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Informace o výuce 
 

 

Rodilí mluvčí s pedagogickým nebo jazykovědným vzděláním 
Všichni naši lektoři jsou rodilí mluvčí s pedagogickým nebo jazykovědným vzděláním.  
Kvalitnímu lektorovi je jazyk, který učí absolutně vlastní, je tedy rodilý mluvčí. To však nestačí, kvalitní lektor 
musí mít schopnost jazyk vysvětlit svým studentům, a to i podle toho jaké mají studenti jazykové nadaní 
nebo podle toho jaká je jejich úroveň. Teprve takový lektor dokáže vlastní jazyk efektivně předat. Proto naši 
lektoři nejsou pouze rodilí mluvčí, ale zároveň mají pedagogické nebo jazykovědné vzdělání a další tréning, 
který absolvují v naší JŠ. Lektory si pečlivě vybíráme a často draftujeme přímo z USA. 
 

Jste začátečník? 
Pokud jste začátečník nemusíte se výuky s rodilým mluvčím obávat. Naši lektoři nejsou jen rodilými 
mluvčími ale i kvalitními pedagogy. Lektoři, kteří pro nás vyučují nižší úrovně navíc umí česky. V případě 
potřeby Vám tak mohou látku vysvětlit ve Vašem rodném jazyce. Avšak i v lekcích začátečníků se snažíme 
češtinu omezit na nejnutnější minimum, aby si studenti co nejdříve osvojili a zautomatizovali základní 
komunikaci v angličtině. V lekcích od úrovně B1 se s češtinou již nepotkáte. 
Na přání klientovi zajistíme výuku s kvalitním, zkušeným českým lektorem s pedagogickým nebo 
jazykovědným VŠ vzděláním.  
 

Proč americkou angličtinu? 
1. USA a Kanada mají 364 miliónů rodilých mluvčí vs. Velká Británie má 66 miliónů rodilých mluvčí. 
2. V drtivé většině států světa se vyučuje americká angličtina před britskou. 
3. Mezinárodní obchodní angličtina je založená na americké angličtině. 
4. Americké firmy ovládají v nejrůznějších odvětvích značnou část trhu. 
5. Uživatelské prostředí počítačových programů je obvykle v americké angličtině. 
6. Budete lépe rozumět americkým filmům a hudbě :) 

 

Veškeré studijní materiály zdarma 
 

Zkušební lekce zdarma 
Rádi Vám poskytneme zkušební lekci, nezávazně a zdarma. Poté se můžete rozhodnout, zdali budete mít o 
výuku zájem. Informace ZDE 
 

Jazykový audit zdarma 
Rádi ve Vaší společnosti s naším metodikem provedeme jazykový audit Vašich kolegů/ zaměstnanců po 
jehož skončení Vám doporučíme vhodné rozřazení jednotlivých studentů do skupin. 
 

Výuka v našich učebnách v centru Brna anebo ve Vašich prostorách 
 

Parkovací místo, teplé a studené nápoje zdarma – V případě výuky v naších učebnách 
 

 

 

https://www.americkajazykovka.cz/cz/vzorova-lekce-zdarma.aspx
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Reference a recenze 
 

 

Reference 

Mezi naše reference mimo jiných patří:  

 

 
 
 
CTP Invest, spol. s r.o. 
(Zajištění výuky pro brněnské 
pobočky) 

 
 
Masarykova univerzita 
(Příprava akademických pracovníků 
FSS a PřF na zahraniční cesty) 

 
 
 
KPMG ČR, s. r. o. 
(Zajištění výuky pro brněnskou 
pobočku) 
 

 

 
 
 
ABB s.r.o. 
(Zajištění výuky pro pobočku Brno – 
Slatina) 

 

 
 
Blue Health Intelligence 
(Zajištění výuky pro brněnskou 
pobočku, odborná angličtina) 
 

 

 
Moravia IT, a. s. 
(Zajištění výuky pro brněnskou 
pobočku, IT angličtina) 

 

 
 
Gardner Denver CZ+SK, s.r.o. 
(Zajištění výuky pro pobočku Brno – 
Horní Heršpice) 

 

 
 
Vema, a. s. 
(Zajištění výuky pro brněnskou 
pobočku) 

 

 
 
IDIADA CZ a.s. 
(Zajištění výuky pro brněnskou 
pobočku, odborná angličtina) 

 

 

Recenze 

 

I 
Naše hodnocení na Facebook můžete nalézt ZDE 

 

