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VZDĚLÁVÁNÍ

Vtáhneme vás do světa



„Tím, že učíme jiné, učíme sami sebe.
Seneca

Slovo úvodem

Když jsem v roce 1998 vedla své první celodenní kurzy němčiny, 
netušila jsem, jak důležitou roli bude hrát výuka cizích jazyků 
na mé profesní cestě. Když jsem se po delším pobytu v němec-
ké automobilce vrátila do Čech, měla jsem již poměrně jasno. 
Napsala jsem své první dvojjazyčné učebnice, vyškolila lektory 
a díky mým zkušenostem z firemního prostředí jsme se začali 
věnovat firemním jazykovým kurzům. V roce 2004 jsem založila 
jazykovou školu jazz-com  
a napsala další učebnice profesní němčiny. V roce 2008 jsme 
zahájili jako  první jazyková škola v Čechách virtuální výuku tzv. 
3D e-learning a to už byl jen krůček k tomu začít spojovat jazy-
kové znalosti  
s dalšími dovednostmi. Následovaly další  kurzy jako Prezentace 
v angličtině, kurzy Interkulturní komunikace a tím i jasný směr 
společnosti. Vybudovat celistvé vzdělávací programy, ve kterých 
spojujeme jazykové znalosti s dalšími dovednostmi a vytvořit tak 
životní styl, ve kterém je neustálé vzdělávání samozřejmostí.
Vzdělávací programy, které jsme pro vás připravili na následují-
cích stránkách, jsou výsledkem více než dvacetileté zkušenosti a 
věřím, že si u nás vyberete. 

Za celý tým jazz-com
Michaela Krausová
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Úplnou novinkou letošního roku je série workshopů 
manažerské praxe s názvem „I lokální management má 
povinnost prosadit se v globálním světě.“

Připravili jsme ji jako společný projekt s Václavem 
Novákem, zkušeným krizovým managerem. Osobně řídil 
jedny z největších úspěšných restrukturalizací společností 
v ČR.  Workshopy jsou určené především pro managery � rem 
ve vedoucích pozicích. Aktuální program vychází jak 
ze zkušeností Václava Nováka, tak ze zpětné vazby potřeb 
našich zákaznických společností.

Témata, kterými se během celé série odborných workshopů 
budeme zabývat, zahrnují nejdůležitější oblasti managerské 
praxe, včetně těch, která se obvykle na univerzitách neobjeví.

„Hrajeme na globálním hřišti.  Přestává být 
důležité, odkud kdo je. Důležité je, kdo co umí.“ 

Václav Novák

Vtáhneme vás do světa.

MANAGERSKÁ CESTA ÚSPĚCHU
WORKSHOPY PRO MANAGERY S AMBICEMI

POMŮŽEME 
VÁM

SPOJTE SE
S NÁMI

Managerský příběh
Objevte svůj managerský 
příběh a nadchněte pro něj 
ostatní.

Znalost řemesla
Managerské řemeslné 
desatero v praxi, které musíte 
znát.

Práce s čísly
Realizace vize znamená 
spojení managerského 
řemesla a práce s čísly.

Podstata úspěchu 
Proč jsou úspěšní lidé úspěšní 
a jaká je podstava úspěchu 
managementu.

jazz-com, s.r.o., Karla Čapka 433, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Telefon: +420 387 965 907, +420 607 724 625
Email: info@jazz-com.cz
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Jednoznačně se prokázalo, že prezentování v cizím jazyce 
všechny zaskočilo a že obě dovednosti – cizí jazyk a prezentaci 
je třeba trénovat jako celek. 

Kurz unikátně spojuje prezentační dovednost, profesní 
angličtinu a mezikulturní odlišnosti různých zemí. 
Zvládnete přemýšlet a tvořit prezentaci v angličtině, ve které 
probíhá celý kurz. 
Naučíte se utvořit moderní a dynamickou prezentaci, která 
odpovídá trendu zemí západní Evropy a dokážete tak 
komunikovat s publikem a udržet jeho pozornost.

