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Milí příznivci berlitz, 

vzdělávání bylo vždy důležitou součástí kultury každé 
země. Společnost Berlitz si tuto skutečnost dobře 
uvědomuje, a proto více než 140 let přináší kvalitní výuku 
desítek jazyků po celém světě. V minulém roce jsme se 
i přes náročnou situaci rozrostli o dvě další pobočky. Nyní 
se s námi můžete potkávat také v Maďarsku a Slovinsku. 
Unikátní metoda Berlitz přináší svým studentům 
kromě samotné výuky cizího jazyka také know-how 
k porozumění mezikulturních odlišností. Umění cizího 
jazyka se stává prostředkem pro spojování lidí z různých 
částí planety. Naše jazykové centrum již tradičně nabízí 
jazykové kurzy vedené zkušenými lektory – rodilými 
mluvčími – pro jednotlivce i skupiny, pro firmy i soukromé 
studenty. Dále také tlumočíme, překládáme a testujeme 
jazykové znalosti. A myslíme i na děti: soukromá výuka, 
letní tábory nebo zábavné workshopy – u nás je bude cizí 
jazyk prostě bavit. Přesvědčte se, že metoda Berlitz je 
právě tím způsobem, jak se cizí jazyk opravdu naučíte.

jsme tu pro ty, kteří to s jazyky myslí vážně.

1878

2021

1 země
1 centrum

1 lektor
2 jazyky

80 studentů

74 zemí
550 center

5 770 lektorů
60 jazyků

300 000 studentů

kdo jsMe

jazyková škola s nejdelší historií
a unikátní metodou výuky.
● Při individuální lekci lektor věnuje 100 % času vám. 
● Žádné biflování. Výuka probíhá motivující formou v cílovém jazyce, důraz klademe na komunikaci.
● Naši zkušení lektoři jsou rodilí nebo bilingvní mluvčí.
● Flexibilní rozvrh dle vašich časových možností.
● Začít lze kdykoli. 
● Výuka probíhá v učebnách Berlitz v centru Prahy, u vás doma nebo v kanceláři,
   online anebo kombinovaně.

Věděli jste, že jazykové centrum Berlitz v Praze bylo založeno již v roce 1898?
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jazykové úrovně 
Začínáte na zvolené úrovni přesně tam, kde 
potřebujete. Deset jazykových úrovní plně 
uspokojí nároky každého studenta.

individuální přístup 
Na lekci jste vždy pouze vy a lektor, výuka 
probíhá u vás doma, v kanceláři nebo v našem 
jazykovém centru s lektorem přítomným ve 
třídě nebo přes internet.  

Čas a místo 
Vždy zohledňujeme čas, místo, délku 
a intenzitu výuky podle vašich přání.

aktivní lekce 
Při výuce klademe důraz na konverzaci: více 
než 60 % lekce mluví student.

přirozené osvojení cizího jazyka 
Výuka probíhá pouze v cílovém jazyce bez 
překladu, tedy způsobem, jakým jste se učili 
svůj rodný jazyk.

Součástí výuky je i každodenní oběd s jedním z lektorů. Zažijete tak další reálnou situaci, při 
které budete nenuceně konverzovat v cizím jazyce. Tuto praxi s výhodou využijete například 
při pracovních obědech s obchodními partnery.

jazykové kurzy šité na míru

Specializujeme se na individuální výuku formou „one-to-one“ lekcí. Jeden student má po 
celou dobu lekce k dispozici jednoho lektora, a může se tak naučit z cizího jazyka maximum. 
Nabízíme výuku více než 40 jazyků včetně češtiny pro cizince. Čas, místo, intenzitu, téma lekcí 
a další požadavky si vždy volíte vy. Jazyková centra Berlitz® najdete po celém světě. Pokud tedy 
například cestujete, ať už soukromě, nebo pracovně, můžete na svou individuální výuku plynule 
navázat v jiné zemi.

