícím magisterském studiu je studium angličtiny nabízeno ve dvou studijních 

oborech v každém semestru, těmi obory jsou Řízení a ekonomika podniku a Podnikové 

finance a obchod. Studenti si mohou volit úroveň angličtiny ze dvou stupňů, dle svých 

znalostí. Přičemž v posledních dvou semestrech je angličtina učena formou předmětu, 

vyučovaném v cizím jazyce. Předmět v cizím jazyce si studenti mohou vybrat ze dvou 

možností, což je angličtina a němčina. 

V oboru Účetnictví a finanční řízení podniku je angličtina povinně zařazena do dvou 

prvních semestrů, také v různých úrovních. Předmět v anglickém jazyce je volitelným 

předmětem.  

V oboru Informační management je anglický jazyk povinný v prvních dvou semestrech. 

Studenti si mohou vybrat v prvním semestru ze dvou nabízených úrovní jazyka.  

Ve druhém semestru si mohou studenti jako jediní vybrat zaměření, dle toho, jak chtějí 

jazyk používat, a to z předmětů: Anglická konverzace, Angličtina pro život, Obchodní 

angličtina, Praktická angličtina 2.  

Profesní angličtina 2 je kurzem s nejvyšší jazykovou úrovní nabízeného studentům. 

Tento kurz je na úrovní  upper-intermediate (B2) a je zaměřený na rozvoj jazykových 

dovedností v obchodní angličtině. 

Program European Business and Finance není analyzován z pohledu studia anglického 

jazyka, jelikož veškeré předměty jsou v angličtině, tudíž se předpokládá vysoká úroveň 

znalosti studentů, tedy C1 až C2. 
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Další cizí jazyky  

Další jazyky v bakalářském studiu 

Další jazyky jsou na fakultě nabízeny vždy ve 3. a 4. semestru bakalářského studia. 

Studenti programu  Ekonomika podniku, Ekonomika a procesní managament, Účetnictví 

a daně, Matematické metody v ekonomii si musí zvolit jeden z dalších světových jazyků, 

v nabídce jsou francouzský jazyk, italský jazyk, ruský jazyk, německý jazyk, španělský 

jazyk. Kurzy jsou zaměřeny spíše na začátečníky, na úroveň A2. Přičemž jazyk 

německý je nabízen formou buď pro začátečníky A2, pro pokročilé B1 nebo němčina 

pro obchodní praxi. Studenti se v některých předmětech mohou individuálně domluvit 

s učitelem, že mají dostatečné znalosti z daného jazyka a následně skládají na konci 

semestru zkoušku. Student je povinen absolvovat 52 hodin druhého jazyka v rámci 

bakalářského studia. V oboru Management v tělesné kultuře a Manažerská informatika 

není druhý cizí jazyk v osnovách. 

Další jazyky v magisterském studiu 

V navazujícím magisterském studiu pro obory Řízení a ekonomika podniku, Podnikové 

finance a obchod je zařazen pouze německý jazyk, který je v tomto případě volitelný. 

Studentům jsou nabídnuty v 1. a 2. semestru tři druhy kurzů: Němčina pro obchodní 

praxi, Německý jazyk A2, Německý jazyk B1. Úroveň B1 je tedy nejvyšší dosažitelnou 

úrovní ve studiu německého jazyka. Pokud si studenti kurz vyberou, absolvují 52 hodin 

německého jazyka. Dále jsou studenti povinni si vybrat ve 3. a 4. semestru jeden 

z předmětů v cizím jazyce, a to buď v anglickém jazyce či německém jazyce. Vyberou-

li si předmět v německém jazyce, absolvují dalších 23 povinných hodin jazyka.  

Obor Informační management nemá v osnovách zařazen druhý jazyk.  

Jediný obor, který nabízí studium dalších jazyků je obor Účetnictví a finanční řízení 

podniku, který nabízí studentům jak kurzy němčiny: Němčina pro obchodní praxi, 

Německý jazyk A2, Německý jazyk B1, tak další jazykové kurzy: Francouzský jazyk, 

Italský jazyk, Ruský jazyk, Španělský jazyk na úrovni A2. Studenti mohou v rámci 

magisterského studia absolvovat 52 hodin cizího jazyka. 
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Studijní zahraniční programy  

Fakulta nabízí studentům také studium v zahraničí, v rámci zahraniční spolupráce 

fakulty. Prostřednictvím dvou programů: 

Obrázek 10: Zahraniční pobyty spolufinancované fakultou 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

1. Erasmus 

a) Studijní pobyt 

„Cílem studijního pobytu Erasmus+ je umožnit studentům všech typů studia absolvovat 

část svého studijního programu nebo zpracování diplomové práce či projektu  

na zahraniční univerzitě a seznámit se s kulturou, jazykem a systémem vzdělání v jiných 

zemích.“
69

 

Zapojené země jsou 28 zemí Evropské unie, 3 země ESVO (Švýcarsko do odvolání 

vyloučeno z programových zemí), Kandidátské země Turecko a Makedonie. Studijní 

pobyt se realizuje na základě podepsané inter-institucionální smlouvy mezi VUT v Brně 

a partnerskou univerzitou. Studijní pobyt je financován studijním stipendiem univerzity. 

b) Pracovní stáž 

„Cílem pracovních stáží je umožnit studentům absolvovat v rámci studia oborově 

relevantní pracovní praxi v zahraničním podniku, získat zkušenosti se zaměstnáním  

v evropském kontextu, rozvinout specifické schopnosti, včetně jazykových a navazovat 

                                                
69 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Studijní pobyty studentů [online]. 2014 [cit. 2014-12-08]. 

Dostupné z: https://www.vutbr.cz/studium/studium-a-staze-v-zahranici/studijni-pobyty-studentu-erasmus-
plus 
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a prohlubovat spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a soukromými či veřejnými 

subjekty. Délka pracovní stáže je minimálně 2 měsíce, maximálně 12 měsíců.“ 
70

 

2. Free Mover 

„Program je určen pro studenty, kteří se již zúčastnili programu Erasmus a mají zájem 

strávit další semestr / akademický rok na zahraniční škole. Jedná se o program  

ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  Tento program není 

limitovaný bilaterálními smlouvami, ale je na studentovi, kterou univerzitu si k pobytu 

vybere. Je možné vybírat i z mimoevropských destinací.“
 71

 

Organizace fakulty 

Fakulta podnikatelská nemá Ústav jazyků ve svém organizačním schématu, jazyky jsou 

vyučovány na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Stejně tak stránky Ústavu 

jazyků jsou situovány pod záštitou stránek Fakulty strojního inženýrství. 

Obrázek 11: Organizační schéma FP 

 
Zdroj: VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, Fakulta podnikatelská. Organizační schéma 

FP [online]. 2014 [cit. 2014-12-07]. Dostupné z: http://www.fbm.vutbr.cz/cs/fakulta/organizacni-

struktura 

                                                
70 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Studijní pobyty studentů [online]. 2014 [cit. 2014-12-08]. 

Dostupné z: https://www.vutbr.cz/studium/studium-a-staze-v-zahranici/studijni-pobyty-studentu-erasmus-

plus 

71 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Studijní pobyty studentů [online]. 2014 [cit. 2014-12-08]. 

Dostupné z: https://www.vutbr.cz/studium/studium-a-staze-v-zahranici/studijni-pobyty-studentu-erasmus-
plus 

http://www.fbm.vutbr.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura
http://www.fbm.vutbr.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura
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SWOT analýza fakulty 

 

SWOT analýza fakulty byla provedena se zaměřením na úroveň jazykového vzdělávání 

na Fakultě podnikatelské. Zabývá se především oblastmi, které souvisí s  jazykovým 

vzděláváním.  

Tabulka 26: SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky

Atraktivní nabíka jazyků Webové stránky školy 

Efektivita vzdělávání Nízký časový fond pro učení se jazyku

Využitelné moderní prostory, technologie Nízká propagace dalšího jazykového vzdělávání

E-learning pro propojení studentů s učiteli Nízká propagace dalších mezinárodních mobilit

Mezinárodní certifikáty City & Guilts Neaktualizované elearningové kurzy

Mezinárodní spolupráce Erasmus atd Malá frekvence výuky

Efektivita vzdělávání
Demotivace v podobě výuky druhého jazyka do 

úrovně B1

Anglický jazyk na vysoké úrovni Německý jazyk jako volitelný jazyk

Zkušení lektoři

Příležistosti Hrozby

Rozvoj zahraniční spolupráce Nedostatečná informovanost studentů

ISC VUT Zvyšující se finanční náročnost studia

Dotaze z EU
Snižující se motivace studentů pro studium druhého 

jazyka

Propojení jazyků s praxí v předmětech Kázeň ve studiu a výuce studentů

Rozdělení cvičení z jazyků dle úrovní  studentů A1-C2, tím 

zvýšit motivaci v daných skupinách 
Lepší jazyková vybavenost studentů jiných univerzit

Nad úrovní B2 nahradit výuku pouze odbornými předměty

Širší výběr jazyků (např. mezifakultně, spolupráce s ISC)  
Zdroj: Vlastní zpracování podle zdrojů FIM UHK. SWOT analýza [online]. 2012 [cit. 2014-12-05]. 

