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POTREBA ZNALOSTI JAZYKOV  
VO FIRMÁCH 

VYHODNOTENIE DOTAZNÍKOVEJ ANKETY, KTORÁ BOLA USKUTOČNENÁ V RÁMCI PROJEKTU    
JASNE – ALLES KLAR!  

0 CIEĽ  

Cieľom dotazníkovej ankety bolo zistiť, aká je  potreba znalosti cudzieho jazyka spolupracujúcich partnerov vo 
firmách v Česku, Poľsku, Nemecku, Rakúsku a na Slovensku. Dôležité bolo zistenie potreby znalosti podľa  
odboru alebo profesijných skupín, príp. podľa pozície vo firme. Ďalej sa zisťovalo, o čo sa firmy pri posudzovaní 
jazykových znalostí opierajú a do akej miery podporujú jazykové vzdelávanie svojich zamestnancov. 

Táto anketa je východiskovým bodom  pre kvalitatívne  zisťovanie jazykových oblastí pre určité profesie, pre 
ktoré je znalosť jazyka obzvlášť dôležitá. Po vyhodnotení výsledkov ankety budú nasledovať rozhovory so 
zamestnancami firiem, ktorí sa ankety zúčastnili.  

Získané údaje pomohli predovšetkým pri zostavovaní cieľových skupín pre ďalší vývoj vzdelávacích aktivít, 
ktoré vznikajú v rámci projektu JASNE. 

1CELKOVÁ ÚČASŤ  

Dotazník bol zaslaný  partnermi projektu JASNE firmám vo všetkých zúčastnených krajinách. Anketa bola 
uskutočnená pomocou online dotazníka, ktorý bol zostavený s ohľadom na potrebu konkrétneho cieľového 
jazyka, jazyka spolupracujúceho partnera v susednej krajine1. Boli oslovení členovia Nemecko-poľskej 
priemyselnej a obchodnej komory, Nemecko-českej priemyselnej a obchodnej komory, Priemyselnej 
a obchodnej komory v Drážďanoch a takisto spolupracujúci partneri z Dolnorakúskej krajinskej akadémie 
a členovia Univerzity J. A. Komenského na Slovensku. Do ankety boli zahrnuté aj  dopravné firmy a železničné 
spoločnosti, ktoré neboli oslovené spolupracovníkmi obchodných komôr2.  

Získané údaje nie sú reprezentatívne pre všetky firmy v uvedených krajinách. Poskytujú ale spoľahlivú výpoveď 
o potrebe znalosti jazykov vo firmách, ktoré v týchto piatich krajinách majú partnerov a sú aktívni v nižšie 
uvedených hospodárskych odvetviach (S.3). 

Na dotazník odpovedalo celkom 334 firiem. Vďaka širokej distribúcii a množstvu ďalších cielených otázok bola 
vo firmách, patriacim k obchodným komorám, dosiahnutá pomerne vysoká návratnosť dotazníkov. Okolo 60% 
zúčastnených firiem môže byť podľa počtu zamestnancov považovaných za malé a stredné firmy (KMU). 

a) Zúčastnené firmy podľa veľkosti 

                                                                        
1 Zisťovala sa potreba nemeckého jazyka v poľských, českých a slovenských firmách (jazyková verzia PLDE, 
CZDE, SKDE) a potreba jazykových znalostí češtiny, príp. poľštiny alebo slovenčiny v nemeckých a rakúskych 
firmách (jazyková verzia: DECZ, DEPL, DESK). 
2 Rozhodujúca bola nereprezentatívna anketa týkajúca sa potreby profesijne špecifických učebných 
materiálov v sieti partnerov projektu, ktorá predchádzala štúdii. Podľa tejto ankety je veľký záujem 
o profesijne zamerané materiály pre železničiarov a vodičov diaľkovej a prihraničnej dopravy.  
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b) Zúčastnené firmy podľa krajín3 

Nemecko a Rakúsko Poľsko Česko Slovensko 
131 125 70 8 

Firmy boli písomne a ústne upozornené na to, že cieľom ankety  je zistenie potreby zamestnancov s 
jazykovými znalosťami. Len niekoľko firiem uviedlo, že žiadnych takých zamestnancov nepotrebujú4. 
Zisťovaná bola potreba znalosti nemčiny v Poľsku, v Česku a na Slovensku, potreba poľštiny a češtiny v 
Nemecku a rovnako  potreba slovenčiny a češtiny v Rakúsku.   

