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Reference
Success stories

Cerge – EI
Cílem bylo připravit zahraniční studenty ke studiu na vysokých školách v českém jazyce. Studenti přijížděli s nulovou 
znalostí jazyka a během školního roku jsme je nejen připravili na úspěšné složení přijímacích zkoušek, ale i na kom-
fortní pocit při následném studiu. V průběhu projektu jsme vyvinuli a standardizovali studijní plány, systém ověřování 
znalostí a systém kontroly kvality výuky. Zadavatel měl velmi vysoké požadavky na efektivitu, průhlednost a organi-
zovanost celého projektu. Celkem jsme odučili tisíce lekcí českého jazyka a stovky lekcí anglického jazyka ve velmi 
vysoké kvalitě. Na projektu pracovalo kolem padesáti lektorů. Součástí projektu byl i návrh, vývoj a standardizace 
jazykové zkoušky na úrovní certifi kace českého jazyka, kterou díky její kvalitě a propracovanému systému postupně 
začali uznávat vysoké školy v ČR jako součást podkladů k přijímacím zkouškám.

DHL
Pro DHL jsme zajišťovali výuku anglického, českého, německého a francouzského jazyka pro zahraniční odborníky. Ve 
fi rmě probíhali skupinové kurzy, individuální výuky, intenzivní kurzy i odborné semináře na téma obchodní korespon-
dence, prezentace, profesionální telefonická komunikace a odborná technologie v daných jazycích.

MVČR
Hlavní částí zadání MVČR byla příprava a realizace intenzivních kurzů anglického jazyka v několika úrovních pro vybra-
né zaměstnance. Výuka probíhala v čtrnáctidenních blocích od 8,00 do 16,00 a studenti nám poskytovali velmi dobré 
reference na provedení kurzů, kvalitu výuky, prostředí ve škole, ale hlavně užitečnost a efektivitu výuky. Vzhledem k vel-
ké intenzitě se i v průběhu jednoho dne střídali různí lektoři – jak čeští učitelé, tak rodilí mluvčí. Studenti dostali skripta 
vypracovaná na daná témata – např. příprava zahraniční cesty, společenská konverzace, meeting, negociace atd.

Naši zákazníci
•	 1shop.cz
•	 3D Praha
•	 3DH INTERIER s.r.o.
•	 AAA Auto 
•	 ABB s.r.o.
•	 AC+C Public relations s.r.o 
•	 Accor Services CZ s.r.o. 
•	 Account One
•	 Adineo
•	 Agentura Scala
•	 AKVK Eliška Barthelemy
•	 Albatros Media
•	 Alfa Laval
•	 ALFA LAVAL, s.r.o.
•	 Aliud Pharma cz
•	 Allianz pojišťovna
•	 American Express 
•	 AMI COMMUNICATIONS
•	 ASPECTA s.r.o.
•	 ATECO s.r.o.
•	 Audatex Systems s.r.o.
•	 Automarket
•	 Baloo Agency
•	 bhm Ingenieure CZ
•	 Block, a.s.
•	 British Council
•	 Business Lights
•	 CBCB - Czech Banking Credit 

Bureau, a.s.
•	 CBE Development
•	 CCB - Czech Credit Bureau, a.s.
•	 Centrum mezistátních úhrad
•	 Centrum pro rodinu
•	 City Bank

•	 Coca-Cola
•	 Coface Czech Factoring
•	 Czech Credit Bureau
•	 Czech Invest
•	 Czech Trade
•	 Czechcredit
•	 Česká neuropsychofarmakolo-

gická společnost
•	 Česká pojišťovna
•	 Český Telecom
•	 DHL ITSC 
•	 Digitania ČR, a.s. 
•	 DIPLOMATICKÝ SERVIS
•	 E-FOTO
•	 ELAP
•	 Embassy of the Republic of 

Slovenia
•	 ERREL CS,s.r.o.
•	 Eurotel 
•	 EXXON Mobil
•	 FAST ČR, a.s.
•	 Fermat Machinery
•	 FORSIN,s.r.o.
•	 Forward International
•	 GAUDÍ, REAL. A AUKČNÍ KAN-

CELÁŘ
•	 GDS Karlštejn, s.r.o.
•	 GE Fanuc Automative Solution
•	 GE Money Bank
•	 GOLDFINGERS, s.r.o.
•	 Grall 
•	 Great united trading, s. r. o. 
•	 Half Robert 
•	 HAVI Logistics Shared Services 

s.r.o.
•	 Herlitz
•	 Hikot, s.r.o.
•	 Hilligoss Lloyd
•	 Chladicí věže Praha, a. s.
•	 IFC FOOD, spol.s.r.o
•	 IKEA Praha 
•	 IMMUNOTECH a.s. Praha
•	 IRCON, s.r.o.
•	 Ivax
•	 Jungheinrich (ČR) s. r.o.
•	 Kaktus software
•	 KKZP s.r.o.
•	 KNIGHT FRANK, spol. s r.o.
•	 KPMG Česká republika s.r.o.
•	 LAUFEN CZ
•	 LLCB, z.s.p.o.
•	 Loccitane
•	 Lubbock Fine
•	MBM
•	MedaPrex, s.r.o.
•	Metro Česká republika, a. s. 
•	Ministerstvo vnitra
•	Mitsui-Soko 
•	Mladá Fronta a.s.
•	Mlékárna Klatovy
•	M-REAL 
•	 NIKE PRAGUE STORE 
•	 NOVA TV
•	Odkolek a.s.
•	OMRON Electronics s.r.o.
•	Optimum
•	OTEC Hostivice
•	 PAMCO INT. a. s.