Dostupné z: fim.uhk.cz/iklim/images/stories/doc/swot-18-5-12ZEJ-VEK.docx;  a VYSOKÉ UČENÍ 

TECHNICKÉ V BRNĚ, Fakulta strojního inženýrství. Ústav jazyků [online]. 2014 [cit. 2014-12-05]. 

Dostupné z: http://www.uj.fme.vutbr.cz/?idh=4 
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Další možnosti spolupráce a podpora studentů 

ISC VUT je mezinárodní studentský klub, což je dobrovolnická a nezisková organizace, 

která je zodpovědná za organizování výletů, událostí, večírků, informačních schůzek  

a dalších záležitostí, týkající se zahraničních studentů.
72

  Hlavním konverzačním 

jazykem ISC je angličtina, což je i podmínkou pro spolupráci s ISC. 

Do aktualit na stránkách fakulty jsou pravidelně přidávány příspěvky s možností 

dalších zahraničních mobilit, konferencí, mezinárodních soutěží a o dalších možnostech 

spolupráce. Tyto nabídky vysoce motivují studenty při učení se jazykům, ale také 

k vycestování do zahraničí. Aktuální nabídky spolupráce a aktivit jsou: 

Soutěž Iberoamerická cena je soutěž, kde autoři musí vypracovat práce ve španělském 

nebo portugalském jazyce, na témata z oblasti umění, vědy, kultury, ekonomie, historie, 

literatury, politiky a společnosti iberoamerických zemí. 

Kurz Branding for Competitiveness  je kurz zaměřený na tvorbu a rozvoj značky, 

probíhá na mezinárodní úrovni ve spolupráci s jednou finskou a dvěma holandskými 

univerzitami.  

Soutěž Euroweek se pořádá každoročně a jedná se o mezinárodní soutěž týmů studentů 

vysokých škol. 

Na stránkách lze nalézt užitečné další informace o různých druzích mobilit a programů, 

jako:  

 AKTION (stipendia do Rakouska),  

 CEEPUS (Stipendia do zemí střední a východní Evropy a západního Balkánu), 

 Norské fondy a fondy EHP,  

 AMVIA (Česko-americká vědecko-technická spolupráce), 

 DUO-Thailand Fellowship Program 2015. 

 

 

                                                
72 ISC VUT. About ISC [online]. 2014 [cit. 2014-12-08]. Dostupné z: https://www.isc.vutbr.cz/ 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Návrhy jsou rozděleny dle oblastí, které byly v analytické části analyzovány. Návrhy 

především z oblasti osobního rozvoje a vzdělávání studentů vychází z teoretické  

a analytické části a poskytují komplexní náhled na management osobního rozvoje 

v oblasti jazykového vzdělávání. 

4.1 Návrhy řešení pro studenty 

Více než 99 % dotazovaných respondentů uvedlo, že ovládají anglický jazyk, 

 a to většina na úrovni B2. Ovšem druhý jazyk je ovládán respondenty ve značně jiném 

měřítku, nejčastější úroveň druhého jazyka je úroveň A2 popřípadě B1.  

Nejčastěji se studenti učí jazyk pouze ve škole, popřípadě sledováním filmů, 

nejfrekventovaněji uchazeči uvedli, že se jazyky učí přibližně 1x týdně. V oblasti 

motivace respondenti uvedli, že by se chtěli jazyky učit, ale mají málo času kvůli škole 

či práci a dále jim chybí motivace. Ovšem většina dotazovaných by chtěla v budoucnu 

pracovat v zahraniční firmě. Oslovení zástupci personální agentury uvedli, že nyní je 

nejpožadovanějším jazykem zaměstnavatelů angličtina, němčina a také ruština. Totéž 

vyplynulo z analýzy firem, kdy lze konstatovat, že angličtina a němčina jsou opravdu 

nejpožadovanějšími cizími jazyky. Z výše uvedeného lze dovodit, že není pouze vinou 

vzdělávacího systému, neovládají-li studenti druhý jazyk alespoň na pokročilejší úrovni. 

Studenti by si měli být sami vědomi důležitosti jazykového vybavení pro svou budoucí 

profesní kariéru.  

V následujícím textu jsou tedy uvedeny návrhy a doporučení, jak postupovat  

při zdokonalování jazykových znalostí, které korespondují s managementem osobního 

rozvoje obecně. 

Pro to, aby se jedinec mohl neustále zlepšovat, je důležité, aby si byl vědom svých cílů. 

Stanovení cílů není záležitostí pouhé marketingové či jiné strategie, ale úzce souvisí 

také s managementem osobního rozvoje. Cíle by měly být stanoveny dle určitých zásad, 

metoda SMART, v lepším případě metoda SMARTER, která zahrnuje také vlastní 

motivaci, se jeví jako vhodná metoda pro určení životních cílů, jejich dosahování a také 

učení se jazyka.  
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Provedení sebeanalýzy, jejíž praktické provedení je podrobně nastíněno v teoretické 

části, znamená provést SWOT analýzu sebe samotného, která vede v rámci osobního 

rozvoje k sebepoznání a tak určit své silné a slabé stránky, využít příležitosti  

a minimalizovat hrozby.  

Při výběru jazyka pro studium by si měl být student vědom, jaké jsou možnosti 

využití daného jazyka a jaký je motiv či důvod pro jeho učení. Jinak se bude učit jazyk, 

který bude určen k obchodování se sousedními zeměmi a jiným způsobem bude 

přistupovat k jazyku, který je určen k využití na dovolené, či ve volném čase. Tyto 

skutečnosti a možnosti využití jazyka je nutné předem prozkoumat a poté si řádně 

rozmyslet, který jazyk si jedinec vybere.  Při výběru jazyka je důležité být si vědom 

svých osobních motivů, které v případě určité demotivace, či stagnace při učení 

můžeme použít jako „pohonný motor“ a nenechat se případnou počáteční těžkostí studia 

odradit. Kromě frekventovaných jazyků je výhodné vybrat si jazyk, jehož znalost není 

v našich podmínkách obvyklá. Pokud si student vybere jazyk jako je čínština, či 

arabština, či jiný exotičtější jazyk, a bude jej ovládat na komunikativní úrovni, má 

oproti ostatním mnohem vyšší konkurenceschopnost, a tím i větší šanci uspět na trhu 

práce. Studium jazyka by měl student přizpůsobit svému oboru. S ohledem na obor by 

měl být vybírán také cizí jazyk. Studenti by již při začátku studia měli začít přemýšlet  

o budoucnosti, o tom zda budou ve své příští profesi jazyky potřebovat a v jaké míře. 

Z toho důvodu je tato práce doplněna také přílohami, ve kterých jsou k jednotlivým 

profesím přiřazeny také jazyky, které jsou firmami požadovány. 

Při samotném studiu jazyků by se měl student naučit pracovat se stresem a stresovými 

situacemi, naučit se efektivně řídit svůj čas dle zásad time managementu. Sám sobě 

být „zaměstnavatelem“, určit si systém odměn a trestů, a při každém úspěchu se náležitě 

odměnit. Poskytovat sám sobě zpětnou vazbu v určitém stálém časovém rozmezí. 