c) Firmy, ktoré uviedli, že na minimálne jednu pozíciu potrebujú zamestnanca so znalosťami 
cudzích jazykov: podľa odvetvia a cieľového jazyka 

Nemčina ako cudzí jazyk  

v Poľsku v Česku  na Slovensku 
124 70 6 

 

poľština čeština slovenčina 

ako cudzí jazyk v Nemecku a Rakúsku 
88 15 7 

 

d) Firmy, ktoré uviedli, že na minimálne jednu pozíciu potrebujú zamestnanca so znalosťami 
cudzích jazykov: podľa odvetvia a cieľového jazyka 

V dotazníku boli firmy oslovené, aby uviedli príslušnosť k odboru, v ktorom pracujú. Na základe ich údajov a 
profilu firmy, boli rozdelené podľa Klasifikácie hospodárskych odvetví (WZ2008)5 .  

                                                                        
3 podľa sídla firmy alebo pobočky 
4 Všetky nasledujúce počty a prehľady predstavujú firmy, ktoré skutočne potrebujú na minimálne jednu pozíciu 
zamestnanca so znalosťami jazyka partnera, s ktorým spolupracuje. 
5 Štatistický spolkový úrad (2008), Klasifikácia hospodárskych odvetví. S vysvetlivkami, Online: 
www.destatis.de, Wiesbaden (WZ 2008); vychádzajúca zo Štatistickej systematiky hospodárskych odvetví v 
európskom spoločenstve (NACE) 

56 
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76 

2 

mikropodniky (< 10 zam.)

malé podniky (< 50 zam.)

střední podniky (< 250 zam.)

velké podniky (> 250 zam.)

žádné údaje
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K oblasti „profesijnej, vedeckej a technickej činnosti“ patria okrem inžinierskych kancelárií predovšetkým 
poradenské firmy. Všetky odbory, ktoré boli zastúpené menej ako tromi percentami, boli zahrnuté pod  „iný 
spracovateľský priemysel“, prípadne  „iné“.  K prvej skupine patria napríklad výrobcovia potravín, chemických 
produktov alebo stavebných materiálov, ale aj výrobcovia elektronických súčiastok a prístrojov alebo plastov, 
ktoré nachádzajú uplatnenie nielen v automobilovom priemysle. Druhá skupina zahŕňa okrem firiem 
pracujúcich v oblasti cestovného ruchu a  kanalizácie, tiež poskytovateľov finančných služieb, organizátorov 
výstav a veľtrhov alebo firmy pracujúce v oblasti vzdelávania.  

ZHRNUTIE A POROVNANIE 

Reakcia na anketu ukazuje, že v regióne PL– DE – CZ – AT –  SK zohráva nemčina popri angličtine stále dôležitú 
úlohu v obchodnej komunikácii. Prekvapivý je tiež relatívne vysoký dopyt po zamestnancoch so znalosťami 
poľštiny v Nemecku. V porovnaní s tým pomerne málo nemeckých firiem uviedlo potrebu znalosti češtiny 
alebo slovenčiny.   Všeobecne je treba mať na pamäti, že odpovede na otázky v dotazníku boli dobrovoľné  a 
mnoho firiem z dôvodu časovej tiesne vyplnenie dotazníka odmietlo6. 

Priemyselný sektor/výrobné živnosti (predovšetkým kovovýroba, výroba strojov a zariadení a výroba 
automobilov) vykazuje najväčšie požiadavky na potrebu zamestnancov so znalosťami jazyka partnera, s 
ktorým spolupracuje. V popredí  je obzvlášť výroba strojov a zariadení. Potreba zamestnancov so znalosťami 
jazyka je dôležitá tiež pre automobilový priemysel a jeho dodávateľov, príp. všeobecne pre výrobcov kovov, 
elektroniky a plastov.  Okrem toho anketa potvrdila záujem o jazyky tiež v transportných firmách. Relatívne 
nezávislá na východiskovej krajine, príp. na cieľovom jazyku je značná potreba znalosti jazykov v obchode a v 
oblasti vedy, administratívy a techniky  (zaraďujeme sem predovšetkým poradenské firmy – personál, 
marketing, manažment, právo, ako aj laboratóriá a inžinierske kancelárie).  

