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POTŘEBA ZNALOSTI JAZYKŮ VE 
FIRMÁCH 

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉ ANKETY, KTERÁ BYLA PROVEDENA V RÁMCI PROJEKTU    
JASNE – ALLES KLAR!  

0 CÍL 

Cílem dotazníkové ankety bylo zjistit, jaká je  potřeba znalosti cizího jazyka u spolupracujících partnerů ve 
firmách v Česku, Polsku, Německu, Rakousku a na Slovensku. Důležité bylo zjištění potřeby znalosti podle  
oborů nebo profesních skupin, příp.dle pozice ve firmě. Dále se zjišťovalo, o co se firmy při posuzování 
jazykových znalostí opírají a do jaké míry podporují jazykové vzdělávání svých zaměstnanců. 

Tato anketa je výchozím bodem  pro kvalitativní  zjišťování jazykových oblastí pro určité profese, pro které je 
znalost jazyka obzvláště důležitá. Po vyhodnocení výsledků ankety budou následovat rozhovory se 
zaměstnanci firem, kteří se ankety zúčastnili.  

Získaná data pomohla především při sestavování cílových skupin pro další vývoj vzdělávacích aktivit, které 
vznikají v rámci projektu JASNE. 

1CELKOVÁ ÚČAST  

Dotazník byl zaslán  partnery projektu JASNE firmám ve všech zúčastněných zemích. Anketa byla provedena 
pomocí online-dotazníku, který byl sestaven s ohledem na potřebu konkrétního cílového jazyka, jazyka 
spolupracujícího partnera v sousední zemi1. Byli osloveni členové německo-polské průmyslové a obchodní 
komory, německo-české průmyslové a obchodní komory, průmyslové a obchodní komory v Drážďanech a také 
spolupracující partneři z dolnorakouské Zemské akademie a členové univerzity J.A.Komenského Bratislava v 
Rakousku a na Slovensku. Do ankety byli zahrnuty též transportní  firmy a železniční společnosti, které nebyly 
zastiženi spolupracovníky obchodních komor2.  

Získané údaje nejsou reprezentativní pro všechny firmy ve jmenovaných zemích. Poskytují ale spolehlivou 
výpověď o potřebě znalosti jazyků ve firmách, které v těchto pěti zemích mají partnery a jsou aktivní v níže 
uvedených hospodářských odvětvích (S.3). 

Dotazník byl zcela zodpovězen celkem 334 firmami. Díky velké distribuci a množství dalších cílených dotazů 
bylo dosaženo mezi firmami, náležejícím k obchodním komorám, poměrně velké návratnosti dotazníků. Okolo 
60% zúčastněných firem může být, dle počtu zaměstnanců, označeno jako malé a střední firmy (KMU). 

 

 

                                                                        
1 Erfragt wurde der Bedarf an Deutschkenntnissen in polnischen, tschechischen und slowakischen 
Unternehmen (Sprachversionen PLDE, CZDE, SKDE) und der Bedarf an Tschechisch- bzw. Polnisch- oder 
Slowakischkenntnissen in deutschen und österreichischen Unternehmen (Sprachversionen: DECZ, DEPL, DESK). 
2 Rozhodující byla ne-reprezentativní anketa týkající se potřeby profesně specifických učebních materiálů v síti 
partnerů projektu, která předcházela studii. Dle této ankety je velký zájem o profesně zaměřené materiály pro 
železničáře a dálkové řidiče v příhraniční dopravě. 
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a) Zúčastněné firmy podle velikosti 

 

b) Zúčastněné firmy podle zemí3 

Německo a Rakousko Polsko Česká republika Slovensko 
131 125 70 8 

Firmy byly dopisem nebo oslovením upozorněni na to, že cílem ankety  je zjištění potřeby zaměstnanců s 
jazykovými znalostmi. Pouze několik firem udalo, že žádné takové zaměstnance nepotřebují4. Zjišťována byla 
potřeba znalosti němčiny v Polsku, v Čechách a na Slovensku, potřeba polštiny a češtiny v Německu a rovněž 
potřeba slovenštiny a češtiny v Rakousku.   

c) Firmy, které uvedly, že na minimálně jedné pozici potřebují zaměstnance se znalostmi cizích 
jazyků: podle odvětví a cílového jazyka 

Němčina jako cizí jazyk  

v Polsku v České republice  na Slovensku 
124 70 6 

 

polština čeština slovenština 

jako cizí jazyk v Německu a Rakousku 
88 15 7 

 

d) Firmy, které uvedly, že na minimálně jedné pozici potřebují zaměstnance se znalostmi cizích 
jazyků: podle odvětví a cílového jazyka 

V dotazníku byly firmy požádány, aby uvedly příslušnost k oboru, ve kterém pracují. Na základě jejich údajů a 
profilu firmy, byly rozděleni dle Klasifikace hospodářských odvětví (WZ2008)5 .  