V rámci time managementu si stanovit priority. Student by si měl zaznamenat, co 

příslušný den dělá.  Tento den, nejlépe školní či pracovní, si zaznamenat po hodinách, či 

dokonce po minutách. Je možné, že poté zjistí, že se mnohdy věnuje vysoce 

neefektivním aktivitám, nebo naopak příliš pracuje a nemá čas věnovat se sobě 
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samému. Dle time managementu pak uspořádat aktivity, zařadit do programu od všeho 

trochu, včetně sebevzdělávání.
73

 

Pravidelně se sám motivovat, snažit se o co možná největší využitelnost jazyka. Číst 

časopisy v daném jazyce, sledovat filmy a být s jazykem v kontaktu nejen při studiu, ale 

také v rámci volného času. Je-li to možné, vycestovat do země, kde se jazykem mluví, 

nebát se mluvit a jazyk používat. Další možností motivace je vizualizace, což je 

představa, že student daným jazykem již mluví. Například si představovat, že v daném 

jazyce vede obchodní jednání a je úspěšný atd. Měl by zvyšovat svou sebekázeň, 

nedovolit sám sobě polevit a prokrastinovat. Při vyplňování elearningů pracovat 

samostatně a uvědomovat si, že jazyky, které se učí, se učí hlavně pro sebe. Účastnit se 

programů nabízených školou, vyhledat si možnosti a akce, do kterých se můžou studenti 

zapojit. O možnostech dalšího vzdělávání studentů se pojednává více v kapitole 3.3.4.5. 

Naučit se pracovat s asociacemi. Neučit se slovíčka naprázdno, ale vždy si dané 

slovíčko s něčím spojit. Pracovat na výslovnosti, protože, jak je uvedeno v teoretické 

části, mnoho osob opomíjí důležitost výslovnosti. Při obchodním jednání je vhodné mít 

nejen dobrou slovní zásobu a být výřečný, ale také dobrou výslovnost, která je neméně 

důležitým aspektem při hodnocení znalosti jazyka. Řídit se dle zásad studia jazyka, 

které jsou uvedeny v kapitole 2.4.4, to znamená učit se průběžně, svědomitě, být ve 

studiu a v osobním rozvoji ukázněný. Jen tak je možné dosáhnout uspokojivých 

výsledků.  

 

4.1.1 Finanční náročnost navrhovaných řešení pro studenty 

Veškeré změny vyžadují jak finanční, tak časovou investici. Vyčíslení jednotlivých 

ekonomických variant je náročné, jelikož každý student je v jiné ekonomické situaci. 

Proto jsou ekonomické návrhy koncipovány do 3 variant finanční náročnosti.  

 

 

                                                
73 BÉREŠ, Marián. Kouč vlastního života: cesta ke spokojenému životu. Praha: Grada, 2013, 238 s. ISBN 
978-802-4746-890. 
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Nízká 

 Nejméně finančně náročná se jeví varianta, kdy si student pořídí knihu, týkající se 

osobního rozvoje. Příkladem může být kniha Management osobního rozvoje od Evy 

Bedrnové, kterou je možno zakoupit na webových stránkách 

http://neoluxor.cz/odborne-knihy/management-osobniho-rozvoje--21970/. Cena je 

395 Kč. 

 Další kniha, kterou si lze pořídit pro zlepšení jazykových dovedností je kniha 

Moderní obchodní angličtina v komunikaci/Modern business English  

in communication, jejímiž autory jsou Miroslav Kaftan a Zdena Strnadová. Knihu 

lze zakoupit na webových stránkách https://www.kosmas.cz/knihy/122312/moderni-

obchodni-anglictina-v-komunikaci-modern-business-english-in-communication/. 

Cena je 413 Kč. 

Střední  

 Střední variantou finanční náročnosti jsou návštěvy kurzů. Student může kupříkladu 

navštívit dvoudenní kurz „Asertivní komunikace“, který si lze objednat na stránkách 

http://www.skoleni.cz/osobni-rozvoj/asertivni-komunikace-2denni-6511.aspx. Cena 

kurzu je 8 600 Kč  

 Další možností je zakoupení šestiměsíčního online kurzu „Obchodní angličtina  

pro znalé začátečníky“, který lze zakoupit na stránkách 

http://www.onlinejazyky.cz/eshop-kurz-obchodni-anglictina-pro-znale-zacatecniky-

a2.html. Cena jazykového online kurzu je 2 490Kč. 

Vysoká 

 Vyšší finanční investicí by byla objednávka osobního kouče. Seznam koučů v Brně 

lze nalézt na stránkách http://ales-kalina.cz/koucove-brno/. Ceny koučů se pohybují 

od 1 000 do 3 000 Kč za 60 minut.  Při spolupráci s koučem je vhodná pravidelná 

návštěva, pokud by student docházel na schůzky s koučem 2x měsíčně, po dobu 

jednoho roku za nejnižší cenu, zaplatil by 24 000 Kč za rok. 

 Nejvíce finančně náročné by bylo objednat si kurz osobního rozvoje v cizím jazyce, 

přímo v zahraničí. Kupříkladu je možné se přihlásit na týdenní kurz, který poskytuje 

organizace London Corporate Training Ltd, s názvem „Personal Development 

https://www.kosmas.cz/autor/10856/miroslav-kaftan/
https://www.kosmas.cz/autor/5689/zdena-strnadova/
https://www.kosmas.cz/knihy/122312/moderni-obchodni-anglictina-v-komunikaci-modern-business-english-in-communication/
https://www.kosmas.cz/knihy/122312/moderni-obchodni-anglictina-v-komunikaci-modern-business-english-in-communication/
http://www.skoleni.cz/osobni-rozvoj/asertivni-komunikace-2denni-6511.aspx
http://www.onlinejazyky.cz/eshop-kurz-obchodni-anglictina-pro-znale-zacatecniky-a2.html
http://www.onlinejazyky.cz/eshop-kurz-obchodni-anglictina-pro-znale-zacatecniky-a2.html
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Planning“ v Londýně a lze jej nalézt na stránkách 

http://courses.independent.co.uk/training/personal-development-planning-234305. 

Cena tohoto kurzu je 2,350 GBP, což je při aktuálním kurzu libry v přepočtu 

přibližně 82 250 Kč. 

Tabulka 27: Finanční náročnost návrhů pro studenty 

Míra finanční 

náročnosti
Návrh Cena

Kniha Management osobního rozvoje 395 Kč

Kniha Moderní obchodní angličtina v komunikaci 413 Kč

Online jazykový kurz „Obchodní angličtina pro znalé začátečníky“ 2 490 Kč

Kurz „Asertivní komunikace“ 8 600 Kč

Osobní kouč 24 000 Kč

Kurz „Personal Development Planning“ v Londýně 82 250 Kč

Nízká

Střední 

Vysoká

Finanční náročnost navrhovaných řešení pro studenty

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 
 

4.2 Návrhy řešení pro Fakultu podnikatelskou 

Tyto návrhy jsou potencionálními návrhy pro Fakultu podnikatelskou, které by mohly 

vést k vyšší motivaci studentů a komplexnější výuce jazyků. Studenti by se rádi dále 

vzdělávali, jak vyšlo z analytické části, a rádi by pracovali v mezinárodním prostředí. 

Proto je nezbytné poskytnout jim možnost pro další vzdělávání. 

Z tohoto důvodu navrhuji následující možnosti. 

Propojení internetových stránek Ústavu jazyků se stránkami Fakulty 

podnikatelské, či alespoň užití odkazu na příslušné stránky.  

Na základě analytické části bylo možno zjistit, že Fakulta podnikatelská nemá svůj 

vlastní Ústav jazyků a studenti navštěvují Ústav jazyků na Fakultě strojní. V současné 

době jsou internetové stránky Ústavu jazyků separovány od stránek Fakulty 

podnikatelské. Navrhuji tedy propojení internetových stránek Ústavu jazyka se 

stránkami Fakulty podnikatelské, tak aby byly informace dispozici nejen na stránkách 

Fakulty strojní, ale také na stránkách Fakulty podnikatelské.   

Vybudování samostatné místnosti pro studium jazyků v rámci budovy Fakulty 

podnikatelské, která by mohla sloužit nejen studentům Fakulty podnikatelské,  

http://courses.independent.co.uk/training/personal-development-planning-234305
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ale za poplatek i externím osobám. Studovna jazyků by měla být místem motivujícím  

k učení, kam se studenti rádi vrací. Studentům by případně mohla být dána možnost 

podílet se na návrhu jak vzhledu, dekorací, tak vybavení učebny. 

Vytvoření vlastního Ústavu jazyků vedle Ústavu informatiky, Ústavu managementu, 

Ústavu financí, Ústavu ekonomiky na Fakultě podnikatelské.   

Pokud by návrhy na vlastní založení učeben a Ústavu na fakultě nebylo možné 

uskutečnit, tak navrhuji případné propojení jazykové spolupráce s ostatními 

fakultami VUT. Toto by umožnilo vzdělávat se v dalších cizích jazycích  

a častěji.  