                                                                        
6 Počty začatých a nie celkom vyplnených dotazníkov sú napr. pre jazyky čeština a slovenčina dvakrát tak 
vysoké, než počet úplne vyplnených. 
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Ak sledujeme dopyt po poľštine, češtine a slovenčine zvlášť, tak je nápadné, že tieto jazyky zohrávajú v 
nemeckých a rakúskych firmách v oblasti stavebného a automobilového priemyslu pomerne malú úlohu.  

2 JAZYKY VO FIRMÁCH  

a) Aké jazyky sa vo firmách oficiálne používajú?  

Nasledujúci graf dáva prehľad o tom, ktoré jazyky sa používajú vo firmách ako oficiálne jazyky.  

 

 

 

Okrem toho udávajú firmy tiež ďalšie oficiálne jazyky. Často sa spomínajú jazyky ako ruština, francúzština a 
taliančina. Vo firmách pôsobiacich celosvetovo sa k tomu pridáva ešte arabčina a čínština. Z čísel je zrejmé, že 
viac ako 75% oslovených firiem si zakladá vo svojej politike minimálne na dvojjazyčnosti. Pritom ako medzi 
českými, tak aj medzi poľskými firmami sa vyskytuje často prípad, že angličtina a nemčina sú jedinými 
firemnými jazykmi, čiže nielen nemčina a poľština alebo čeština. Necelých 40% si zakladá na stratégii 
viacjazyčnosti (minimálne AJ, NJ a PJ alebo ČJ).   
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b)  O čo sa opierajú podnikatelia (personálne oddelenie firiem) pri hodnotení jazykových znalostí 
uchádzačov? 

 

Je zrejmé, že sa mnoho podnikov nespolieha len na vlastné hodnotenie uchádzačov, ale berie do úvahy 
uznávané jazykové certifikáty. Viac než polovica firiem skúša pri prijímacom pohovore skutočné jazykové 
znalosti uchádzačov v ústnom prejave, len zriedka sú jazykové znalosti hodnotené na základe vlastného 
jazykového testu.  

3 POTREBA ZNALOSTI JAZYKOV PODĽA POZÍCIÍ A PROFESIJNÝCH SKUPÍN 7 

3.1 POTREBA POĽŠTINY, ČEŠTINY ALEBO SLOVENČINY  V NEMECKÝCH A RAKÚSKYCH FIRMÁCH  

 

a) Na ktorých pozíciách sú znalosti poľského, českého alebo slovenského jazyka obzvlášť dôležité? 

 

                                                                        
7 Kategorizácia profesijných skupín vychádza z ankety, ktorú uskutočnila Nemecko-česká priemyselná  a 
obchodná komora medzi svojimi zamestnancami. 
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Ďalšie pozície:  

• pre češtinu: disponenti (zástupcovia), vodiči, rušňovodiči, 
• pre poľštinu: zamestnanci kontaktného centra Poľsko, projektoví manažéri, koncernová komunikácia, 
• pre slovenčinu: pracovníci vo výskume a vzdelávaní. 

b) Potreba znalostí češtiny, poľštiny alebo slovenčiny v %: rozdiely podľa odborov 

 

Zohľadnené sú pozície, ktoré potrebujú znalosť cudzieho jazyka minimálne alebo príležitostne. 

3.2 POTREBA ZNALOSTI NEMČINY V ČESKÝCH, SLOVENSKÝCH A POĽSKÝCH FIRMÁCH  

a) Na ktorých pozíciách sú znalosti nemeckého jazyka obzvlášť dôležité?  

 

Ďalšie: konštruktéri (viackrát),  controlling (viackrát), ostatné správne orgány firmy, rušňovodiči, programátori, 
servisní technici, helpdesk-zamestnanci, elektrikári 
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b) Potreba znalosti nemčiny v %: Rozdiely podľa odborov  

 

Zohľadnené sú pozície, ktoré minimálne alebo len príležitostne vyžadujú znalosť cudzieho jazyka. 

ZHRNUTIE A POROVNANIE 

Na nasledujúcich pozíciách vo firmách je najväčšia potreba zamestnancov so znalosťami jazyka partnera, s 
ktorým spolupracujú, nezávisle na sídle firmy a odbore8: 

• manažment & asistencia vedenia firmy, 
• vedúci pracovníci v správe firmy a zákaziek,   
• pracovníci odbytu a marketingu. 