                                                                        
3 podle sídla firmy nebo pobočky 
4 Všechny následující počty a přehledy znázorňují firmy, které skutečně potřebují na minimálně jedné pozici 
zaměstnance se znalostí jazyka partnera, se kterým spolupracuje. 
5 Statistický spolkový úřad (2008), Klasifikace hospodářských odvětví. S vysvětlivkami, Online: 
www.destatis.de, Wiesbaden (WZ 2008); vycházející ze Statistické systematiky hospodářských odvětví v 
evropském společenství (NACE) 
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K oblasti „profesní, vědecké a technické činnosti“ patří vedle inženýrských kanceláří, především poradenské 
firmy. Všechny obory, které byly zastoupeny méně než třemi procenty, byly zahrnuty pod  „jiný zpracovatelský 
průmsly“ případně „jiné“.  K první skupině patří např. výrobci potravin, chemických produktů nebo stavebních 
materiálů, ale i výrobci elektronických součástek a přístrojů nebo plastů, které nacházejí uplatnění nejen v 
automobilovém průmyslu. Druhá skupina zahrnuje vedle firem pracujících v oblasti cestovního ruchu a  
kanalizací, také poskytovatele finančních služeb, organizátory výstav a veletrhů nebo firmy pracující v oblasti 
vzdělávání.  

SHRNUTÍ A POROVNÁNÍ 

Reakce na anketu ukazuje, že v regionu PL-DE-CZ-AT-SK hraje němčina, vedle angličtiny, stále důležitou roli v 
obchodní komunikaci. Překvapivá je také relativně velká poptávka po zaměstnancích se znalostí polštiny v 
Německu. V porovnání s tím poměrně málo německých firem udalo potřebu znalosti češtiny nebo slovenštiny.   
Obecně je třeba mít na paměti, že odpovědi na dotazník byly dobrovolné  a mnoho firem z důvodu časové 
tísně vyplnění dotazníku odmítlo6. 

Průmyslový sektor / výrobní živnosti (především kovovýroba, výroba strojů a zařízení a výroba automobilů) 
vykazuje z daleka největší požadavky na potřebu zaměstnanců se znalostí jazyka partnera, se kterým 
spolupracuje. V popředí  je obzvláště výroba strojů a zařízení. Potřeba zaměstnanců se znalostmi jazyka je 
důležitá také pro automobilový průmysl a jeho dodavatele, příp. obecně pro výrobce kovů, elektroniky a 
plastů. Kromě toho anketa potvrdila zájem o jazyky také u transportních firem. Relativně nezávislá na výchozí 
zemi, příp. na cílovém jazyce je značná potřeba znalosti jazyků v obchodě a v oblasti vědy, administrativy a 
techniky  ( řadíme sem především poradenské firmy – personál, marketing, management, právo – a rovněž 
laboratoře a inženýrské kanceláře).  

                                                                        
6 Počty započatých a ne zcela vyplněných dotazníků jsou např. pro jazyky čeština a slovenština dvakrát tak 
vysoké, než počet úplně vyplněných. 
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Pozorujeme-li poptávku po polštině, češtině a slovenštině zvlášť, je nápadné, že tyto jazyky hrají v německých 
a rakouských firmách v oblasti stavebního a automobilového průmyslu poměrně malou roli.  

2 JAZYKY VE FIRMÁCH  

a) Jaké jazyky jsou ve firmách oficiálně používány?  

Následující znázornění dávají přehled o tom, jaké jazyky se používají ve firmách jako oficiální jazyky.  