Zařazení německého jazyka jako povinného jazyka vedle jazyka anglického. Jak 

bylo zmíněno jedním z učitelů jazyků, měl by být německý jazyk zařazen jako povinný 

jazyk, a to především v našem geopolitickém prostředí. Německý jazyk je v osnovách 

stanoven jako volitelný jazyk. Vzhledem k tomu, že v dnešní době zaměstnavatelé 

požadují nejvíce anglický a hned pak německý jazyk, jak vyšlo  

z analýzy firem a personálních agentur, je toto velice konstruktivní úvaha do budoucna. 

Nabídnout vyšší jazykovou úroveň v rámci druhého jazyka. Doposud je nejvyšší 

úrovní druhého jazyka úroveň B1, což nemotivuje studenty, kteří již dosáhli této 

úrovně, se zdokonalovat. 

Zařadit do osnov více volitelných předmětů v anglickém jazyce z předmětů, které 

jsou pro studium v cizím jazyce vhodné, jako je např. Marketing. Případně zařadit 

výuku angličtiny do každého semestru, nebo aspoň jako možnost volitelného předmětu. 

Z analytické části vyplývá, že student bakalářského studia je povinen účastnit se 52 

hodin jazyka za dobu bakalářského studia. Toto by vedlo k vyšší motivaci studentů a 

také k menším obavám studentů z používání cizího jazyka při studijních pobytech 

v zahraničí, jako je například Erasmus. 

Nabídnout všem oborům stejné druhy kurzů jako volitelné předměty (jako 

například Obecná angličtina, Anglická konverzace, Angličtina pro život, Obchodní 

angličtina, Praktická angličtina a další), které jsou například nabízeny pouze v rámci 

oboru Informační management.  
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Větší propagace mimoškolních aktivit mezinárodní spolupráce a dalších možností 

ze strany Fakulty podnikatelské. Klást důraz na možnost účasti na mezinárodních 

konferencích atd. Navrhuji na webu fakulty vytvořit samostatnou lištu „Mimoškolní 

aktivity a mezinárodní spolupráce“, které by byly separovány od lišty „Aktuality“.  

Založení studentského klubu pro konverzaci studentů v různých jazycích,  

na ekonomická témata. Dále tedy navrhuji vytvořit projekt na zlepšení pouze 

konverzačních dovedností, který by probíhal po výuce, byl by dobrovolný, byl by veden 

pokročilejším lektorem, či zahraničím studentem v jeho jazyce. Bylo by diskutováno  

na předem připravené téma a pracovalo by se na dalších projektech.  

 

4.2.1 Finanční náročnost navrhovaných řešení pro Fakultu podnikatelskou 

Návrhy řešení pro Fakultu podnikatelskou jsou také rozděleny do tří oblastí finanční 

náročnosti. Varianty mohou být odlišně finančně náročné, například u zařízení 

jazykových učeben záleží především na rozsahu technických a didaktických pomůcek 

pro výuku. Z tohoto důvodu nebyly varianty porovnávány finančně, nýbrž byly 

rozděleny do tří oblastí finanční náročnosti.  

Nízká 

 Propojení internetových stránek Ústavu jazyků se stránkami Fakulty podnikatelské.  

 Na internetových stránkách fakulty vytvořit lištu „Mimoškolní aktivity  

a mezinárodní spolupráce“. 

Střední 

 Nabídnout studentům kurzy s vyšší jazykovou úrovní druhého jazyka než B1.  

 Nabídnout studentům volitelné předměty v anglickém jazyce. 

Vysoká 

 Vybudování samostatných místností pro jazykové studium na Fakultě 

podnikatelské. 

 Vytvoření vlastního Ústavu jazyků na Fakultě podnikatelské. 
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Tabulka 28: Finanční náročnost návrhů pro Fakultu podnikatelskou 

Míra finanční 

náročnosti
Návrh

Propojení internetových stránek 

Vytvoření lišty „Mimoškolní aktivity a mezinárodní spolupráce“

Kurzy s vyšší jazykovou úrovní druhého jazyka než B1

Volitelné předměty v anglickém jazyce

Vybudování samostatných místností pro jazykové studium na Fakultě podnikatelské

Vytvoření Ústavu jazyků na Fakultě podnikatelské

Finanční náročnost navrhovaných řešení pro Fakultu podnikatelskou

Nízká

Střední 

Vysoká
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.3 Návrhy pro budoucí uchazeče o zaměstnání 

V analytické části byl proveden rozhovor se zástupci dvou brněnských personálních 

agentur. Z rozhovorů vyšly závěry, na nichž jsou postavena následující doporučení  

pro uchazeče o práci.  

Prvním neosobním kontaktem s uchazečem o práci je samozřejmě životopis.  

Ze životopisu se lze mnohé o uchazeči dozvědět, z oblasti jeho pracovních zkušeností, 

vzdělání a tak dále, ale také o jistém charakteru uchazeče. Životopis je naší určitou 

vizitkou a tak, jak je důležité mít upravený zevnějšek, je při hledání práce neméně 

důležité mít náležitě upravený a přehledný životopis. Z analýzy personálních agentur 

vyplývá, že častou chybou u uchazečů je odbytý a nepřehledný životopis.  

Rady pro napsání životopisu jsou následovné: 

Každé zaměstnání je jiné a má jiné profesní nároky, proto by životopis neměl být pouze 

výčtem všech zkušeností, ale měl by být napsán s ohledem na danou pracovní pozici. 

V životopise své znalosti a schopnosti nepodceňovat, ani nepřeceňovat. Analýza 

personálních agentur potvrdila, že se uchazeči o práci ve svých jazykových znalostech 

spíše přeceňují. Z tohoto důvodu doporučuji neuvádět v životopise jazyk, který 

neovládáme na stanovené úrovni. Při pohovorech toto určitě nebude hrát ve prospěch 

uchazeče.  

Stejně tak není vhodné psát každému zaměstnavateli identický motivační dopis. 

Personalista denně může číst desítky motivačních dopisů, které jsou „standardizované“, 



92 

 

motivačním dopisem lze o sobě mnohé říct a vyjádřit svůj entuziasmus a zájem o danou 

pracovní pozici. Motivační dopis by měl především zaujmout a nebýt výčtem suchých  

a stále opakovaných vět. 

Jak uvedla zástupkyně personální agentury, rada pro absolventy je být proaktivní. Toto 

souvisí s neustálým osobním rozvojem a snahou být stále lepší a také v něčem odlišný. 

Klíčem k úspěchu je vědět, co nás baví, zkoušet nové věci a být vytrvalý ve svém 

snažení klást důraz na sebevzdělávání a duševní hygienu. 

 Při analýze pracovních pozic bylo zjištěno, že mnozí zaměstnavatelé požadují nejen 

jazyky, vysokoškolské vzdělání, ale také z větší míry praxi v oboru. Z toho důvodu 

doporučuji studentům a budoucím uchazečům o práci hledat příležitosti pro praxi již  

při studiu. Jedním z velice přínosných možností je Erasmus praxe v zahraničí, při které 

mohou studenti, či budoucí uchazeči získat potřebnou praxi a ještě se zlepšit v cizím 

jazyce, či spolupracovat ve volném čase s některou neziskovou organizací přímo  

na praxi pro studenty zaměřené. 

Dále bylo zjištěno, že v dnešní době je velmi důležitá znalost jazyků, z analýzy 

vyplynulo, že v dnešní době je klíčovým jazykem angličtina. Znalost jazyka je 

požadována na mnoha pozicích, ovšem existují pozice, kde znalost cizího jazyka není 

až tak nutná.  Pokud se budoucí absolvent bude ucházet o zaměstnání v mezinárodní 

firmě, je velice výhodné umět se chovat v mezinárodním prostředí. Chování 

v mezinárodním prostředí bylo zmíněno v teoretické části, konkrétně v části 2.3.5. 

nazvané Zásady mezinárodní obchodní činnosti. Toto navazuje na doporučení, 

 že v mezinárodním podniku je nezbytné být si vědom multikulturních rozdílů  

a respektovat odlišnosti jiných kultur a národností.  
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4.3.1 Finanční náročnost navrhovaných řešení pro budoucí uchazeče o 

zaměstnání  

Finanční náročnost návrhů pro budoucí uchazeče o práci podléhá třem variantám 

náročnosti, stejně tak jako u zhodnocení návrhů pro studenty a Fakultu podnikatelskou. 

Nízká 

 Budoucí uchazeč o práci si může zakoupit knihu Sestavte si atraktivní životopis  

od autora Siegel Zbyněk na stránkách http://www.grada.cz/sestavte-si-atraktivni-

zivotopis_5143/kniha/katalog/. Cena knihy je 219 Kč. 