Jednotlivé celodenní moduly jsme připravili se zkušenými 
rodilými mluvčími, kteří se zabývají prezentací jako trenéři 
a koučové ve � remní praxi v nadnárodních společnostech. 
Světem prezentace vás provedou E. George (Anglie) 
a P. Meškánová (Rakousko). Pomohou vám cíleně využít vaše 
silné stránky při prezentaci, stejně jako si osvojit správné 
termíny anglické prezentace.

„Nikdy nedostanete druhou šanci udělat dobrý 
první dojem.“ 

Peter Urs Bender

Vtáhneme vás do světa.

PREZENTACE V ANGLIČTINĚ
STAŇTE SE MISTREM PREZENTACE 
A ZAUJMĚTE SVÉ ZAHRANIČNÍ PUBLIKUM

POMŮŽEME 
VÁM

SPOJTE SE
S NÁMI

Upoutání publika
Přesvědčivě představíte své 
projekty, produkty a výsledky 
práce.

Profesní angličtina
Zvýšíte svou jistotu 
prezentace skvělou profesní 
angličtinou.

Uznání a respekt
Získáte kladné hodnocení 
své práce od kolegů 
a obchodních partnerů.

Mezikulturní rozdíly 
Nadchnete zahraniční 
publikum a získáte je pro 
svou věc.

jazz-com, s.r.o., Karla Čapka 433, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Telefon: +420 387 965 907, +420 607 724 625
Email: info@jazz-com.cz
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Sdělíte nám očekávaný efekt kurzu -  doplníte činnosti účast-
níka v cizím jazyce na jeho pozici – my určíme auditním testem 
jazykovou úroveň účastníka - navrhneme jazykový program 
(včetně rozsahu, časového rozvržení, forem kurzů a výběru lekto-
rů) – program doplníme mikrolearningem (spolupráce s účast-
níkem i po ukončení kurzu) – průběžně i na závěr vyhodnotíme 
kurz – na základě dohody a zpětné vazby doporučíme návazný 
jazykový program.
Naši lektoři mají pedagogické vzdělání a zkušenosti s vedením 
� remních kurzů. Oceníte metodu superlearning, která spoju-
je osvědčené a moderní metody (on-line poslechy, videa, data 
projekce, virtuální prostředí pro maximální přiblížení reálných 
situací).

Připravíme účastníky na aktuální situace jako:
- Změna pozice - Prezentace v cizím jazyce
- Firemní školení v cizím jazyce - Obchodní korespondence
- Telefonní konference - Služební cesta do zahraničí

„Brzy není tak dobré jako právě nyní.“ 
Seth Godin

Vtáhneme vás do světa.

POMŮŽEME 
VÁM

SPOJTE SE
S NÁMI

Rychlé vyškolení
Společně stanovíme cíl, 
časový rozvrh a jazykový 
program.

Profesní jazyk
Slovní zásobu, fráze a situační 
rozhovory připravujeme dle 
profese a pozice.

Jazyk v praxi
Obklopíme účastníky na celý 
den cizím jazykem, učí se 
v reálných situacích.

Auditní hodnocení 
Auditními testy určíme 
úroveň studenta podle 
Evrp. referenčního rámce.

jazz-com, s.r.o., Karla Čapka 433, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Telefon: +420 387 965 907, +420 607 724 625
Email: info@jazz-com.cz

INTENZIVNÍ JAZYKOVÉ PROGRAMY
V RÁMCI TALENT MANAGEMENTU VYBAVÍME VAŠE TALENTY 
PROFESNÍM CIZÍM JAZYKEM
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Každý mezinárodní tým má svá specifi ka, stejně jako každá 
společnost. Otevřeme společně témata, která jsou ve vaší � rmě 
nejaktuálnější a podle toho sestavíme program kurzu.