•	 PBW Czech republic
•	 PHARMA NORD PRAHA
•	 POWER products s.r.o.
•	 Prager Zeitung
•	 Primapol Group, a.s. 
•	 PRO-DOMA 
•	 Ratiopharm cz s.r.o
•	 RED BULL Česká republika, s.r.o.
•	 Respekt
•	 Sambora s.r.o.
•	 SAP ČR
•	 Saudi Arabia Embassy
•	 Serono Pharma services 
•	 SHL a PARTNERS a.s.
•	 Schaff er Partner spol s r.o.
•	 Schweighofer
•	 Státní fond životního prostředí 

ČR 
•	 STORA ENSO TIMBER
•	 Sue Elliott 
•	 SUMA, s. r. o.
•	 TECHNIKA s.r.o.
•	 Uniprep
•	 Univerzita Karlova v Praze - 

Filozofi cká fakulta
•	 VAMIX
•	 Vogel Burda communications, 

s.r.o.
•	 Volksbank
•	Wyeth Whitehall Czech -182
•	 Yamanouchi
•	 ZOO Praha
•	 ZT HOLDING 



Nabízené služby
Jazykový audit
Jazykový audit má za úkol harmonizovat rozvoj jazykových schopností jednotlivých pracovníků 
s dlouhodobými cíli zákazníka.

•	 Určíme jazykové znalosti studentů
•	 Identifikujeme potřebnou oblast a úroveň 

znalostí z hlediska cílů klienta
•	 Rozčleníme studenty do skupin dle před-

chozí analýzy
•	 Ve spolupráci s klientem nastavíme kontrolní 

mechanizmy pro sledování průběhu kurzu
•	 Vytvoříme časový harmonogram kurzu

Kurzy se specializovaným 
zaměřením
•	 Telekonference a konferenční telefony
•	 Veřejné prezentace
•	 Firemní písemná komunikace
•	 Společenská konverzace na firemních akcích
•	 Startup balíček pro nové zaměstnance

Klasické jazykové kurzy
•	 angličtina
•	 arabština
•	 čeština
•	 čínština
•	 finština
•	 francouzština
•	 hebrejština

•	 holandština
•	 chorvatština
•	 italština
•	 japonština
•	 korejština
•	 latina
•	 maďarština

•	 němčina
•	 norština
•	 polština
•	 portugalština
•	 rumunština
•	 ruština
•	 řečtina

•	 slovenština
•	 španělština
•	 švédština
•	 ukrajinština
•	 dánština
•	 indonéština
•	 a další jazyky

Překlady a proofreading
Zajišťujeme i překladatelské služby a korektorské služby ve většině jazyků. Pro nejrozšířenější ja-
zyky máme své osvědčené překladatele a korektory, jejichž služeb dlouhodobě využíváme. Jsme 
však schopni zajistit tyto služby i v méně rozšířených jazycích, jako je například indonézština nebo 
vietnamština.

Jazykový koučing
Máte klíčové zaměstnance, kteří přes množství lekcí jazyka nejsou schopni prezentace? Mnoho-
krát jste začínali a vaše znalost jazyka stagnuje? Nechte se provést výukou za spolupráce lektora, 
psychologa a odborníka na teorie učení.

O nás
Jazyková škola Lingua Viva zahájila svoji činnost v  roce 1996 jako jedna z prvních soukromých 
jazykových škol v Praze. Během naší existence prošlo našimi kurzy téměř 20 000 studentů. Naši 
lektoři učili ve více než 150 organizacích. Lingua Viva je leaderem na trhu díky unikátní neustále 
vylepšované metodologii jazykového auditu, který začaly napodobovat ostatní jazykové školy. 
Vyučuje pro nás více než 90 zkušených proškolených lektorů.

Metodika výuky
•	 Obsah tvořený na míru na základě jazykového auditu
•	 Moderní přístup k výuce
•	 Časy a intenzita kurzů dle požadavků a možností klienta
•	 Průběžné testování a vyhodnocování pokroku studentů a reporting klientovi
•	 Odstupňování složitosti odpovídající metodice Společného evropského referenčního rámce

Lektoři
•	 Vybíráni na základě tříkolového výběrového řízení
•	 Pravidelně kontrolováni metodikem
•	 Namátkové hospitace v hodinách zajišťují přehled o kvalitě výuky
•	 Většina je vysokoškolsky vzdělaná s pedagogickým zaměřením v odpovídajícím oboru
•	 Na poli výběru lektorů spolupracujeme s Univerzitou Karlovou
•	 Rodilé mluvčí získáváme na základě doporučení vzdělávacích škol jako je například ITC nebo 

Prague Institut, případně absolventy TEFL

Učíme podle vás
•	 výběr cizího jazyka klientem
•	 firemní audit, testování a specifikace jazykové úrovně studentů
•	 analýza potřeb klienta a stanovení typu kurzu
•	 časová organizace výuky a místo pořádání kurzů
•	 zajištění kvalifikovaných lektorů a ukázkové hodiny zdarma

Zájem o studium 
jednotlivých jazyků

(údaje v procentech)
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