V českých, poľských a slovenských firmách je všeobecne zrejmá potreba zamestnancov so znalosťami 
cudzieho jazyka vo všetkých oblastiach. Často je tu tiež u zamestnancov učtárne, personálneho oddelenia 
alebo nákupu vyžadovaná znalosť nemčiny. V porovnaní s tým je potreba znalosti češtiny, poľštiny alebo 
slovenčiny na obdobných pozíciách zanedbateľná.  

Pre manažment  a asistentov vedenia firmy sú vo všetkých odboroch rovnakou mierou znalosti jazykov 
dôležité a žiadané. Ak pozorujeme cielene priemyselné odvetvia/výrobné živnosti (kovovýroba, výroba 
automobilov a ich dodávatelia a výroba strojov a zariadení), je zrejmé, že v Čeku a v Poľsku okrem asistentov 
vedenia firmy a oblasti odbytu a marketingu, potrebujú predovšetkým zamestnanci a vedúci výrobných a 
technických oddelení znalosti nemčiny.  

Medzi „ďalšími“ pozíciami, pre ktoré je znalosť nemčiny dôležitá, boli niekoľkokrát uvedení konštruktéri. 
Odvetvie dopravy a logistiky uviedlo medzi „ďalšími“ rušňovodičov, diaľkových vodičov a dispečerov.  
                                                                        
8 Uvedené sú štyri najčastejšie pomenované pozície. Zohľadnené sú pozície, ktoré len minimálne alebo  
príležitostne potrebujú znalosť cudzieho jazyka. 
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3.3 OBLASTI VYUŽIT IA & KOMUNIKAČNÉ SITUÁCIE VO FIRMÁCH  

Načo potrebujú zamestnanci jazykové znalosti? 

 

Okrem toho uviedli firmy nasledujúce situácie, v ktorých potrebujú znalosť cudzieho jazyka: 

• poľské, české a slovenské firmy: 
• účasť na obchodných stretnutiach organizovaných napr. veľvyslanectvami nemecky hovoriacich 

krajín 
• preklady 
• príprava textov na prezentáciu na internete 
• pravidelná interná komunikácia koncernu (marketing, expedícia, obchodné vedenie) 
• tvorba konceptov 
• komunikácia so zamestnancami firmy 

• nemecké a rakúske firmy: 
• organizácia projektov 
• komunikácia s poskytovateľmi logistických služieb 
• komunikácia so subdodávateľmi činnými vo firme 
• komunikácia v koncerne 

 

ZHRNUTIE A POROVNANIE 

Pre väčšinu firiem je používanie cudzích jazykov v komunikácii s partnermi, dodávateľmi a zákazníkmi na 
prvom mieste, a to nezávisle na cieľovom jazyku. Oblasti využitia sa výraznejšie líšia podľa toho, či ide o 
nemčinu ako cudzí jazyk v českých, slovenských alebo poľských firmách a/alebo ide o ďalšie skúmané jazyky v 
nemeckých a rakúskych firmách. 
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Porovnanie: Oblasti používania cudzieho jazyka podľa dôležitosti (v klesajúcom poradí)9: 

Nemčina ako cudzí jazyk Čeština, poľština alebo slovenčina ako cudzí jazyk 

1. komunikácia s dodávateľmi/partnermi (14%) 
2. komunikácia so zákazníkmi (13%) 
3. práca v medzinárodnom prostredí (10%) 
4. účasť na koncernových stretnutiach (10%) 
5. interná firemná korešpondencia (10%) 
6. účasť na veľtrhoch (8%) 

1. komunikácia so zákazníkmi (26%) 
2. komunikácia s dodávateľmi/partnermi  (15%) 
3. práca v medzinárodnom prostredí (12%) 
4. účasť na veľtrhoch (12%) 

  

Z tabuľky vyplýva, že ťažisko v používaní jazyka v nemeckých a rakúskych firmách spočíva vo vonkajšej 
komunikácii, zatiaľ čo v odpovediach poľských, českých a slovenských firiem sa odráža  skôr nutnosť internej 
firemnej komunikácie. Tento fenomén sa dá vysvetliť tím, že mnoho opýtaných českých a poľských firiem je 
súčasťou celoeurópskych firiem a koncernov so sídlom v Nemecku. 

4 VÝUČBA  JAZYKOV VO FIRMÁCH  

4.1 PREDPOKLADY A  MOTIVÁCIA  

a) Motivujete svojich zamestnancov, aby sa zlepšovali v znalostiach cudzích jazykov? 