Velmi často stačí opravdu málo a efektivita spolupráce i atmo-
sféra ve � rmě se zvednou. Stačí vědět, proč naši partneři reagují 
a řeší věci daným způsobem. Nemusíme s nimi souhlasit, ani se 
sami měnit. Jen vzít na vědomí jejich hodnoty a normy. I my 
máme své a i nás zásadně ovlivňují při komunikaci s okolím.
• Uvědomíte si klíčová omezení i příležitosti při interkulturní 

spolupráci.
• Naučíte se zvládat mezikulturní rozdíly i to, jak předejít 

nedorozumění.
• Osvojíte si základní model pro porozumění odlišnostem 

mezi lidmi z různých kultur.
• Poznáte základní předpoklady pro budování důvěry 

v interkulturních týmech.

„Kolik kultur znáš, tolikrát jsi člověkem.“

Vtáhneme vás do světa.

POMŮŽEME 
VÁM

SPOJTE SE
S NÁMI

Interkulturní odlišnosti
Vysvětlíme, na jakém základě 
vznikají nedorozumění a jak 
je řešit.

Česká kultura
Seznámíme vás s typologií 
a speci� ky české kultury 
s důrazem na pracoviště.

Kulturní standardy 
Projdeme společně hodnoty 
a kulturní standardy 
vybraných kultur 
s orientací na komunikaci.

Praktické příklady
Uvedeme z praxe příklady 
přístupů při vedení a práci 
v interkulturních týmech.

jazz-com, s.r.o., Karla Čapka 433, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Telefon: +420 387 965 907, +420 607 724 625
Email: info@jazz-com.cz

INTERKULTURNÍ KOMUNIKACE 
SEZNAMTE SE SE SPECIFIKY KOMUNIKACE V ODLIŠNÝCH 
KULTURNÍCH SOUVISLOSTECH
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Chceme-li rozvíjet fi rmu a její tým, musíme vědět, co máme 
rozvíjet. Prvním krokem je společné setkání. Při něm 
prodiskutujeme stávající nebo plánovaný program vzdělávání 
a rozvoje. Po společné analýze navrhneme detailní program 
a jeho časování. Podobným postupem zařadíme školení 
dílčích témat do vašeho stávajícího systému vzdělávání.

V dnešní době tlaku na výkon jsou komunikace a aktivity 
manažera při vedení lidí a řízení výkonu nejaktuálnějšími 
tématy kurzů a workshopů.  Díky nim se naučíte:

• Co zahrnuje role manažera v dnešním světě

• Jak udržet a zvyšovat motivaci lidí

• Jak rozvíjet kompetence pracovníků

• Jak optimálně vést pracovní týmy

• Jak efektivně vést a organizovat porady

• Jaké jsou klíčové faktory úspěchu při vedení lidí

„Schopnost nadšení nese tvé naděje ke hvězdám.“ 
Henry Ford

Vtáhneme vás do světa.

POMŮŽEME 
VÁM

SPOJTE SE
S NÁMI

Vzdělávání a vize
Každá � rma má svou 
originální vizi a z ní má 
vycházet program vzdělávání.

Nejaktuálnější témata 
Projdeme společně 
nejaktuálnější témata � rmy 
a doporučíme kde a jak začít.

Na míru 
Sestavíme pro vás program 
na míru s ohledem na situaci 
a včetně časování.

Nastavení vzdělávání
Společně nastavíme 
dlouhodobý program 
i jednotlivé programy 
vzdělávání.

jazz-com, s.r.o., Karla Čapka 433, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Telefon: +420 387 965 907, +420 607 724 625
Email: info@jazz-com.cz

SOFT SKILLS VE FIREMNÍM SVĚTĚ 
VZDĚLÁNÍ JE ZÁKLADEM PRO BUDOVÁNÍ, ROZVOJ 
A VEDENÍ ÚSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

SOFT SKILLS VE FIREMNÍM SVĚTĚ 



w w w. j a z z - c o m . c z

Je jednoznačně prokázáno, že vyjednávání, stejně jako 
prezentaci, je třeba trénovat v cizím jazyce. Tedy  obě 
dovednosti – cizí jazyk a vyjednávání jako celek.