Total Immersion® je efektivní ponoření se 
do cizího jazyka. Už za pouhých pět dnů 
této intenzivní výuky se posunete až o jednu 
úroveň Berlitz. V rámci tohoto kurzu tak 
ve znalosti cílového jazyka zaznamenáte 
fantastický pokrok. Výuku využijete vždy, 
když se budete chtít za velmi krátkou dobu 
zdokonalit v cílovém jazyce, například když 
vás čeká pobyt v zahraničí, přijíždí obchodní 
partner nebo si potřebujete zlepšit jazykovou 
úroveň kvůli zaměstnání. Věnovat se vám bude 
tým lektorů – rodilých mluvčích, dokonale 
ovládajících cílový jazyk. 

Intenzivní kurz v cizím jazyce v délce trvání 1–4 týdnů (5 dní v týdnu, 12 lekcí denně). 
Začátek i dobu trvání kurzu si určujete vy. 
Do programu zařadíme přípravu na situace, se kterými se setkáváte nejčastěji. 
Výuka se dvěma lektory najednou. 
Oběd s lektorem v restauraci. 
Důraz na praktické využití jazyka – simulace reálných situací, výuka a konverzace výhradně 
ve zvoleném jazyce. 
Získání jistoty a sebevědomí pro aktivní komunikaci v zaměstnání i soukromém životě. 
Na celou dobu výuky je zajištěno občerstvení.

co prograM total iMMersioN® Nabízí:

Kontaktujte nás pro zkušební lekci zdarma.

iNdividuálNí jazykové kurzy 

výhody výuky:

gramatika 
Tu si osvojíte během výuky přirozeně 
a v souvislostech.

absence nudy 
Lektoři používají různé formy výuky a pomůcky 
včetně interaktivních médií. Během lekce 
vystřídáte konverzaci, poslech i psaní. Naše 
výuka vás připraví na reálné situace.

dosažení vytyčeného cíle 
Lektor a koordinátor kurzu sledují vaše 
pokroky a dbají, abyste dosáhli vámi 
zvoleného patřičného zlepšení.

výuka kdekoli 
Jazyková centra Berlitz najdete po celém 
světě. Svou výuku tak nemusíte přerušit ani 
během dovolené nebo studijního či pracovního 
pobytu v zahraničí.

Široká škála jazyků 
Na výběr máte z více než 40 jazyků včetně 
češtiny pro cizince.

total immersion®
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Součástí jakékoli varianty Immersion Light je vždy občerstvení.

kurz total iMMersioN® vás připraví Na koNverzaci 
v každodeNNích situacích i Na obchodNí jedNáNí se
zahraNiČNíMi partNery. 

Full day 
5denní výuka, 8 lekcí denně. Posunete se o jednu 
jazykovou úroveň Berlitz. 
 
half day i. 
5denní výuka, 4 lekce denně. 
 
half day ii. 
10denní výuka, 4 lekce denně.

TOTaL ImmErSION® LZE ZVOLIT Také VE ZkrÁCENé VErZI ImmErSION LIGHT:

iNdividuálNí jazykové kurzy 
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studium v zahraničí

Mezinárodní jazykové programy Berlitz v zahraničí vám umožní studium cizích jazyků po celém 
světě. Pobyty pořádáme ve spolupráci s partnerskými zahraničními pobočkami Berlitz ve více než 
550 centrech. Vedle samotného studia jazyka poznáte i kulturu dané země. Samozřejmostí je 
možnost složení mezinárodních zkoušek (například TOEFL, IELTS, FCE/CAE/CPE).
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Jazyková centra Berlitz najdete po celém světě. Vaši zaměstnanci tak nemusí individuální výuku 
přerušit ani během služebních cest. Mohou plynule navázat na dosavadní lekce daného jazyka 
v jiné zemi. 