70% zamestnávateľov uviedlo, že aktívne povzbudzujú k učeniu sa jazykov.  Len 18% svojich zamestnancov  
výslovne nemotivuje.  

b) Ako motivujú firmy svojich zamestnancov k jazykovému vzdelávaniu?10 

 

K iným formám motivácie patrí:  

• konverzačný tréning  počas pracovnej doby; prispôsobenie pracovnej doby individuálnemu štúdiu 
• odstupňovaný systém odmeňovania; príplatok za znalosť až troch jazykov; prémie (po úspešnom 

záverečnom teste) 
• spolupráca na medzinárodných projektoch, väčšia účasť na firemnom živote, účasť na medzinárodných 

konferenciách 
• možnosť výmeny s kolegami zo zahraničia 

                                                                        
9 zaznamenané sú prípady, ktoré pokrývajú minimálne 60% všetkých situácií využitia. 

10 Boli možné viacnásobné odpovede. 
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jiné formy podpory
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• zabezpečenie pracovného pobytu v materskej spoločnosti v Nemecku, umožnenie pobytu v dcérskej  
spoločnosti počas dovolenky, krátke zahraničné pobyty  

• poskytnutie miestnosti pre jazykový kurz vo firme 
• umožnenie jazykového kurzu počas pracovnej doby 
• vzdelávacie akcie 
• viacjazyčná každodenná korešpondencia medzi zamestnancami 

 

c) Existujú interné predpisy, podľa ktorých prebieha jazykové vzdelávanie vo firme? 

 

46% firiem, ktoré majú interné predpisy pre jazykové 
vzdelávanie, sú činné v oblasti stavby strojov 
a zariadení a výroby automobilov. Jasné pravidlá sú 
aj v štyroch veľkých dopravných firmách. 

 
 

 

4.2 FORMY UČEN IA A MATERIÁLY  

a) V akej forme si dokážu firmy predstaviť jazykový tréning šitý na mieru?11  

 

 

Iné: 

• prezenčné kurzy mimo firmu, jazykové kurzy v zahraničí, vzdelávacie cesty, IHK-jazykové kurzy, 
• účasť na seminároch na odborné témy, 
• total immersion, 
• CD a učebnice, 
• konverzačné kurzy, kurzy odborného jazyka, 1-týždenné intenzívne kurzy, 
• všetko, čo dopĺňa prezenčné kurzy, 
• sami si vyrábajú materiály šité na mieru, predovšetkým s ohľadom na špecifickú slovnú zásobu, 
• nič z toho, 

                                                                        
11 Boli  možné viacnásobné odpovede. 
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• dovolenka v Poľsku, 
• individuálne online a offline kurzy, nezávisle od pracoviska,  
• pozvanie českých zákazníkov do firmy, stretnutie s rodenými hovoriacimi.  

b) Koľko firiem využíva učebné systémy a aké? 

Celkom 10 z opýtaných firiem používa internú vzdelávaciu platformu. 4krát bol uvedený Moodle, ďalej Ilias, 
Lecturino, Blackboard a tiež nie bližšie špecifikovaný interný Tool.  

c) Aké materiály/pomôcky používajú zamestnanci vo firmách? 

 

ZHRNUTIE  

Je zrejmé, že väčšina firiem uvádza ako ideálnu formu jazykového tréningu prezenčný kurz, podporovaný 
učebnicami a CD a/alebo špeciálnymi skriptami. Táto forma učenia je v nejakej forme  podporovaná minimálne 
60%  firiem, či ide o organizáciu interných firemných kurzov, o finančný príspevok na jazykový kurz alebo kúpu 
učebných materiálov. Napriek tomu je väčšina firiem otvorená učebným postupom, ktoré pracujú s 
interaktívnymi online tréningovými materiálmi. Čo sa týka každodenných jazykových pomôcok, majú veľký 
ohlas materiály a pomôcky, ktoré sú k dispozícii na internete (napr. prekladače alebo online slovníky).   

Oproti tomu rozšírenie vzdelávacích platforiem pri výučbe jazykov vo firmách je pomerne malé. Jedným z 
vysvetlení tejto situácie môže byť, že väčšina firiem angažuje na vyučovanie jazykov externé jazykové školy a 
lektorov a tí rozhodujú o učebných materiáloch a učebných platformách.   

 

Autor: Karin Schöne 

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