• Naučíte se přesvědčivě představit a získat pro své projekty 
a produkty partnera v jednání.

• Osvojí te si dovednost vystupovat př ed svý mi klienty/partnery 
sebevě domě , př esvě dč ivě  a pů sobivě . 

• Naučíte se poslouchat, volit své cíle a zaměřit se na jejich 
dosažení.

• Rozvinete svou dovednost empaticky vní mat a zpracová vat 
potř eby zá kazní ka. 

• Procvič í te si techniky jedná ní  s obchodní mi (i komplikovaný-
mi) partnery. 

• Nauč í te se uplatň ovat takové  myš lenkové  strategie, které  
vedou ú spě š ně  k cí li. 

 „Udávej pravidla nebo ti je dá někdo jiný a nebudou se ti líbit.“ 
Peter Urs Bender

Vtáhneme vás do světa.

POMŮŽEME 
VÁM

SPOJTE SE
S NÁMI

Příprava vyjednávání
Zvládnete důležitou přípravu 
před vyjednáváním.

Profesní angličtina 
Zvýšíte svou jistotu 
prezentace skvělou profesní 
angličtinou.

Techniky vyjednávání
Ovládnete techniky 
vyjednávání a získáte 
sebevědomí.

Pozitivní atmosféra
Dokážete utvářet kvalitní 
a dlouhodobý vztah 
s obchodním partnerem.

jazz-com, s.r.o., Karla Čapka 433, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Telefon: +420 387 965 907, +420 607 724 625
Email: info@jazz-com.cz

VYJEDNÁVÁNÍ V ANGLIČTINĚ 
OBJEVÍTE STRUKTURU ARGUMENTACE A DÍKY NÍ ZVLÁDNETE 
JAKOUKOLI DISKUZI

Peter Urs Bender

VYJEDNÁVÁNÍ V ANGLIČTINĚ 
OBJEVÍTE STRUKTURU ARGUMENTACE A DÍKY NÍ ZVLÁDNETE 



w w w. j a z z - c o m . c z

Učit se můžete z pohodlí domova, kanceláře či pokoje nebo 
zahrady hotelu. On-line výuka s on-line lektorem je jeden 
z nejefektivnějších způsobů výuky cizích jazyků. 

V době telefonních konferencí je to skvělý trénink nejnáročnější 
formy komunikace.

Co potřebujete?

• standardní počítač, notebook či tablet
• kameru (většinou je součástí notebooků a tabletů)
• sluchátka (doporučujeme) či reproduktory
• mikrofon (také součást notebooků a tabletů)
• internet
• program skype

„Bude vytvořen přístroj, který nebude větší než 
hodinky a umožní lidem spojení s jakýmkoli 
telefonem na světě.“

Nikola Tesla

Vtáhneme vás do světa.

SKYPE KURZY S LEKTOREM
NAUČTE SE CIZÍ JAZYK PO INTERNETU… ODKUDKOLIV, 
KDYKOLIV A VE VAŠEM PROSTŘEDÍ

POMŮŽEME 
VÁM

SPOJTE SE
S NÁMI

Kdykoliv
Pro všechny, kteří mají 
nabitý program a studují  
mimo obvyklé časy.

Odkudkoliv
Pro všechny, kdo jsou často 
na cestách a výuka na trvalém 
místě je nereálná.

Zkušený kdokoliv
Výuku po skype vedou naši 
nejzkušenější lektoři reálné 
výuky.

Nejen jakkoliv 
Pro všechny, kteří chtějí a 
potřebují co nejdříve aktivně 
a srozumitelně komunikovat.

jazz-com, s.r.o., Karla Čapka 433, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Telefon: +420 387 965 907, +420 607 724 625
Email: info@jazz-com.cz
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Ověřený postup:  Sdělíte nám očekávaný efekt kurzů -  doplní-
te činnosti účastníka v cizím jazyce na jeho pozici – my určíme 
auditním testem jazykovou úroveň účastníka - navrhneme ja-
zykový program jednotlivých kurzů – kurzy průběžné hodno-
tíme a doporučujeme změny kurzů nebo kombinaci se skype 
kurzem, intenzivním kurzem, nebo  mikrolearningem v podobě 
sms servisu.