 

 

 

Vedle toho udávají firmy také další oficiální jazyky. Často jsou zmiňovány ruština, francouština a italština. U 
firem působících celosvětově, se k tomu přidává ještě arabština a čínština. Z čísel je zřejmé, že přes 75% 
dotazovaných firem staví ve své politice minimálně na dvojjazyčnosti. Přitom jak mezi českými, tak mezi 
polskými firmami se vyskytuje často případ, že angličtina a němčina jsou jedinými firemními jazyky, než jen 
němčina a polština nebo čeština. Necelých 40% sází na strategii vícejazyčnosti (minimálně AJ, NJ a PJ nebo 
ČJ).   

 

0

10

20

30

40

50

60

70

jen NJ jen PJ NJ a AJ, nikoli PJ NJ, AJ a PJ NJ a PJ, nikoli AJ PJ a AJ, nikoli NJ

Němčina, polština a angličtina jako firmemní jazyky 

polské podniky německé a rakouské podniky

0

5

10

15

20

25

30

35

40

jen NJ jen ČJ NJ a AJ, nikoli ČJ NJ, AJ a ČJ NJ a ČJ, nikoli AJ ČJ a AJ, nikoli NJ

Němčina, čeština a angličtina jako firemní jazyky 

české podniky německé a rakouské podniky



JASNE – Alles klar! (2013 -  3845 / 001 – 001) |  Vyhodnocení dotazníkové ankety  

 

[5] 

b)  O co se opírají podnikatelé (personální oddělení firem) při hodnocení jazykových znalostí uchazečů? 

 

Je zřejmé, že se mnoho podniků nespoléhá jen na vlastní hodnocení uchazečů, ale sází spíše na uznávané 
jazykové certifikáty. Více než polovina firem přezkušuje při přijímacím pohovoru skutečné jazykové znalosti 
uchazečů v ústním pohovoru, jen zřídka jsou jazykové znalosti hodnoceny na základě vlastního jazykového 
testu.  

3 POTŘEBA ZNALOSTI JAZYKŮ PODLE POZIC A PROFESNÍCH SKUPIN 7 

3.1 POTŘEBA POLŠTINY, ČEŠTINY NEBO SLOVENŠTINY V NĚMECKÝCH A  RAKOUSKÝCH FIRMÁCH  

 

a) Na jakých pozicích jsou znalosti polského, českého nebo slovenského jazyka obzvláště důležité? 

 

 

                                                                        
7 Kategorizace profesních skupin vychází z ankety, kterou provedla německo-česká průmyslová a obchodní 
komora mezi svými zaměstnanci. 
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Další pozice:  

• pro češtinu: disponenti, řidiči, strojvedoucí 
• pro polštinu: zaměstnanci kontaktního centra Polsko, projektoví manažeři, koncernová komunikace 
• pro slovenštinu: pracovníci ve výzkumu a vzdělávání 

b) Potřeba znalostí češtiny, polštiny nebo slovenštiny v %: rozdíly podle oborů 

 

Zohledněny jsou pozice, které potřebují znalost cizího jazyka minimálně nebo příležitostně. 

3.2 POTŘEBA ZNALOSTI NĚMČINY V ČESKÝCH, SLOVENSKÝCH A POLSKÝCH FIRMÁCH  

a) Na jakých pozicích jsou znalosti německého jazyka obzvláště důležité?  

 

Další: Konstruktéři (vícekrát),  Controlling (vícekrát), ostatní firemní správa, strojvedoucí, programátoři, 
servisní technici, Helpdesk-zaměstnanci, elektrikáři 
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b) Potřeba znalosti němčiny v %: Rozdíly podle oborů  

 

Zohledněny jsou pozice, které minimálně nebo jen příležitostně vyžadují znalost cizího jazyka. 

SHRNUTÍ A POROVNÁNÍ 

Na následujících pozicích ve firmách jsou nejvíce potřeba zaměstnanci se znalostmi jazyka partnera, se kterým 
spolupracují, nezávisle na sídle firmy a oboru8: 

• management & asistence vedení firmy 
• vedoucí pracovníci ve správě firmy a zakázek  
• pracovníci odbytu a marketingu 

V českých, polských a slovenských firmách je obecně zřejmá potřeba zaměstnanců se znalostmi cizího jazyka 
ve všech oblastech. Často je zde také u zaměstnanců účtárny, personálního oddělení nebo nákupu vyžadována 
znalost němčiny. V porovnání s tím je potřeba znalosti češtiny, polštiny nebo slovenštiny na obdobných 
pozicích zanedbatelná.  