Střední 

 Střední varianta finanční náročnosti představuje absolvování kurzu „Pohovor“,  

na který se lze přihlásit na stránkách http://www.prijimaci-

pohovory.cz/kurz/prijimaci-pohovor. Cena kurzu „Pohovor“ je 5 400 Kč. 

Vysoká 

 Vysokou finanční náročnost představuje Erasmus praxe v zahraničí, jedinec sice 

obrží grant od školy, ale náklady v zahraničí jsou mnohdy mnohem vyšší, jak je 

možné zjistit ze stránek http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/. Ovšem 

tuto položku není možné vyčíslit, jelikož výše vynaložených vlastních nákladů je  

u každého absolventa praxe individuální. 

Tabulka 29: Finanční náročnost návrhů pro budoucí uchazeče o práci 

Míra finanční 

náročnosti
Návrh Cena

Nízká Kniha Sestavte si atraktivní životopis 219 Kč

Střední Kurz „Pohovor“ 5 400 Kč

Vysoká Erasmus praxe Individuální

Finanční náročnost navrhovaných řešení pro budoucí uchazeče o práci

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

http://www.grada.cz/dalsi-knihy-autora/Siegel_Zbyn%ECk/
http://www.grada.cz/sestavte-si-atraktivni-zivotopis_5143/kniha/katalog/
http://www.grada.cz/sestavte-si-atraktivni-zivotopis_5143/kniha/katalog/
http://www.prijimaci-pohovory.cz/kurz/prijimaci-pohovor
http://www.prijimaci-pohovory.cz/kurz/prijimaci-pohovor
http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/
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ZÁVĚR 

Současná doba je ve znamení zdokonalování, inovace, klade důraz na rychlost, 

efektivnost, optimalizaci. To samé je požadováno od zaměstnanců firem, očekává se  

od nich, že se budou neustále zdokonalovat, jejich efektivita práce se bude zvyšovat.  

Uchazeči o práci se musí nějak lišit, či být lepší než ostatní. Z důvodu globalizace  

a internacionalizace jsou na zaměstnance kladeny odlišné a nové požadavky. Absolventi 

již nemohou spoléhat na to, že pouze titul jim zajistí úspěšnou budoucnost, je nutné 

pracovat na dalších znalostech a osobním rozvoji. Jednou z možností, jak se odlišit je 

aktivní znalost cizího jazyka. Mezi stěžejní nároky na zaměstnance patří především 

jazyková vybavenost a schopnost používat cizí jazyky. Jaké jazyky je v dnešní době 

dobré znát, na jaké úrovni a jak se prosadit na trhu práce je náplní této diplomové práce. 

Práce se soustředí na průzkum jazykové vybavenost budoucích absolventů pro pracovní 

trh se zaměřením na ekonomickou oblast.  

Cílem práce bylo analyzovat trh pracovních příležitostí a porovnat jazykové požadavky 

se současným stavem jazykové vybavenosti studentů Fakulty podnikatelské. Dílčím 

cílem byla analýza dalších souvisejících oblastí, jako analýza provedená učiteli, analýza 

názorů zástupců personálních agentur a analýza fakulty a studijních programů. Cíl práce 

byl tudíž splněn a tato práce přinesla požadované informace. 

Východiskem práce byly teoretické poznatky, které jsou obsahem teoretické části. Část 

teoretická objasňuje především oblasti jako management osobního rozvoje, popisuje 

mezinárodní procesy a události, vedoucí k ekonomickým a jazykovým změnám, dále 

také kooperaci v mezinárodním prostředí a jazykové vzdělávání v praxi. Teoretické 

poznatky byly sumarizovány tak, aby se mohly stát dalším podkladem pro část 

analytickou a část vlastních návrhů. 

Obsahem analytické části bylo analyzovat trh pracovních příležitostí s ohledem  

na jazyky požadované zaměstnavateli a tuto analýzu porovnat s jazykovou vybaveností 

studentů Fakulty podnikatelské. Jazyková vybavenost studentů úzce souvisí 

s jazykovým vzděláváním poskytované fakultou, proto byly analyzovány také studijní 

osnovy jednotlivých oborů. Další oblastí analýzy byly názory učitelů na nynější úroveň 

jazykových znalostí studentů. V neposlední řadě byly analyzovány také personální 

agentury nabízející práci, prostřednictvím zástupců dvou personálních agentur v Brně.   
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Dílčí analýzy probíhaly různými způsoby, analýza dat studentů a učitelů probíhala 

prostřednictvím dotazníkového průzkumu, analýza firem probíhala rešerší aktuálně 

nabízených prací pro uchazeče s vysokoškolským vzděláním, se zaměřením  

na ekonomickou, popřípadě informatickou oblast a požadovaných jazyků. Analýza dat 

personální agentury probíhala prostřednictvím interview se zástupci dvou brněnských 

personálních agentur. Analýza školy proběhla na základě rešerše stránek fakulty  

a studijních osnov jednotlivých studijních programů a oborů.  

Stěžejní analýzy tedy analýza studentů a analýza firem byly provedeny v následujícím 

rozsahu. Na dotazníkovém šetření se podílelo 237 studentů Fakulty podnikatelské,  

a bylo analyzováno 123 nabídek práce firem, které působí v Brně.  

Na základě analytické části bylo zjištěno, že nejvíce ovládaným jazykem je jazyk 

anglický, který ovládá asi 99,5 % studentů fakulty, nejčastěji na úrovni B2. Druhý 

jazyk, který nejčastěji studenti ovládají je jazyk německý, který v jisté míře ovládá asi 

61 % nynějších studentů a to nejvíce na úrovni A2. Další jazyky, které studenti ovládají 

je ruština, francouzština, italština, španělština, a to také nejčastěji na úrovni A2. 

Nejčastěji požadovaným jazykem zaměstnavatelů v Brně, kteří vyžadují znalost cizího 

jazyka od absolventů vysokých škol, je jazyk anglický, který je požadován v 97,6 % 

nabídek práce, které jazyk vyžadují. Nejčastější úrovní, kterou zaměstnavatelé požadují 

v oblasti anglického jazyka je úroveň B2. Druhým nejvíce požadovaným jazykem je 

jazyk německý, který byl požadován v 19,51 % nabídek práce, a to nejčastěji na úrovni 

A2. Dalšími požadovanými jazyky jsou francouzština a ruština, ale již v menší míře. 

Jazyky, které nejsou tak frekventované, jako švédština, či portugalština jsou, pokud jsou 

zaměstnavatelem požadovány, tak na vyšších úrovních, jako C1 a výše.  

Z výzkumu tedy plyne následující závěr. Studenti Fakulty podnikatelské jsou velmi 

dobře vybaveni pro trh pracovních příležitostí a jejich znalosti korespondují 

s požadavky trhu. Znalost anglického jazyka koresponduje s požadavky zaměstnavatelů, 

znalost německého jazyka je také velice rozšířená, sice ne tak, jak zaměstnavatelé 

požadují, tedy požadovaná znalost je nejfrekventovaněji B1 a vybavení studentů je 

nejčastěji A2, což není až tak markantní rozdíl. Studenti oplývají také znalostí jiných 

světových jazyků, které sice nejsou na trhu pracovních příležitostí v okolí Brna tak 

frekventovaně požadovány, ale jejich znalost je výhodou. Z toho lze usoudit, že studenti 
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a budoucí absolventi jsou velice konkurenceschopní a mají šanci uspět na trhu práce  

a pracovních příležitostí.   

V části vlastních návrhů byly na základě analýz vytvořeny doporučení pro tři oblasti, 

oblast studentů, oblast Fakulty podnikatelské a oblast budoucích uchazečů o práci. 

Vlastní návrhy pro oblast studentů odpovídají především zásadám managementu 

osobního rozvoje a plánu na osobní rozvoj. Poskytuje studentům náhled a doporučení  

jak se dále rozvíjet nejen v jazykové oblasti. 

Další oblastí návrhů byly návrhy pro Fakultu podnikatelskou, a to jak zařadit jazykové 

vzdělávání do osnov, aby studenti byli ještě konkurenceschopnější a nebáli se jazyk 

používat. Mezi tyto návrhy spadá stěžejní návrh vytvoření Ústavu jazyků a jazykových 

učeben v rámci Fakulty podnikatelské. Realizace tohoto návrhu by však byla velice 

časově a finančně náročná. 

Oblast návrhů pro budoucí uchazeče o práci vyplývá z analýzy personálních agentur. 

Díky rozhovorům se zástupci personálních agentur bylo možné zjistit, jakých chyb se 

dopouštějí uchazeči o práci, jak se těchto chyb vyvarovat a jejich následná doporučení  

pro získání pracovní pozice.  