Okamžité informace o studentech získáte díky v on-line do-
cházkách a programových listech díky jedinečnému identi� -
kačnímu přístupu do našeho on-line systému.

Jazykový program je různorodý, stejně jako jsou odlišní účast-
níci. Podle nich nastavíme individuální i skupinové kurzy, 
odpovídající frekvenci v týdnu i rodilého mluvčího.

„Neučíme cizí jazyk, děláme z něho životní styl, 
který vede přímo k vašim snům a cílům.“ 

Vtáhneme vás do světa.

DOCHÁZKOVÉ FIREMNÍ KURZY
POMŮŽEME ZAVÉST SYSTÉM JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 
A KULTURY KURZŮ

POMŮŽEME 
VÁM

SPOJTE SE
S NÁMI

Moderní metody
Oceníte metodu superlerlear-
ning, která spojuje osvědčené 
a moderní metody.

Profesní jazyk
Slovní zásobu, fráze a situační 
rozhovory připravujeme dle 
profese a pozice.

Zkušení lektoři
Školení pedagogové využívají 
moderní techniku pro simula-
ci reálných situací.

Auditní hodnocení 
Auditním testováním určíme 
úroveň účastníků podle Evrp. 
Referenčního rámce.

jazz-com, s.r.o., Karla Čapka 433, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Telefon: +420 387 965 907, +420 607 724 625
Email: info@jazz-com.cz
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Jsme prvním vzdělávacím centrem v České republice a na Slo-
vensku, které vyučuje cizí jazyky v prostředí virtuálních světů. 
Nyní již 10 let.
Do virtuálního světa vstoupíte jako avatar, postavička, která vás 
zastupuje ve virtuálním světě.
S naším lektorem se v plovoucí učebně seznámíte s tématem, 
které pak společně prožijete na jiném ostrově. Na obchodním 
jednání v centru Amsterdamu jste během 3 sekund a za chvíli 
si objednáváte hotel v Paříži nebo hledáte restauraci v Berlíně. 
Díky své postavičce avatara se nemusíte stydět hovořit, kdekoliv 
potkáte rodilého mluvčího a kurzu se zúčastníte odkudkoliv, 
kde máte internetové připojení a počítač.
Ve světě Second life je asi 600 vzdělávacích organizací, jako je 
Oxford Unversity Press, Goethe Institut, Olomoucká univerzita 
a kromě dalších samozřejmě také jazz-com.

„Technika znamená vynalézavou tvořivost.“ 
Emil Kolben

Vtáhneme vás do světa.

3D E-LEARNING
REVOLUČNÍ ZPŮSOB, JAK SE NAUČIT JAZYK. 
OBJEVTE VIRTUÁLNÍ VÝUKU

POMŮŽEME 
VÁM

SPOJTE SE
S NÁMI

Virtuální svět
Virtuální svět není hra, je to 
simulace reálného světa lidí 
mnoha zemí.

Dokonalá simulace
Zážitková metoda využívá 
simulace reálného prostředí a 
přímého kontaktu s lektorem.

Rodilci kdykoliv
Ve virtuálním světě pohovo-
říte s cizinci, lidmi, kteří jsou 
on-line stejně jako vy. 