oNliNe výuka  FireMNí výuka jazyků

a dalších 35 jazyků

individuální lekce 
Zvolte si nejefektivnější způsob, jak se naučit 
cizí jazyk. 
lektor pouze pro vás – Výuka probíhá formou 
„one-to-one“ lekcí. Jeden zaměstnanec má po 
celou dobu lekce k dispozici jednoho lektora, 
a může se tak naučit z cizího jazyka maximum. 
Nabízíme výuku více než 40 jazyků včetně 
češtiny pro cizince. 
Flexibilní počet lekcí – Pro vámi zvolený 
posun ve znalosti jazyka si můžete vybrat 
libovolnou intenzitu. 
výuka šitá na míru – Čas, místo, intenzitu 
a formu výuky i téma lekcí a další požadavky si 
vždy volíte vy.

skupinové lekce 
Vaše zaměstnance perfektně připravíme na 
cizojazyčnou komunikaci spojenou s konkrétní 
profesí. Personalisty naučíme vést pohovory 
v angličtině, inženýry zdokonalíme v technické 
francouzštině, pracovníky z obchodního 
oddělení naučíme vést obchodní jednání 

v němčině. Náplň firemních kurzů je zcela 
na vás. Místo i čas přizpůsobíme vašim 
požadavkům. Při skupinových lekcích se vaši 
zaměstnanci navzájem více poznají, budou 
se motivovat k vyšším výkonům a užijí si 
více zábavy. Navíc ušetříte minimálně 50 % 
nákladů oproti individuálním lekcím.

kurzy obchodní angličtiny 
Kurzy Business English, vedené zkušenými 
lektory – rodilými mluvčími, nabízí účinnou 
výuku obchodní angličtiny pro všechny 
zaměstnance, kteří v co nejkratším čase 
potřebují zdokonalit své komunikační 
dovednosti v obchodním styku. Lekce 
obchodní angličtiny jsou zaměřeny na aktivní 
používání jazyka a speciální terminologie 
v konkrétních situacích vašeho profesionálního 
života. Termíny konání kurzů obchodní 
angličtiny lze stanovit individuálně s ohledem 
na pracovní dobu vaší firmy.

online kurzy

Virtuální výuka je ideální ve chvíli, 
kdy potřebujete maximální flexibilitu 
a efektivitu a ušetřit čas. Studovat 
můžete kdykoli a kdekoli. 

NabízíMe tyto typy virtuálNí výuky:

virtuální kurzy 
Tento typ výuky vám přináší všechny benefity výuky cizího jazyka jako klasické individuální 
lekce s tím rozdílem, že nemusíte na lekce fyzicky docházet a učíte se z pohodlí domova, 
na dovolené nebo z kanceláře. Vaše výuka probíhá online a po celou dobu je lektor – rodilý 
mluvčí – k dispozici pouze vám. Naši profesionální lektoři jsou po celém světě, a virtuální 
výuku proto můžete využívat v jakékoli denní i noční době. Čas, intenzitu, téma lekcí a další 
požadavky si vždy volíte vy. Učíme přes Skype, Zoom, mS Teams a Newrow.

lekce po skypu / telefonické lekce 
Výuka Berlitz po telefonu je ideální pro každého, kdo se chce naučit jazyk flexibilně 
a nezávisle na místě, kde se zrovna nachází. Výuka probíhá po telefonu přes pevnou 
linku, mobil nebo Skype – váš instruktor volá tam, kde právě jste. Lekce trvá 30 minut a je 
individuálně přizpůsobena. Lekce si můžete rezervovat okamžitě. V případě urgentní potřeby 
je lektor ihned k dispozici, například při přípravě prezentace v cizím jazyce před schůzkou.

cyberteachers live 
Jde o online aplikaci pro výuku jazyků zahrnující široké spektrum médií, jako jsou videa, 
podcasty, e-maily a jazykové nástroje, například trenažér výslovnosti nebo nástroj na 
kontrolu pravopisu. Student má vždy k dispozici i asistenci živého lektora: jednoduše jej stačí 
kontaktovat stisknutím tlačítka. Interaktivní platforma je dostupná 24 hodin 7 dní v týdnu. 
Navíc se můžete zapojit do skupinových konverzačních lekcí na specifické téma vedených 
rodilým mluvčím. Počet lekcí, ke kterým se můžete připojit, je neomezený.
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služby pro firmy