I 
Našeho hodnocení na Google můžete nalézt ZDE 
 
 

https://www.facebook.com/pg/americkajazykovka/reviews/?ref=page_internal%20
https://www.google.cz/search?source=hp&q=americk%C3%A1+jazykovka&oq=americk%C3%A1+jazykovka&gs_l=psy-ab.3..0l3.572.3494.0.3825.19.18.0.0.0.0.195.1653.15j2.17.0.foo%2Cnso-ehuqi%3D1%2Cnso-ehuui%3D1%2Cewh%3D0%2Cnso-mplt%3D2%2Cnso-enksa%3D0%2Cnso-enfk%3D1%2Cnso-usnt%3D1%2Cnso-qnt-npqp%3D0-1701%2Cnso-qnt-npdq%3D0-54%2Cnso-qnt-npt%3D0-1%2Cnso-qnt-ndc%3D300%2Ccspa-dspm-nm-mnp%3D0-05%2Ccspa-dspm-nm-mxp%3D0-125%2Cnso-unt-npqp%3D0-17%2Cnso-unt-npdq%3D0-54%2Cnso-unt-npt%3D0-0602%2Cnso-unt-ndc%3D300%2Ccspa-uipm-nm-mnp%3D0-007525%2Ccspa-uipm-nm-mxp%3D0-052675%2Ccfro%3D1...0...1.1.64.psy-ab..2.17.1650.0..0i131k1.ThudPLkd5FA#lrd=0x47129458fce32329:0xe7e59746a7fe5f15,1,,,
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I 
Přehled služeb 
 

Firemní kurzy 
. 
Máme mnohaleté zkušenosti s vedením firemní výuky, a to jak v nadnárodních podnicích, tak i v menších 

lokálních firmách. Kapacitně dokážeme klientovi zajistit trvalou každodenní výuku několika skupin v jednu 

chvíli. Rádi Vám poskytneme třeba i jednu lekci týdně. Ať už bude zakázka jakkoli velká, ve všech lekcích se 

vždy setkáte s rodilým mluvčím s pedagogickým nebo jazykovědným vzděláním. Na přání klientovi zajistíme 

výuku s kvalitním, zkušeným českým lektorem s pedagogickým nebo jazykovědným VŠ vzděláním. 

Nezávaznou poptávku pro firemní výuku můžete vyplnit ZDE 

 

Individuální lekce 
. 
Výuka na míru Vašich potřeb, ať už se jedná o běžnou angličtinu, přípravu na zkoušky (jazykové zkoušky, 

maturita, zkoušky na VŠ a další), lekce pro Vaše děti nebo cokoli jiného. Tempo výuky se plně přizpůsobí 

Vašim potřebám tak, aby byla výuka co nejefektivnější. Sami si zvolíte den, čas, délku lekcí a jak často budou 

Vaše lekce probíhat. 

Nezávaznou poptávku pro individuální lekce můžete vyplnit ZDE 

 

Kurzy pro veřejnost 
. 
Naše kurzy se dělí podle typu a délky/ období kurzů – viz níže. Kurzy probíhají jak v ranních, tak i 

v odpoledních a večerních hodinách. Délka jedné lekce je 80 min., v případě ranního kurzu 60 min. Ve všech 

lekcích se vždy setkáte s rodilým mluvčím s pedagogickým nebo jazykovědným vzděláním. 

Typy kurzů: Délka/ období kurzů: 
Kurzy běžné angličtiny 
Konverzační kurzy 
Kurzy 2x týdně (gramatika a konverzace) 
Kurzy pracovní/ obchodní angličtiny 

Čtvrtletní kurzy 
Pololetní kurzy 
Prázdninové kurzy 
Víkendové kurzy 

 

Překlady a korektury textů 
. 
Běžně děláme korekce a překlady textů obecné angličtiny, knih, odborných textů, vědeckých prací, manuálů, 

webových stránek a dalších. Překlady pro nás zpracovávají zkušení překladatelé. Všechny přeložené texty 

navíc prochází korekturou přinejmenším jednoho rodilého mluvčího s jazykovědným vzděláním, který překlad 

také konzultuje s překladatelem.  

Korektury textů vždy zpracovává rodilý mluvčí s jazykovědným vzděláním. 

Ceník překladů a korektur najdete ZDE 

V případě zájmu nás kontaktujte telefonicky nebo emailem – Kontaktní údaje na poslední straně prezentace. 