Nejzkušenější lektoři 
On-line studium vyžaduje 
od lektora skvělou metodiku 
a empatii.

jazz-com, s.r.o., Karla Čapka 433, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Telefon: +420 387 965 907, +420 607 724 625
Email: info@jazz-com.cz
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Hlavní myšlenkou naší konference � remního vzdělávání na 
Hluboké je snaha výrazně podpořit vzdělávání a motivovat 
k němu. Jak díky vystoupením přednášejících, kteří se podělí 
o své zkušenosti z praxe, tak snahou ukázat účastníkům cestu 
z profesního stereotypu a tak podpořit kulturu vzdělávání 
ve fi rmách. Jako dynamický a stále se rozvíjející proces.
Cílem konference je setkávání personalistů a nejvyššího 
managementu � rem, stejně jako výměna zkušeností, a to 
nejen v oblasti � remního vzdělávání.
Přednášky vynikajících a zkušených odborníků, zajímavý 
program doplněný diskuzemi i setkání účastníků samotných 
přináší všem nové impulzy, motivace a nápady, které jsou pro 
úspěch a dynamiku společnosti nepostradatelné.

„Tvrzení, že vzdělávání je celoživotní proces, 
nebylo ve čtyřicátých a padesátých letech tak 
zjevnou pravdou, jak jí chápeme dnes.“ 

Tomáš Baťa

Vtáhneme vás do světa.

KONFERENCE 
TRENDY FIREMNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ TŘETÍHO TISÍCILETÍ
PŘIJEĎTE SE I VY SETKAT S NEJLEPŠÍMI

POMŮŽEME 
VÁM

SPOJTE SE
S NÁMI

Vynikající přednášející
O zkušenosti se podělí 
profesionálové nadnárodního 
formátu.

To nejlepší z praxe
Společně nakoukneme do 
kuchyně � rem přednášejících.

Navazování kontaktů 
Setkáte se s vedením � rem, 
které jsou aktivní ve � remním 
rozvoji.

Motivace jako motor
Nechte se motivovat 
a inspirovat úspěchem jiných.

jazz-com, s.r.o., Karla Čapka 433, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Telefon: +420 387 965 907, +420 607 724 625
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TRENDY FIREMNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ TŘETÍHO TISÍCILETÍ
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Hlavní motivací a záměrem pro naše anglické tábory je děti 
rozmluvit. Aby se naučily aktivně anglicky hovořit a angličtinu 
braly jako samozřejmost.  Že se to povedlo nám potvrdily 
Cambrigde ústní testy s rodilým mluvčím. 
Jako bonus celodenních kurzů se daří i to, že děti si k angličtině 
utvoří pozitivní vztah a začne je bavit. 
Druhým nečekaným bonusem bylo potvrzení rodičů, že nemusí 
dětem vysvětlovat, proč je třeba se anglicky učit. Díky na 
kurzech používaným videím, písničkám a rozhovorům to 
přirozeně pochopily samy.
Využili jsme své dlouholeté zkušenosti celodenních kurzů 
dospělých a společně s lektorkami � remních kurzů jsme 
zpracovali program.

„Praxe je nejlepší učitelka.“
Marcus Tullius Cicero

Vtáhneme vás do světa.

ANGLIČTINA PRO DĚTI
DOPŘEJTE SVÝM DĚTEM ZÁŽITKY S KAMARÁDY V ANGLIČTINĚ

POMŮŽEME 
VÁM

SPOJTE SE
S NÁMI

Aktivně komunikují
Mluvená angličtina se stává 
pro děti přirozená.

Angličtinu si oblíbí
Děti se učí pomocí her, 
dialogů, písniček a videí 
a angličtinu si tak oblíbí. 

Přípraví se na Cambridge 
zkoušky

Děti skládají celoevropsky 
uznávané Cambrigde zkoušky. 