Firmám nabízíme individuální i skupinové jazykové lekce všech úrovní, kurzy obchodní angličtiny, 
kurzy zaměřené na soft skills nebo mezikulturní školení. Celý obsah kurzu, místo i čas jsou vždy 
přizpůsobeny vašim požadavkům. Samozřejmostí je náplň lekcí v souladu s oborem, ve kterém 
vaše společnost působí. Na vás je také výběr formy výuky: nabízíme docházku lektora k vám, 
k dispozici jsou online nebo telefonické lekce a výuku lze samozřejmě absolvovat v jazykovém 
centru Berlitz.
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Individuální firemní výuku nabízíme také ve 
formě virtuálních lekcí (online, po Skypu, 
telefonických).

FireMNí výuka jazyků

odborné kurzy

soft skills 
Měkké dovednosti, tzv. soft skills, jsou 
předpokladem úspěchu v profesním světě 
i osobním životě. Naučíme vás úspěšně vést 
obchodní jednání, poutavě prezentovat své 
názory a poznatky nebo precizně a efektivně 
strategicky plánovat. 

Mezikulturní školení 
Připravte své zaměstnance na jednání 
s obchodními partnery ze zahraničí. Naši 
lektoři vás provedou školeními, díky kterým 
budete schopni porozumět cizím kulturám, 
jejich hodnotám a kulturním a obchodním 
praktikám a dokážete je správně interpretovat.
Sestavíme vám mezikulturní školení na míru, 
zacílené na vámi zvolenou zemi a její obchodní 
a společenské zvyklosti.

11

testování jazykových znalostí

Provádíme jednorázové i pravidelné testování znalosti cizího jazyka u nově přijímaných 
i stávajících zaměstnanců. Naši speciálně školení hodnotitelé – rodilí či bilingvní mluvčí – 
zajistí kvalitní ověření požadované úrovně znalosti daného jazyka u nových kolegů 
i stávajících zaměstnanců. Testování probíhá formou online písemného testu, po telefonu 
nebo osobně ve vámi určeném čase a jazyce a pro vámi požadovanou jazykovou úroveň.

překlady a tlumočení

Překladatelský a tlumočnický servis Berlitz disponuje rozsáhlou sítí certifikovaných 
překladatelů a tlumočníků s vysokoškolským vzděláním z mnoha oborů. Zajišťujeme 
překlady, odborné revize i korektury veškerých českých i cizojazyčných textových dokumentů 
včetně právních. Úřední dokumenty jsou opatřeny kulatým razítkem. 
Nabízíme také tlumočení oficiálních jednání i neformálních akcí.

Testujeme 
více než 40 
světových 
jazyků 
na všech 
úrovních.

Překlady a tlumočení nabízíme z/do více než 50 jazyků.

Reference
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look & see 
pro děti 4–7 let 
S programem LOOK & SEE je učení angličtiny 
zábavnou hrou! Speciálně vyškolení lektoři 
využívají unikátní výukovou metodu Berlitz, 
díky které si malí studenti ani nevšimnou, 
že se vlastně učí. Ta využívá přirozený 
způsob učení dětí: hry, tvoření, prezentace 
a další aktivity. Děti programem provází 
mnoho krásných zvířátek z projektu National 
Geographic Learning.

look 
pro děti 8–11 let 
Nechte děti objevovat svět a přitom je 
přirozeně učit cizí jazyk. Tento program 
byl vyvinut ve spolupráci se světoznámým 
projektem National Geographic Learning. 
Při každé lekci děti zažívají nadšení z objevů 
nových poznatků podobně jako vědci, autoři 
a fotografové z cestovatelských časopisů. 
Při výuce se dětem věnují lektoři pracující 
se skvělou výukovou metodou Berlitz. 
Zábavné a fascinující informace se dozvídají 
i z úžasných obrázků a speciálně připravených 
videí.