Pro management a asistenty vedení firmy jsou ve všech oborech stejnou měrou znalosti jazyků důležité a 
žádané. Pozorujeme-li cíleně průmyslová odvětví / výrobní živnosti (kovovýroba, výroba automobilů a jejich 
dodavatelé a výroba strojů a zařízení) je zřejmé, že v Čechách a v Polsku vedle asistentů vedení firmy a oblasti 
odbytu a marketingu, potřebují především zaměstnanci a vedoucí výrobních a technických oddělení znalosti 
němčiny.  

Mezi „dalšími“ pozicemi, pro které je znalost němčiny důležitá, byli několikrát jmenováni konstruktéři. Odvětví 
dopravy a logistiky jmenovalo mezi „dalšími“ strojvedoucí, dálkové řidiče a dispečery.  
                                                                        
8 Jsou uvedeny čtyři nejčastěji jmenované pozice. Zohledněny jsou pozice, které jen minimálně nebo 
příležitostně potřebují znalost cizího jazyka. 
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3.3 OBLASTI VYUŽITÍ & KOMUNIKAČNÍ SITUACE VE FIRMÁCH  

K čemu potřebují zaměstnanci jazykové znalosti? 

 

Kromě toho jmenovali firmy následující situace, ve kterých potřebují znalost cizího jazyka: 

• polské, české a slovenské firmy: 
• účast na obchodních setkáních organizovaných např. velvyslanectvími německy mluvících zemí 
• překlady 
• příprava textů pro prezentaci na internetu 
• pravidelná komunikace uvnitř koncernu (marketing, expedice, obchodní vedení) 
• tvorba konceptů 
• komunikace se zaměstnanci firmy 

• německé a rakouské firmy: 
• organizace projektů 
• komunikace s poskytovateli logistických služeb 
• komunikace se subdodavateli činnými ve firmě 
• komunikace v koncernu 

 

SHRNUTÍ A POROVNÁNÍ 

Pro většinu firem je užívání cizích jazyků v komunikaci s partnery, dodavateli a zákazníky na prvním místě a to 
nezávisle na cílovém jazyce. Oblasti využití se výrazněji liší podle toho, zda se jedná o němčinu jako cizí jazyk v 
českých, slovenských nebo polských firmách a nebo zda jde o další zkoumané jazyky v německých a 
rakouských firmách. 
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Porovnání: Oblasti užití cizího jazyka podle důležitosti (v klesajícím pořadí)9: 

Němčina jako cizí jazyk Čeština, polština nebo slovenština jako cizí jazyk 

1. komunikace s dodavateli / partnery (14%) 
2. komunikace se zákazníky (13%) 
3. práce v mezinárodním prostředí (10%) 
4. účast na koncernových setkáních (10%) 
5. interní firemní korespondence (10%) 
6. účast na veletrzích (8%) 

1. komunikace se zákazníky (26%) 
2. komunikace s dodavateli /partnery  (15%) 
3. práce v mezinárodním prostředí (12%) 
4. účast na veletrzích (12%) 

  

Z tabulky vyplývá, že těžiště v používání jazyka u německých a rakouských firem spočívá ve vnější komunikaci, 
zatímco v odpovědích polských, českých a slovenských firem se odráží  spíše nutnost interní firemní 
komunikace. Tento fenomén se dá vysvětlit tím, že mnoho dotazovaných českých a polských firem je součástí 
celoevropských firem a koncernů se sídlem v Německu. 

4 VÝUKA JAZYKŮ VE FIRMÁCH  

4.1 PŘEDPOKLADY A MOTIVACE 

a) Motivujete své zaměstance, aby se zlepšovali ve znalostech cizích jazyků? 

70% zaměstnavatelů udalo, že aktivně povzbuzují k učení se jazykům. Jen 18% své zaměstnance výslovně 
nemotivuje.  

b) Jak motivují firmy své zaměstnance k jazykovému vzdělávání?10 

 

K jiným formám motivace patří:  

• konverzační trénink během pracovní doby; přizpůsobení pracovní doby individuálnímu studiu 
• odstupňovaný systém odměňování; příplatek za znalost až tří jazyků; prémie (po úspěšném 

závěrečném testu) 
• spolupráce na mezinárodních projektech, větší účast na firemním životě, účast na mezinárodních 

konferencích 

                                                                        
9 zaznamenány jsou případy, které pokrývají minimálně 60% všech situací pro využití. 