Realizace jakékoliv změny je vždy náročná a vyžaduje ať již po jedinci, instituci či 

jakémkoliv jiném subjektu dlouhodobější časové i finanční úsilí. Věřím, že doporučení, 

v této práci uvedená, najdou svá uplatnění a budou přínosná jak pro studenty fakulty, 

tak pro fakultu samotnou. 
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100 % 

REWORK 

s.r.o. 

www.prace.cz 

Specialista pro 

obchod a 

marketing 

AJ – 

výhodou, 

ne 

podmínkou 

B

1          

ABB www.jobs.cz 

Accountant GA 

/ Účetní hlavní 

knihy 

Aktivní 

znalost AJ 

B

2          

ABB www.jobs.cz  

HR Operations 

Manager 

English 

level: min. 
C1 

C

1          

Accace s.r.o. www.prace.cz Účetní 

Znalost 
anglického 

jazyka 

slovem i 

písmem, 

další jazyky 

vítány 

B

2          

ADRIALAN

D s.r.o. 
www.prace.cz 

Product 

manager v CK 

Italský 

jazyk 

slovem i 

písmem 

výhodou, 

anglický 

nebo 

německý 
jazyk 

podmínkou 

B

2 

B

2    

B

1     

Advantage 

Consulting, 

s.r.o. 

www.prace.cz 

Obchodník pro 

oblast sítí 

Znalost AJ 

slovem i 

písmem 

B

1          

 

Advantage 

Consulting, 

s.r.o. 

www.jobs.cz  

Head of quality 

departement 

Komunikati

vní znalost 

AJ 

podmínkou 

B

2          

Advantage 

Consulting, 

s.r.o. 

www.jobs.cz 

Konzultant 

Remedy 

Systémů 

Pokročilá 

znalost 

angličtiny 

(každodenn

í užití) 

B

1          

http://www.honeywell.jobs.cz/
http://www.honeywell.jobs.cz/
http://www.honeywell.jobs.cz/
http://www.honeywell.jobs.cz/
http://www.honeywell.jobs.cz/
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AG FOODS 

Group a.s. 
www.prace.cz 

Vedoucí 

servisního 

oddělení s AJ 

Výborná 

znalost AJ 

slovem i 

písmem 

C

1          

ALERION 

s.r.o. 
www.prace.cz 

Marketing & 

office asistent 

Znalost 

anglického 

nebo 

německého 

jazyka 
slovem i 

písmem 

výhodou 

B

2 

B

2         

Androsa, 

s.r.o. 
www.jobs.cz  

Finanční 

Controller 

Senior 

Znalost AJ 
B

1          

APOGEO 

s.r.o. 
www.jobs.cz  

Daňový 

konzultant 

Dobrá 

znalost AJ 

slovem i 

písmem, 

znalost 

ostatních 
jazyků 

výhodou 

B

2          

AUDITOR, 

spol. s r.o. 
www.jobs.cz  

Daňový 

asistent/ka 

Němčina (S

tředně 

pokročilá), 

Angličtina (

Základní/Pa

sivní) 

A

2 

B

1         

AVES 

PLUS, spol. 

s r.o. 

www.jobs.cz  

Business sales 

manager 

Znalost 

anglického 

jazyka na 
úrovni B2 

B

2          

AVG 

Technologies 

CZ, s.r.o. 

www.jobs.cz  

Purchasing 

support 

Fluent in 

English 

C

1          

AW 

Partners, 

s.r.o. 

www.jobs.cz  

Produktový 

specialista/ 

Business 

Development 

Manager–

Polsko 

Angličtina (

Pokročilá), 

Polština – 

slovem i 

písmem – 

na úrovni 

rodilý 

mluvčí 

C

1      

C

2    

http://www.prace.cz/
http://www.prace.cz/
http://www.prace.cz/
http://www.prace.cz/
http://www.prace.cz/
http://www.prace.cz/
http://www.prace.cz/
http://www.prace.cz/
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AwPartners 

s.r.o. 
www.prace.cz 

Office Centre 

Manager 

Znalost AJ 

– slovem i 

písmem 

C

1          

Bosch 

Rexroth, 

spol. s r.o. 

www.prace.cz 

Projektový 

manažer 

Znalost 

angličtiny a 

portugalštin

y na úrovni 

rodilého 

mluvčího 

C

2        

C

2  

Consent 

Consulting 

Czech, spol. 

s r.o. 

www.jobs.cz 
Branch 

manager 

Angličtina 

(Pokročilá) 

nebo 
Němčina 

(Pokročilá) 

C
1 

C
1         

CPL Jobs 

s.r.o. 
www.jobs.cz 

(Junior) 

Accountant 

Fluent 

English, 

Good 

German 

would be an 

advantage 

C

1 

B

1         

CPL Jobs 

s.r.o. 
www.prace.cz 

Economic 

profiles with 

scandinavian 

languages 

Švédština 

(Pokročilá), 

Finština 

(Pokročilá), 

Angličtina 

(Pokročilá) 

C

1       

C

1  

C

1 

Česká 

spořitelna, 

a.s. 

www.jobs.cz  

Finanční 

analytik/čka 
(Korporátní 

bankovnictví) 

Anglický 

jazyk 

(aktivní 
znalost 

slovem i 

písmem) 

B
2          

D.S. 

Leasing, a.s. 
www.jobs.cz  Finanční ředitel 

Komunikati

vní znalost 

AJ výhodou 

B

1          

Daikin 

Device 

Czech 

Republic 

s.r.o. 

www.prace.cz 

Nákupčí – 

skladové 

hospodářství 

Komunikati

vní znalost 

AJ 

B

1          

Delloite www.prace.cz Assistant (SSC) 

Výborná 

znalost 

Anglického 

jazyka 

C

1          

Deloitte 

Advisory 

s.r.o. 

www.jobs.cz  

Asistent 

Auditora 

Výbornou 

znalost 

angličtiny 

C

1          

http://www.prace.cz/
http://www.prace.cz/
http://www.prace.cz/
http://www.prace.cz/
http://www.prace.cz/
http://www.prace.cz/
http://www.prace.cz/
http://www.prace.cz/
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Deloitte 

Advisory 

s.r.o. 

www.deloitte.j
obs.cz/  

Assistant (SSC) 

Výborná 

znalot 

Anglického 

jazyka 

C

1          

DHL www.jobs.cz  

Obchodní 

zástupce 

Aktivní 

znalost 

anglického 

jazyka 

B

2          

Dixons 

Retail SSC 

s.r.o. 

www.jobs.cz  

Business 

Process Analyst 

Fluent 

English for 

daily 

communica

tion 

B

2          

DOSTING, 

spol. s r.o. 
www.jobs.cz  

Ekonomka / 

Všeobecná 
účetní 

Angličtina (

Základní/Pa
sivní) 

A
1          

EGO-

personální 

poradenství,

s.r.o. 

www.jobs.cz  

Senior 

Accountant 

IFRS 

Výborná 
znalost 

anglického 

jazyka 

C

1          

EKOL 

energo s.r.o. 
www.prace.cz 

Obchodní 

manager 

zakázek 

Znalost 

německého 

nebo 

anglického 

jazyka 

(případně 

ruského) 

B

2 

B

1         

Ernst & 

Young, s.r.o. 
www.prace.cz 

Asistent 

auditora 

Velmi 

dobrou 

znalost 

anglického 

jazyka 

B

2          

FEI Czech 

Republic 

s.r.o. 

www.fei.jobs.c
z/  

EHS Manager 
English 

(Advanced) 
C
1          

FEI Czech 

Republic 

s.r.o. 

www.fei.jobs.c
z/  

Forwarding 

Officer Senior 

Angličtina 

(Pokročilá) 

C

1          

FEI Czech 

Republic 

s.r.o. 

www.fei.jobs.c
z/  

Logistik - 

plánovač 

Angličtina 

(Pokročilá) 

C

1          

flow-r www.jobs.cz  

Hlavní účetní - 

výroba 

Aktivní 

znalost AJ 

pro účetní 

praxi (B2) 

B

2          

http://www.deloitte.jobs.cz/
http://www.deloitte.jobs.cz/
http://www.prace.cz/
http://www.prace.cz/
http://www.prace.cz/
http://www.prace.cz/
http://www.prace.cz/
http://www.prace.cz/
http://www.fei.jobs.cz/
http://www.fei.jobs.cz/
http://www.prace.cz/
http://www.prace.cz/
http://www.prace.cz/
http://www.prace.cz/
http://www.prace.cz/
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FNZ 