Discover
4–7 LET
Objevuje svět 
učením nového 
jazyka.

Explore
8–11 LET
Prozkoumává 
různé kultury 
a to jak žijí 
další děti na 
světě.

achieve
12–15 LET
Získává 
nový stupeň 
porozumění 
a praktické 
dovednosti.

Lead
16+
Vede studenta 
jeho vlastní 
cestou pro 
praktický život 
v globálním 
světě.

Inspire
Inspiruje, 
buduje vztah 
k učení nového 
a rozvíjí.

výuka  pro děti

berlitz kids & teens – 
individuální kurzy

Individuální kurzy nabízíme ve formě individuální výuky „one-to-one“, tedy jeden student na 
jednoho lektora, nebo výuky semiprivátní, při které se dá výuka rozšířit o dalšího studenta, 
například kamaráda nebo sourozence. Na lekce lze docházet do jazykového centra Berlitz 
v centru Prahy nebo je možné zvolit si jiné místo nebo živou výuku online. Konkrétní den, čas, 
frekvenci i délku výuky zcela přizpůsobíme vašim potřebám. Kurzy jsou vhodné například místo 
doučování, jako doplnění často spíše pasivní školní výuky cizího jazyka nebo při přípravě na 
zkoušky či pobyt v zahraničí. 

time zones 
pro děti 12–15 let 
Teenagery je pro cokoli třeba nejprve 
nadchnout. A přesně to umí Time Zones – 
atraktivní program, při kterém lektoři – rodilí 
mluvčí – kladou důraz hlavně na konverzaci 
a praktické používání cizího jazyka. Nejde 
o žádnou nudnou výuku: na přípravě programu 
se podílel projekt National Geographic 
Learning  a teenageři mají možnost zábavnou 
formou zjistit, jak funguje svět vědy a techniky 
a co skrývá historie nebo geografie. Naše 
výuka přitáhne mladé lidi i díky používání 
nejmodernějších učebních pomůcek. Tohle 
studium bude vaše teenagery opravdu bavit!

iMpact 
pro 16+ 
Čtyřstupňový program IMPACT je určen 
výhradně pro starší teenagery. Nové studijní 
materiály jsou vyvinuty ve spolupráci se 
světoznámým projektem National Geographic 
Learning. Program rozšíří nejen jazykové 
znalosti a porozumění, ale pomůže studentovi 
zorientovat se na globální úrovni a jít vlastní 
cestou. 
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výuka pro děti

letní jazykový tábor kids camp 
týdenní pobyt pro děti ve věku 7–16 let 
Anglický letní tábor se koná každoročně 
v červenci a v srpnu v několika turnusech 
vždy od soboty do soboty a je určen pro děti 
ve věku 7–16 let všech jazykových úrovní. 
Děti používají angličtinu nonstop. Dětské 
tábory probíhají vždy v krásném venkovském 
prostředí se skvělým vybavením a zázemím. 
Zkušení lektoři – rodilí mluvčí – s dětmi 
pracují v malých skupinkách. Výuka angličtiny 
probíhá během dopoledne a je přizpůsobena 
tempu a potřebám každého dítěte. Na 
odpoledne jsou připraveny hry, výlety a další 
společné aktivity rozvíjející další použití 
jazyka. K dispozici je vždy český koordinátor 
a zdravotník. Termíny a ceny táborů najdete na 
našich webových stránkách.

dětské workshopy around the World 
jednodenní anglické workshopy 
pro děti ve věku 7–12 let 
Každé čtvrtletí čeká na děti skvělý sobotní 
workshop v anglickém jazyce zaměřený na 
poznávání některé ze zajímavých částí planety. 
Studenti se stanou malými objeviteli různých 
zemí světa: jejich obyvatel, zvyků, přírody 
a dalších zajímavostí. Celý workshop vedou 
vždy naši zkušení lektoři – rodilí mluvčí – 
výhradně v angličtině a děti se učí za pomoci 

skupinové kurzy

Možnost prohloubit si znalost angličtiny, potkat se s novými kamarády a zažít spoustu legrace 
– to nabízejí naše skupinové kurzy pro děti. Tyto kurzy oceníte zejména jako doplnění ke školní 
výuce, kde děti často získají spíše pasivní znalost jazyka.