10 

  Byly možné vícenásobné odpovědi 

 

39% 

39% 

4% 
11% 

7% bezplatné jazykové kurzy ve firmě

příspěvek na jazykové kurzy

příspěvek na zahraniční jazykové kurzy

příspěvek na nákup studijních materiálů

jiné formy podpory
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• možnost výměny s kolegy ze zahraničí 
• zařízení pracovního pobytu v mateřské společnosti v Německu, umožnění pobytu u dceřinných 

společností během dovolené, krátké zahraniční pobyty  
• poskytnutí místností pro jazykový kurz ve firmě 
• umožnění jazykového kurzu během pracovní doby 
• vzdělávací akce 
• vícejazyčná každodenní korespondence mezi zaměstnanci 

 

c) Existují interní předpisy, podle kterých probíhá jazykové vzdělávání ve firmě? 

 

46% firem, které mají interní předpisy pro jazykové 
vzdělávání, jsou činné v oblasti stavby strojů a 
zařízení a výroba automobilů. Jasná pravidla jsou 
také ve čtyřech velkých dopravních firmách. 

 
 

 

4.2 FORMY UČENÍ A MATERIÁLY  

a) V jaké formě si dokáží firmy představit jazykový trénink šitý na míru?11  

 

 

Jiné: 

• Prezenční kurzy mimo firmu, jazykové kurzy v zahraničí, vzdělávací cesty, IHK-jazykové kurzy 
• účast na seminářích k tématům z oboru 
• total immersion 
• CD a učebnice 
• konverzační kurzy, kurzy odborného jazyka, 1-týdenní intenzivní kurzy 
• všechno, co doplňuje prezenční kurzy 
• sami si vyvíjíme materiály šité na míru, především s ohledem na specifickou slovní zásobu 

                                                                        
11 Byly možné vícenásobné odpovědi. 

14% 

86% 
ANO NE

180 

75 

68 

71 
prezenční kurzy ve firmě

online-kurzy s prezenčními
prvky

online-studijní materiály pro
samostudium

individuální  online-kurzy na
pracovišti
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• nic z toho 
• dovolená v Polsku 
• individuální online a offline kurzy, nezávisle pracovišti  
• pozvání českých zákazníků do firmy, setkání s rodilými mluvčími 

 

b) Kolik firem využívá učební systémy a jaké? 

Celkem 10 z dotazovaných firem používá interní vzdělávací platformu. 4krát byl jmenován Moodle, dále Ilias, 
Lecturino, Blackboard a také ne blíže specifikovaný interní Tool.  

c) Jaké materiály/pomůcky používají zaměstnanci ve firmách? 

 

SHRNUTÍ 

Je zřejmé, že většina firem uvádí jako ideální formu jazykového tréninku prezenční kurz, podporovaný 
učebnicemi a CD a nebo speciálními skripty. Tato forma učení je v nějaké formě  podporována minimálně 60%  
firem, ať se jedná o organizaci interních firemních kurzů, o finanční příspěvek na jazykový kurz nebo koupi 
učebních materiálů.Přesto je většina firem otevřena vůči učebním postupům, které pracují s interaktivními 
online-tréninkovými materiály. Co se týče každodenních jazykových pomůcek, nacházejí velký ohlas materiály 
a pomůcky, které jsou k dispozici na internetu (např. překladače nebo online slovníky).   

Naproti tomu rozšíření vzdělávacích platforem při výuce jazyků ve firmách je poměrně malé. Jedním z 
vysvětlení této situace může být, že většina firem angažuje pro výuku jazyků externí jazykové školy a lektory a 
ti rozhodují o učebních materiálech a učebních platformách.   

 

Autor: Karin Schöne 

C) Projekt JASNE – Alles klar! Mehrsprachig handeln mit Erfolg 

 

 

slovníky (online nebo v 
knižní podobě); 47% 

vlastní slovní 
databáze; 16% 

odborná literatura; 
19% 

materiály ze školení 
pracovníků /interní 

materiály; 15% 

online překládače  

učebnice a CD časopisy 

jiné; 3% 
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