Chápou význam
Díky rozhovorům, videím 
i rodilcům děti chápou, 
k čemu angličtina vlastně je. 
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Písemný kontakt e-mailem mezi � rmami i v rámci jedné � rmy 
je stále intenzivnější. Kromě využití nižších nákladů se tak 
může urychlit řešení jednoduchých i složitějších věcí. Ovšem, 
aby tomu tak bylo, je třeba e-mail umět správně využít.
V kurzu se naučíte využít účinně e-mail k oznámení, 
vyjednávání i řešení složitějších situací. Kurz trefně spojuje 
efektivní e-mailovou komunikaci, profesní angličtinu a díky 
rodilému mluvčímu i znalost mezikulturních odlišností, 
tj. pravidel komunikace různých národností. 
Kurz je rozdělen do dvou termínů. Díky mezidobí mezi kurzy 
si účastníci mohou vyzkoušet získané znalosti z prvního 
termínu v praxi. Všichni napíší a pošlou lektorovi e-mail na 
základě jeho zadání. A to na míru podle jejich profese, podle 
cíle komunikace i vzájemné pozice partnerů. Dostanou tak 
osobní zpětnou vazbu lektora, korekturu a jeho doporučení. 
V druhém termínu se pracuje s nejčastějšími chybami 
v samostatných úkolech a s otázkami účastníků. Tematicky se 
rodilý mluvčí věnuje slabým stránkám e-mailové komunikace 
se zaměřením na české prostředí.

„Poštu vynalezla láska, používá ji však obchod.“
Karl Ludwig Borne

Vtáhneme vás do světa.

POMŮŽEME 
VÁM

SPOJTE SE
S NÁMI

Profesní angličtina
Zvýšíte svou jistotu a efekti-
vitu e-mailové komunikace 
profesní angličtinou.

Struktura emailu
Díky osvědčené struktuře 
e-mailu zrychlíte a zpříjemní-
te komunikaci. 

Uznávaný partner
Stanete se uznávaným 
a zkušeným partnerem při 
písemné komunikaci.

Mezikulturní rozdíly
Rodilý mluvčí vám zprostřed-
kuje zvyklosti mezinárodního 
e-mailové korespondence. 

jazz-com, s.r.o., Karla Čapka 433, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Telefon: +420 387 965 907, +420 607 724 625
Email: info@jazz-com.cz

OBCHODNÍ KORESPONDENCE V ANGLIČTINĚ  
ZVLÁDNĚTE E-MAILOVOU KOMUNIKACI A MAXIMÁLNĚ VYUŽIJTE JEJÍ SÍLU A MOŽNOSTI



w w w. j a z z - c o m . c z

Vedení jednání / porady, prezentace, stejně jako vyjednávání 
a písemná komunikace e-mailem jsou dovednosti, které 
začínají být i v cizím jazyce samozřejmostí. U všech těchto 
dovedností je jednoznačně prokázáno, že je třeba trénovat je
přímo v cizím jazyce. Tedy obě části (cizí jazyk i měkké 
dovednosti) jako celek.
• Aktivně projdete pod vedením lektora strukturu jednání 

a pravidla, která umožňují vést efektivní jednání.
• Osvojíte si díky rodilému mluvčímu i zvyklosti jiných kultur 

při otevření a uzavírání jednání nebo porady, stejně jako při 
jejich vedení.

• Rozvinete schopnost dávat a přijímat feedback. Dozvíte se, 
proč je zpětná vazba českou slabinou při jednání i prezentaci.

• Naučíte se přesvědčivě prezentovat svou myšlenku a získat 
pro ni partnera v jednání.

• Vtáhneme vás do reálných situací i komplikovaných jednání 
formou role-play a situačním dialogům.

„Jednejte s každým, jak byste jednali se svou 
babičkou, ale předpokládejte, že babička má na 
Twitteru osmdesát tisíc followerů.“

Daniel H. Pink

Vtáhneme vás do světa.

FIREMNÍ JEDNÁNÍ V ANGLIČTINĚ
ZÍSKEJTE JISTOTU A RESPEKT PŘI PORADĚ I NA JEDNÁNÍ V ANGLIČTINĚ

POMŮŽEME 
VÁM

SPOJTE SE
S NÁMI

Profesní angličtina
Znalostí profesní angličtiny 
přesně vyjádříte své 
myšlenky.

Struktura jednání
Díky jasné struktuře a určení 
pravidel povedete efektivní 
jednání. 

Prezentace sdělení 
Zvládnete krátce a poutavě 
prezentovat svou myšlenku.

Situační dialogy
Rodilý mluvčí vás provede 
situačními dialogy 
a složitějším jednáním.
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