her, malování, básniček a dalších aktivit 
v uvolněné atmosféře a dokonalé kombinaci 
práce a zábavy. Studenti jsou rozděleni do 
malých skupinek (5–8 dětí). Na celou dobu 
trvání workshopu jsou zajištěny občerstvení 
a pitný režim. Výuka probíhá v učebnách 
Berlitz v centru Prahy.

letní školka a škola 
týdenní výuka angličtiny pro děti již 
od 4 let 
Tyto půldenní kurzy nabízíme po dobu letních 
prázdnin. Výuka probíhá od pondělí do pátku 
v našem jazykovém centru v Praze. Děti jsou 
rozděleny do menších skupinek a lekce vedou 
zkušení lektoři výhradně v angličtině; využívají 
hry, tvoření, prezentace a další aktivity. 
Školka: Letní jazykový kurz pro nejmenší je 
určen dětem ve věku 4–7 let. 
Škola: Letní jazykový kurz je určen dětem ve 
věku 8–16 let.

celoroční skupinové kurzy 
pravidelná výuka pro děti od 4 let 
Skupinová výuka pro děti během školního 
roku. Probíhá s oblíbenými lektory – rodilými 
mluvčími – v malých skupinkách 3–6 dětí, 
a to v jazykovém centrum Berlitz nebo online 
ve virtuálních třídách. Aktuální informace 
a termíny pro zápis naleznete na našem webu.

studium v zahraničí

individuální studijní pobyty v zahraničí 
Chcete, aby se vaše děti opravdu dobře naučily anglicky a zároveň se seznámily s cizí zemí 
komplexně? Nabízíme kompletní zařízení jazykových pobytů v jazykových centrech Berlitz 
kdekoli v zahraničí.

zahraniční tábory 
Jazyková škola Berlitz nabízí mezinárodní jazykové tábory pro studenty ve věku 7–18 let 
pořádané v průběhu celého roku. Jde o jedinečnou možnost, jak se zdokonalit v cizím jazyce, 
potkat nové přátele z celého světa, seznámit se s odlišnou kulturou a zvyky ostatních zemí 
a národů a hlavně získat velký náskok ve znalosti daného jazyka před ostatními vrstevníky. 
V nabídce máme atraktivní destinace po celém světě.
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berlitz® výukové Materiály

jazykové úrovně berlitz/ceF

jazykové úrovNě 

speciální výukové materiály

Všechny naše výukové materiály jsou vytvářeny v souladu s nejnovějšími didaktickými poznatky. 
Odrážejí každodenní situace, se kterými se setkáte v pracovním prostředí i v soukromí. 

základNí MírNě pokroČilá středNě pokroČilá pokroČilá proFesioNálNí

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10

A1
a2.1

a2.2
a2.3

b1.1
b1.2

b1.3
b2.1

b2.2
c1/c2

1 

● Umíte porozumět 
známým, 

každodenním 
výrazům 

a jednoduchým 
větám a používat 

je. 
● Představíte se 

a umíte pokládat 
jednoduché otázky 

ostatním lidem. 
 2 

● Jste schopni 
porozumět 

a předat obecné, 
jednoduché 

vzkazy. 
● Vypořádáte se 

s jasnou informací. 
● Zvládnete 

jednoduchou 
konverzaci. 

3 

● rozumíte 
konverzaci na 

všeobecné 
a známé téma ve 

společenských 
i obchodních 

situacích. 
● Umíte iniciovat, 

udržet i uzavřít 
rozhovor. 

 4 
● Porozumíte 
konverzaci na 
známé téma 

v komplikovanějším 
kontextu. 