(Czechia) 

s.r.o. 

www.prace.cz 

Business 

Analyst 

Excellent 

knowledge 

of English 

langauge; 

C

1          

GEFCO 

ČESKÁ 

REPUBLIK

A s.r.o. 

www.jobs.cz  

Quality 

Coordinator 

Komunikati

vní znalost 

AJ 

B

2          

Geneva Tax 

Advisory, 

s.r.o. 

www.jobs.cz  

Daňový 

poradce 

Angličtina 

(Pokročilá), 

Němčina (P

okročilá) 

C

1 

C

1         

GIT Consult 

Czech s.r.o. 
www.prace.cz 

Manažer 

technického 

úseku 

Schopnost 

komunikace 

v 

Angličtině 

B

2          

Grafton 

Technologies 

Brno 

www.prace.cz 

Finanční 

analytik 

Komunikati

vní znalost 

anglického 
jazyka a 

alespoň 

mírně 

pokročilá 

znalost 

německého 

jazyka 

B

2 

B

1         

Grafton 

Technologies 

Brno 

www.prace.cz 

Support ERP 

konzultant 

Dorozumět 

se anglicky 

ústně i 

písemně 

B

2          

Grafton 

Technologies 

Brno 

www.prace.cz 

Data 

acquisicionst  

Fluent in 

English & 

German 

C

1 

C

1         

GRANT 

CAPITAL 

a.s. 

www.jobs.cz  

Burzovní 

analytik 

Znalost 

anglického 

jazyka 

alespoň na 
úrovni B2 

B

2          

Hays Czech 

Republic, 

s.r.o. 

www.jobs.cz  

Relationship 

Manager 
Znalost AJ 

B

1          

http://www.prace.cz/
http://www.prace.cz/
http://www.prace.cz/
http://www.prace.cz/
http://www.prace.cz/
http://www.prace.cz/
http://www.prace.cz/
http://www.prace.cz/
http://www.prace.cz/
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HEINEKEN 

Česká 

republika, 

a.s. 

www.jobs.cz  

Commercial 

Auditor 

Znalost 

anglického 

jazyka 

výhodou 

B

1          

Hestego www.jobs.cz  Účetní 

AJ nebo NJ 

základní 

úroveň 

A

2 

A

2         

HOFMANN 

WIZARD 

s.r.o. 

www.jobs.cz  

Hlavní účetní s 

AJ 

Komunikati

vní znalost 

AJ alespoň 

na úrovni 

FCE 

B

2          

HOFMANN 

WIZARD 

s.r.o. 

www.jobs.cz  

Manažer Key 

Account 

oddělení 

Angličtina 

(Středně 

pokročilá) 

B

1          

Honeywell 
www.honeywe

ll.jobs.cz 

Indirect 

Commodity 

Manager 

English and 

German / 

French 

B

2 

B

1  

B

1       

Honeywell 
www.honeywe
ll.jobs.cz 

Buyer - New 

Product 

Introduction 

Fluent in 

English, 
spoken and 

written/ 

French 

an/or 

German an 

advantage 

C

1 

B

1  

B

1       

Honeywell 
www.honeywe
ll.jobs.cz 

Sales 

Department 

Officer 

English 

language 

(advance 

level) 

B

2          

Honeywell 
www.honeywe
ll.jobs.cz 

HR Generalist 
Fluent 

English 

C

1          

Honeywell 
www.honeywe
ll.jobs.cz 

HRS 

Operations 

Specialist 

Fluent 

English 

(spoken and 

written) 

C

1          

Honeywell 
www.honeywe
ll.jobs.cz 

Accounting 
Specialist with 

English and 

Spanish 

Advanced 

English and 

Spanish 

C

1    

C

1      

Honeywell 
www.honeywe
ll.jobs.cz 

Regional 

Financial 

Analyst - 

Pricing 

Fluent in 

English 

C

1          

http://www.prace.cz/
http://www.jobs.cz/
http://www.prace.cz/
http://www.prace.cz/
http://www.honeywell.jobs.cz/
http://www.honeywell.jobs.cz/
http://www.jobs.cz/
http://www.jobs.cz/
http://www.jobs.cz/
http://www.jobs.cz/
http://www.jobs.cz/
http://www.jobs.cz/
http://www.jobs.cz/
http://www.jobs.cz/
http://www.jobs.cz/
http://www.jobs.cz/
http://www.jobs.cz/
http://www.jobs.cz/
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IBM 
www.ibm.com
/employment/c

z/  

Customer 

Service 

Representative 

English: 

Fluent, 

French: 

Fluent 

C

1   

C

1       

IBM 
www.ibm.com
/employment/c
z/  

Customer 

Service 

Representative 

English: 

Fluent, 

Italian: 

Fluent 

C

1     

C

1     

Infosys www.prace.cz 

Consultant 

Insurance 

Fluency in 

English and 

German 

C

1 

C

1         

Infosys BPO 

s.r.o. 
www.prace.cz 

Řídící 

pracovníci v 

oblasti 
účetnictví a 

kontrolingu 

Plynulá 
znalost AJ 

C
1          

INTELEK 

spol. s.r.o. 
www.jobs.cz  Finanční ředitel 

Nutná 

aktivní 

znalost 

angličtiny 

(slovem i 

písmem) 

B

2          

INVEA-

TECH a.s. 
www.prace.cz 

Junior Software 

Developer 

Angličtina 

na úrovni 

B1 

B

1          

Jaspar s.r.o. www.jobs.cz  Hlavní účetní 

Anglický či 

nemecký 

jazyk 

výhodou 

B

1 

B

1         

JOHN FOX, 

s.r.o. 
www.prace.cz 

Samostatná 

účetní 

Aktivní 

znalost AJ 
v psané 

podobě 

výhodou 

B

2          

JONCKERS 

TRANSLAT

ION & 

ENGINEER

ING s.r.o. 

www.jobs.cz  

Procurement 

Manager 

Fluent in 

English, 

Knowledge 

of other 

European 
or Asian 

Language 

C

1          

http://www.ibm.com/employment/cz/
http://www.ibm.com/employment/cz/
http://www.ibm.com/employment/cz/
http://www.ibm.com/employment/cz/
http://www.ibm.com/employment/cz/
http://www.ibm.com/employment/cz/
http://www.jobs.cz/
http://www.jobs.cz/
http://www.jobs.cz/
http://www.jobs.cz/
http://www.jobs.cz/
http://www.jobs.cz/
http://www.jobs.cz/
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Komerční 

banka, a.s. 
www.prace.cz 

Junior Risk 

Analyst 

Nutná 

dobrá 

znalost 
angličtiny 

slovem i 

písmem, 

znalost 

němčiny 

výhodou 

B

2 

B

1         

Konica 

Minolta 

Business 

Solutions 

Czech, spol. 

s r.o. 

www.prace.cz 

Product 

Manager 

Aktivní 

znalost AJ 

B

2          

KOVALSK

Y & 

PARTNERS 

s.r.o. 

www.jobs.cz  

Custormer 

service 

Manager 

Výborná 

znalost AJ ( 

další jazyky 

vítané) 

C

1          

KOVALSK

Y & 

PARTNERS 

s.r.o. 

www.jobs.cz  

Finanční 
Controller 

Znalost AJ 
B
2          

KPMG 

Česká 

republika, 

s.r.o. 

www.prace.cz 

Asistent 

daňového 

poradce 

Aktivní 

znalost 

anglického 

jazyka 

(německý 

jazyk 

výhodou) 

B

2 

B

1         

KPMG 

Česká 

republika, 

s.r.o. 

www.prace.cz 

Asistent 

auditora 

Aktivní, 

velmi dobrá 

znalost 

anglického 

jazyka 

C

1          

MIVALT 

s.r.o. 
www.prace.cz Účetní 

Znalost 

anglického 
jazyka 

písmem 

B
2          

MORAVIA 

PROPAG, 

s.r.o 

www.jobs.cz  

Nákupčí - 

reklamní prvky 

Aktivní 

znalost 

anglického 

jazyka 

B

2          

MORAVIA 

PROPAG, 

s.r.o. 

www.jobs.cz  

Specialista 

řízení Cash 

Flow 

Angličtina 

slovem 

i písmem 

B

2          

MORAVIA 

PROPAG, 

s.r.o. 

www.jobs.cz  

Mzdová(ý) 