 

Tlumočení 
. 
Naše JŠ poskytuje jak konsekutivní tlumočení (následné tlumočení, řečník nechává pauzy pro tlumočníka), tak 

i simultánní tlumočení (překlad je prováděn současně s výkladem řečníka) nejčastěji za účelem obchodních 

jednání a konferencí. 

Ceník tlumočení naleznete ZDE 

V případě zájmu nás kontaktujte telefonicky nebo emailem – Kontaktní údaje na poslední straně prezentace. 

https://www.americkajazykovka.cz/cz/individualni-vyuka-anglictiny-brno/firemni-kurzy-anglictiny-brno.aspx
https://www.americkajazykovka.cz/cz/individualni-vyuka-anglictiny-brno/individualni-vyuka-anglictiny-brno.aspx
https://www.americkajazykovka.cz/cz/kurzy-anglictiny-brno-2014/kurzy-bezne-anglictiny-brno.aspx
https://www.americkajazykovka.cz/cz/kurzy-anglictiny-brno-2014/konverzani-kurzy-anglictiny-brno.aspx
https://www.americkajazykovka.cz/cz/kurzy-anglictiny-brno-2014/kurzy-anglictiny-2xtydne-brno.aspx
https://www.americkajazykovka.cz/cz/kurzy-anglictiny-brno-2014/kurzy-pracovni-anglictiny-brno.aspx
https://www.americkajazykovka.cz/cz/ctvrtletni-kurzy-anglictiny-brno.aspx
https://www.americkajazykovka.cz/cz/pololetni-kurzy-anglictiny-brno.aspx
https://www.americkajazykovka.cz/cz/prazdninove-kurzy-anglictiny-brno.aspx
https://www.americkajazykovka.cz/cz/kurzy-anglictiny-brno-2014/intenzivni-vikendove-kurzy-anglictiny-brno.aspx
https://www.americkajazykovka.cz/cz/cenik/cenik-prekladatelskych-sluzeb.aspx
https://www.americkajazykovka.cz/cz/cenik/cenik-tlumocnickych-sluzeb.aspx


5 
 

 

 

Kontakty a fakturační údaje 

 

 

SM Research, s.r.o. – provozovatel JŠ Americká Jazykovka 
Zapsána dne 25. července 1994 v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem 
v Brně, oddíl C, vložka 1604 
  
Jednatel společnosti 
Martin Slepička 
Tel. č.: +420 608 419 462 
Email: martin.slepicka@americkajazykovka.cz  

Manager administrativního centra 
Patricie Capponi 
Tel. č.: +420 605 242 441 
Email: patricie.capponi@americkajazykovka.cz 

  
Zákaznická linka a email 
Tel. č.: +420 773 992 779 
Email: info@americkájazykovka.cz  

 

  
                . 
                https://www.americkajazykovka.cz/ 
. 

            . 
            Náš Facebook naleznete ZDE 

  
Adresa provozovny a učeben 
Ponávka 2, 602 00 Brno – Mapa ZDE 

Sídlo společnosti 
Tišnovská 89, 613 00 Brno 

  
IČ: 607 15 863 
DIČ: CZ 607 15 863 

Číslo účtu 
43-6419150267/0100 (Komerční banka) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://www.americkajazykovka.cz/cz/default.aspx
https://www.facebook.com/americkajazykovka/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARCE9Cn62yu6F7k-dmffdhpRsJvGEXFXXDty19KrKqPEyHSTtZtxqwSVDTwWQkXsyO-IVrKkTHdMlBb8
mailto:martin.slepicka@americkajazykovka.cz
mailto:patricie.capponi@americkajazykovka.cz
mailto:info@americkájazykovka.cz
https://www.americkajazykovka.cz/
https://www.facebook.com/americkajazykovka/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARCE9Cn62yu6F7k-dmffdhpRsJvGEXFXXDty19KrKqPEyHSTtZtxqwSVDTwWQkXsyO-IVrKkTHdMlBb8
https://www.facebook.com/americkajazykovka/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARCE9Cn62yu6F7k-dmffdhpRsJvGEXFXXDty19KrKqPEyHSTtZtxqwSVDTwWQkXsyO-IVrKkTHdMlBb8
https://www.google.com/maps/place/Pon%C3%A1vka+185%2F2,+602+00+Brno-st%C5%99ed-Z%C3%A1brdovice,+%C4%8Cesko/@49.1983198,16.6127865,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47129458fd0cc55b:0x1c1b4dc9bfe276f2!8m2!3d49.1983198!4d16.6149805?hl=cs&authuser=0