Dokážete hovořit 
o velkém množství 

všeobecných témat. 
● Zvládnete navázat 
obchodní kontakt, 

poradit a navrhnout 
řešení.

5 

● Vedete 
konverzaci 

v širokém rozsahu 
různých témat 

a situací. 
● Zvládnete popsat 

a vysvětlit věci 
v kontextu.  

● Umíte se zeptat 
a odpovědět 

na otázky 
v pracovním 

prostředí. 
● Předáte 
instrukce 

k pracovním 
procesům. 

 6  
● Jste schopni 
komunikovat 
odpovědně 
a pohodlně 

v mnoha 
profesních 
a osobně 

zaměřených 
situacích. Umíte 
různými způsoby 
vyjádřit stejnou 

věc. 
● Dokážete 

odpovídajícím 
způsobem 
zvládnout 

i náročné situace. 
● Zvládnete se 

účastnit rozhovoru 
s několika rodilými 

mluvčími.

7 

● Bez problému 
vyjádříte svůj 
názor a jste 
schopni ho 

v diskuzi obhájit. 
● rozumíte 

specifickým 
slovním obratům 

rodilých mluvčích.  
● Zvládnete 

náročné situace, 
například 

dokážete urovnat 
spor. 

 8 
● Jste schopni 

efektivně 
komunikovat i ve 
velmi složitých 

situacích 
a úkolech. 

● Bez problému 
se účastníte 

konverzace na 
profesně nebo 

sociálně zaměřené 
téma. 

● Zvládnete vést 
profesionální 
prezentaci na 

schůzkách 
nebo obchodní 

prezentaci. 

9 
● Efektivně 

komunikujete 
s rozdílnými 

skupinami osob 
o široké škále 

známých i nových 
témat. 

 10 
● Vaše jazykové 

znalosti do značné 
míry odpovídají 
dovednostem 

vzdělaného 
rodilého mluvčího.

16
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NaŠi lektoři NaŠe uČebNy 

Vzdělávací a jazykové centrum s. r. o., Palác archa, Na Poříčí 26, 110 00  Praha 1 
+420 736 627 262,  info@berlitz.cz, www.berlitz.cz

věříMe, že cítit se dobře v prostředí, ve kteréM
se NaŠi studeNti uČí, je stejNě důležité jako kvalitNí 
lektoři Nebo uNikátNí výukové Materiály.

aNgliČtiNa – eriN 
One of the most important things in life is feeling known and understood. I love 
teaching because I feel like I am helping to give people the tools to express 
themselves. To share their ideas, dreams, thoughts & life with those around 
them. 
Jednou z nejdůležitějších věcí v životě je pocit, že vás lidé chápou a rozumí 
vám. Vyučování mám ráda, protože při něm cítím, že lidem předávám nástroje, 
skrz něž se oni sami můžou vyjádřit – podělit se s okolím o své nápady, sny, 
myšlenky a vlastně celý svůj život.

ČeŠtiNa pro ciziNce – Mirka 
Miluji český jazyk a českou gramatiku. Učím, protože mě má práce uspokojuje 
a naplňuje smyslem podstatnou část mého života. Kromě zvládnutí učební 
látky se snažím dát studentům ještě něco navíc – radost ze setkání a lidské 
porozumění. Češtinu učím již 40 let a češtinu pro cizince 12 let. 

ŠpaNělŠtiNa – julio 
Llevo más de once años y medio enseñando español en Praga. Transmitir mis 
propios conocimientos de mi lengua materna a otras personas me enriquece 
personalmente. Mi pasión por la enseñanza hace mi vida mucho mejor. 
španělštinu učím v Praze již více než 11 a půl roku. Přenášení vlastních znalostí 
mého mateřského jazyka ostatním lidem mě osobně obohacuje. Moje nadšení 
pro výuku dělá můj život mnohem lepším. 
 