účetní 

Anglický 

jazyk na 

středně 

pokročilé 

úrovni 

B

1          
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NAVISYS 

s.r.o. 
www.prace.cz 

Konzultant MS 

Dynamics 

Znalost 

angličtiny 

B

2          

NAVISYS 

s.r.o. 
www.jobs.cz  

Vedoucí 

projektu 

Znalost 

angličtiny 

B

2          

NEPA, 

společnost s 

ručením 

omezeným 

www.prace.cz 
Obchodní 

manažer 

Aktivní AJ 

výhodou 

B

1          

NESS Czech 

s.r.o. 
www.prace.cz 

Obchodník / 

Zahr.trhy/ 

Utilities nebo 

Manufacturing 

Angličtina 

(Pokročilá) 

C

1          

NetSuite 
http://netsuite.j

obs.cz/ 

Product 

Manager 

English 

(Advanced) 

C

1          

OHL ŽS, 

a.s. 
www.jobs.cz 

Daňový 

poradce 

Znalost 

anglického 

jazyka 

výhodou 

B

1          

PATRIA 

Kobylí, a.s. 
www.jobs.cz  Hlavní ekonom 

Aktivní 

znalost min. 

jednoho 

světového 

jazyka 

(angličtina, 

němčina) 

B

2 

B

2         

PERSPEKT

IVA CZ, 

s.r.o. 

www.jobs.cz  

Tester - 

výkonnostní 
testování 

Angličtina 

(Středně 
pokročilá) 

B
1          

POCLAIN 

HYDRAULI

CS, s.r.o. 

www.jobs.cz  

Účetní GL 

Accountant 

Anglický 

jazyk 

(alespoň 

úroveň B1), 

Znalost 

francouzšti

ny výhodou 

B

1   

B

1       

PPG 

INDUSTRIE

S CZECH 

REPUBLIC, 

s.r.o. 

www.prace.cz 

AP Specialist s 

FJ 

dobrou 

znalost 

francouzské

ho jazyka, 

znalost 

anglického 
jazyka 

výhodou 

B

1   

B

2       
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PPG 

INDUSTRIE

S CZECH 

REPUBLIC, 

s.r.o. 

www.jobs.cz  

AP Specialist s 

FJ 

Dobrou 

znalost 

francouzské

ho jazyka, 

znalost 

anglického 

jazyka 

výhodou 

B

1   

B

2       

ProfesKonta

kt, spol. s 

r.o. 

www.prace.cz 

Manažer 

výroby 

Operativní 

znalost AJ 

na úrovni 

B2 

B

2          

Provident 

Financial 

s.r.o. 

www.prace.cz 

Analytik/-čka 

oddělení správy 

a vymáhání 

pohledávek 

Středně 

pokročilá 

znalost AJ 

B

1          

Provident 

Financial 

s.r.o. 

www.jobs.cz  

Analytik/-čka 

oddělení správy 

a vymáhání 

pohledávek 

Středně 

pokročilá 

znalost AJ 

B

1          

PŘEDVÝBĚ

R.CZ s.r.o. 
www.prace.cz Finanční ředitel 

Znalost 

anglického 

jazyka na 

dobré 

úrovni 

B

2          

R4U s.r.o. www.jobs.cz  

Relationship 
Manager 

SME/Corporate 

Komunikati
vní znalost 

AJ 

B
2          

Raiffeisenba

nk a.s. 
www.jobs.cz  

Relationship 

Manager 

komunikati

vní znalost 

anglického 

jazyka,  
znalost 

německého 

či ruského 

jazyka 

výhodou 

B

2 

B

1 

B

1        

Randstad 

s.r.o. 
www.jobs.cz  Finanční účetní 

AJ nebo NJ 

jazyk na 
komunikati

vní úrovni; 

B
2 

B
2         

REDA a.s. www.jobs.cz  

Manažer Key 

Account 

oddělení 

Angličtina 

(Pokročilá) 

C

1          
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Rödl & 

Partner 

Audit, s.r.o. 

www.jobs.cz  

Samostatná 

finanční účetní 

Dobrá 

znalost 

německého 
nebo 

anglického 

jazyka 

slovem i 

písmem 

B

2 

B

2         

Roscomac 

CZ s.r.o. 
www.prace.cz 

Administrátor/

General 

Administrator 

Komunikati

vní 

angličtina 

B

2          

Roscomac 

CZ s.r.o. 
www.prace.cz 

Manažer 

lidských 

zdrojů/HR 

Manager 

Komunikati

vní 

angličtina 
          

Roscomac 

CZ s.r.o. 
www.prace.cz 

Projektový 

manažer 

Znalost AJ 

slovem i 

písmem 

B

2          

Sberbank 

CZ, a.s. 
www.prace.cz 

Správce 

firemních úvěrů 

Dobrá 

znalost 

anglického 

jazyka 

B

2          

Sberbank 

CZ, a.s. 
www.jobs.cz  

Relationship 
Manager 

Komunikati

vní znalost 
AJ 

B
2          

Sberbank 

CZ, a.s. 
www.jobs.cz Firemní bankéř 

Znalost 
AJ/RJ 

výhodou 

B

1  

B

1        

Schindler 

CZ, a.s. 
www.prace.cz 

Obchodně 

technický 

zástupce 

Znalost 

angličtiny 

výhodou 

B

1          

Siemens 

s.r.o. 
www.jobs.cz  

Sales Manager 

with Polish 

Velmi 

dobrou 

znalost 

polštiny - 

podmínkou, 

dobrou 

znalost 
angličtiny 

B

1      

B

2    

Siemens, 

s.r.o. 
www.jobs.cz  Sales manager 

Velmi 
dobrou 

znalost 

polštiny, 

dobrou 

znalost 

angličtiny 

B

1      

C

1    

Silektro 

s.r.o. 
www.jobs.cz  

Obchodní 

manažer 

Angličtina (

Středně 

pokročilá) 

B

1          
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SITA CZ 

a.s. 
www.jobs.cz  

Obchodně 

technický 
zástupce 

Němčina 

(Pokročilá), 

Angličtina 
(Základní/P

asivní) 

A

2 

C

1         

SMART 

Comp. a.s. 
www.jobs.cz  

Ředitel provozu 

telekomunikačn

ích služeb 

Znalost AJ 
B

1          

Takko 

Fashion 

s.r.o. 

www.prace.cz 

Finanční účetní 

– placená stáž 

Dobrou 

znalost 

německého 

a 

anglického 

jazyka 

B

2 

B

2         

TE 

connectivity 
www.jobs.cz  

Produktový 

inženýr 

AJ k denní 

komunikaci 

podmínkou 

B

2          

TopFert 

s.r.o. 
www.prace.cz 

Referent/ka 

zahraničního 
obchodu 

Plynulá 

znalost 

anglického 
jazyka 

slovem i 

písmem 

C
1          

UNIS, a.s. www.prace.cz 

Referent 

finanční 

analýzy 

Angličtina 

(Středně 

pokročilá), 

Ruština 

(Mírně 

pokročilá) 

B

1  

A

2        

UNIS, a.s. www.prace.cz 

Manažer 

prodeje a 

marketingu 

Angličtina 

(Pokročilá), 

Aktivní 

znalost 

Ruského 

jazyka 

výhodou. 

C

1  

B

1        

WINSTON 

Production, 

s.r.o. 

www.prace.cz 
Asistentka 

jednatele 

dobrá 
znalost AJ 

slovem i 

písmem 

B

2          

Work 

Service 

Czech s.r.o. 

www.jobs.cz 

Disponent 

zákaznického 

servisu (AJ a 

NJ) 

Angličtina (

Pokročilá), 

Němčina (P

okročilá) 

C

1 

C

1         
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Zebra 

Technologies 
www.prace.cz 

Invoicing 

Specialist with 

EN 

Good 

knowledge 

of English – 

written and 

spoken 

B

2          

Zebra 

Technologies 
www.jobs.cz  

Assistant 

Finance 

Advanced 

knowledge 

of English 

language 

(both 

written and 
spoken) 

C

1          

Zetor www.prace.cz 

Nákupčí pro 

obalový 

materiál 

Komunikati

vní znalost 

anglického 

jazyka 

B

2          

   
Upřesnění 
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Celkový 

součet 

1

2

0 

24 4 6 1 2 3 1 1 1 

   
A1 1 

         

   
A2 3 1 1 

       

   
B1 

2

9 
11 3 3 

 
1 

    

   
B2 

4

9 
6 

 
2 

  
1 

   

   
C1 

3

7 
6 

 
1 1 1 1 1 
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C2 1 

     
1 

 
1 
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Příloha č. 2: Dotazník pro studenty FP VUT v Brně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3: Dotazník pro učitele FP VUT v Brně



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