ČíNŠtiNa – su
我成为语言老师因为帮助他人的成长另我感到无比的快乐。而与每一个学生的交
流之中我也更加清楚的看到了自己，完善了自己。这也是老师这个职业令我无比
兴奋的原因。 
Učitelem jazyků jsem se stal, protože mě těší, když můžu ostatním lidem 
pomáhat růst. Komunikací se studenty se učím i já – pomáhá mi to poznat sebe 
sama a zlepšovat se. Proto se na každou další lekci s každým studentem vždy 
těším. Učím již 6. rokem. 
 
NěMČiNa – Maria 
Ich arbeite seit 14 Jahren als Lehrerin und fühle mich in dieser Rolle absolut 
harmonisch und glücklich.  Ich mag es wirklich, meinen Studenten Kenntnisse 
zu vermitteln, sie zu unterstützen und zu motivieren.  Ihr Erfolg in der Sprache 
ist die beste Belohnung für mich! 
Jako učitelka pracuji už 14 let a v této roli se cítím naprosto šťastně 
a vyrovnaně. Opravdu se mi líbí předávat studentům znalosti, podporovat je 
a motivovat. Jejich pokrok v jazyce je pro mě tou nejlepší odměnou.
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„Velice si cením organizace mého individuálního studijního programu v průběhu celého roku 
i samotné lektorky: jejího vynikajícího pedagogického přístupu a stylu a také trpělivosti. Nyní 
jsem v češtině schopna základní komunikace a interakce s okolním prostředím a celkově se 

při používání tohoto jazyka cítím mnohem jistěji. Tyto lekce pro mě byly jednoznačně 
velmi užitečné.“ 

– Cynthia Sikora – senior slanning director – LEGO

„Nejen výborná škola, ale také skvělý překladatelský tým s obrovským záběrem i méně 
obvyklých jazyků. Spolupracujeme na překladech a korekturách hned pro několik kulturních 

organizací a jsme za takové spolehlivé a rychlé partnery vděční.“  
– Lucie Kocourková, PR Laterny magiky – Nová scéna – ND

„Berlitz využívám mnoho let pro odborné překlady článků, ale hlavně navštěvuji individuální 
kurz angličtiny. Na začátku jsem se styděla mluvit, ale to se díky citlivému přístupu lektora 
rychle změnilo. když se mi v průběhu roku změnil pracovní plán, nebyl sebemenší problém 

přizpůsobit nové situaci i mé lekce. Berlitz rozhodně doporučuji, hlavně pokud se jazyk 
chcete opravdu naučit.“ 

– Jana Vápeníková, šéfredaktorka – TME

„S Berlitz spolupracujeme již několik let. Jazykových služeb využívají většinou naši přední 
manažeři, kteří si s Berlitz vždy domluví individuální plán výuky s ohledem na svou časovou 
vytíženost. V současné době využíváme především služeb rodilého mluvčího, který za námi 

dochází přímo do firmy.“ 
– Kateřina Pátková, personalistka, FCC Česká republika

„Společnost Berlitz jsme zvolili zcela cíleně, neboť s její výukou jsem měla výborné 
zkušenosti ze svých předchozích manažerských pozic. Jsme vysoká umělecká škola, naši 

studenti jezdí na výměnné pobyty na zahraniční partnerské univerzity a znalost angličtiny je 
pro ně zcela nezbytná. Berlitz je pro nás již 8 let zárukou kvalitních výsledků, spolehlivých 

lektorů – rodilých mluvčích – a bezchybné organizace na vysoce profesionální a lidsky 
příjemné úrovni.“ 

– Mgr. Jana Horáková, Ph.D., jednatelka a ředitelka společnosti, ART & DESIGN INSTITUT

„Workshop pro děti byl skvělý. Děti bavil. milá lektorka, intenzivní 
a hlavně zábavný od začátku do konce.“ 

– Pavla Skurovcová, maminka

Věděli jste, že v Berlitz studovali nejen členové aristokratických rodin, ale i známé osobnosti, 
jako je nejznámější český hokejový hráč nebo nejúspěšnější český moderátor?

 iNteNzivNí kurzy pro ty, kteří to s jazyky Myslí vážNě.


