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Anhang 
 

Interviewleitfaden 
 

Interview A:  Allgemeines Interview 
 
ÚVOD: 
1. Jak dlouho ve firmě pracujete? 
2. Jaká je Vaše pracovní náplň? 
 
1. PŮVOD A JAZYKOVÉ ZNALOSTI ZAMĚSTNANCŮ 
1. Máte hodně kolegů ze zahraničí? Jste s nimi často v kontaktu? 
2. Ovládáte nějaké cizí jazyky? 
 
2. JAZYKY A JEJICH VLIV NA PRACOVNÍ VÝKONY A POZICE VE FIREMNÍ HIERARCHII 
1. Byla znalost cizích jazyků předpokladem pro přijetí na Vaši pozici? 
2. Jakou roli hraje znalost cizích řečí při výběrovém řízení? 
3. Kdyby jste měl/a vliv na jazykovou přípravu budoucích zaměstnanců, co by jste změnil/a? 
4. Ovládají někteří zaměstnanci mateřské společnosti češtinu nebo jiný slovanský jazyk? 
5. Má firma přehled o jazykových znalostech svých zaměstnanců? 
6. Usnadnila Vám někdy komunikace v cizím jazyce určitý pracovní úkon nebo naopak? 
7. Je v této firmě vázáno povýšení například i na znalost cizích jazyků na určité úrovni? 
 
3. PŘEDEPSANÝ JAZYK (JAZYKY) FIRMY NEBO ODDĚLENÍ 
1. Je ve firemní interní komunikaci předepsán nějaký určitý jazyk nebo jiná jazyková ustanovení? 
2. Jsou předepsaná pravidla pro externí komunikaci? 
3. Je jejich dodržování systematicky sledováno? 
 
4. INTERNÍ A EXTERNÍ KOMUNIKACE, JAZYKOVÉ PROBLÉMY, KOMUNIKACE V CIZÍM JAZYCE, 
KOMUNIKA ČNÍ KLIMA 
1. Jakým způsobem normálně komunikujete s ostatními zaměstnanci? S mateřskou společností? 
2. Jaký jazyk se používá při schůzích a poradách? 
3. Jakým jazykem komunikuje firma s veřejností/klienty? Máte hodně zahraničních klientů? 
4. V jakém jazyce dostává mateřská společnost podklady? 
5. Jak často používáte vy nebo ostatní pracovníci cizí jazyk? Při jakých příležitostech? 
6. Pozorujete rozdíl, když komunikace probíhá v češtině, nebo například v NJ či AJ? 
7. Jak by jste popsal/a komunikační klima ve firmě? 
8. Upředňostňujete v cizím jazyce přímý kontakt, telefon, nebo email? Proč? 
8. Nastávají někdy jazykové problémy? Jakého typu? 
9. Stalo se Vám někdy, že komunikace v různých jazycích ztěžovala porozumění? 
10. Existují situace, ve kterých zaměstnanec předem ví, že bude mít problémy s porozuměním nebo vyjádřením? 
Jak se na takovéto situace připravuje? Stává se to často? 
11. Co děláte v případě návštěvy kolegy/klienta, jehož jazyk neovládáte dobře? 
12. Zažil/a jste někdy situaci, že jste musel/a hovořit s kolegou, klientem nebo zástupcem partnerské společnosti, 
ale nerozuměl/a jejich jazyku? Jak to hodnotíte? 
13. Spoléháte se někdy na kolegy a jejich jazykové znalosti? Jak často? Příklad? 
14. Spoléhají se někdy kolegové na Vaše jazykové znalosti? Co si o tom myslíte? 
15. Je Vám znám příklad, kdy jazykový problém (špatný překlad, nedorozumění) způsobil finanční škodu nebo 
naopak přinesl novou myšlenku či řešení problému? Můžete to podrobněji popsat? 
16. Jakou hodnotu má podle Vás mnohojazyčnost ve firmě jako je tahle? 
 
5. TLUMOČENÍ A PŘEKLADY 
1. využívá firma překladatelských nebo tlumočnických služeb? 
2. Co a v jakém rozsahu je tlumočeno/překládáno? 
3. Máte interní nebo externí jazykové asistenty? 
4. Tlumočí v případě potřeby sami zaměstnanci? 
5. Pokud se nepřekládá, jaké jazyky jsou v dokumentech nebo při poradách používány? 
 
6. VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ, JAZYKOVÉ KURZY 
1. Podporuje firma zdokonalování se v cizích jazycích? V jaké formě? 
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2. Organizuje firma kurzy nebo školení? 
3. Jak jsou zaměstnanci k výuce jazyků motivováni? 
4. Je účast na kurzech povinná? 
5. Jaké jazyky jsou na výběr? Chybí Vám nějaký? 
6. Jak často a jak dlouho probíhá výuka? 
7. Jakým způsobem se zjišťuje pokrok zaměstnanců? 
8. Existují i sankce v případech neplnění požadavků? 
9. Preferoval/a by jste rodilého mluvčího s hořší češtinou nebo raději českého lektora? 
10. Jakou formu procvičování jazyka upředňostňujete? (konverzace, cvičení) Co více využijete v praxi? 
11. Záleží Vám na počtu účastníků kurzu? (velké/malé skupinky, individuální výuka) 
12. Dostáváte přínosnou zpětnou vazbu? 
 
7. PROSTŘEDÍ NĚKOLIKA KULTUR A IDENTITA 
1. Pociťujete nějaké kulturní rozdíly mezi Vámi a zahraničními kolegy? Jaké? 
2. Jaký vliv to má na vzájemnou spolupráci a plnění pracovních povinností? 
3. Pořádá společnost i nějaká komunikační školení? 
4. Jak by jste tuto společnost charakterizoval/a? 
 
Interview B:  Version für ausländische Mitarbeiter auf Englisch 
 
OPENING: 
1. Where are you from? 
2. Why have you decided to move to the CR? 
3. What are your experiences so far with czech people, work, culture? 
4. How long do you work in this company? 
5. What is your job about? 
  
1. ORIGIN AND LANGUAGE KNOWLEDGE OF EMPLOEES 
1. Do you have another colleages from abroad? Are you often in contact with them? 
2. What languages do you speak? Do you have the opportunity to use them in work? 
3. Was your language competence a condition for your job? 
  
3. OFFICIAL LANGUAGE/S OF COMPANY OR DEPARTMENT 
1. Is there any official language or languages in the company? Or another language regulation or rules? How do 
you manage to follow them? 
2. Is there anyone systematicly watching if these rules are followed? 
 
4. INTERN AND EXTERN COMMUNICATION, LANGUAGE PROBLEMS, COMMUNICATION IN A 
FOREIGN LANGUAGE, COMMUNICATION ATMOSPHERE 
1. How do you normally communicate with another employees?  
2. Is this causing you any language problems? What kind? 
3. How do your colleagues usually communicate with you? How often do they use a foreign language? 
4. Do you communicate with the mother company in Germany? Or with some clients? 
5. What languages are used during internal meetings? 
6. What languages does the company use to communicate with clients and public? Do you have many clients 
from abroad? 
7. In which languages receive the mother company some documents etc? 
8. Have you ever experienced a case, in which you had to use a foreign language and it caused you trouble with 
your work or maybe otherwise? 
9. Do you see a difference when participate in a debatte in czech language and in a debatte in another language? 
10. Did it ever happened to you, that you were in a communication where several languages were used? How did 
it impact on the understanding? 
11. Are there any situations, where an employee already knows, that he will have troubles with understanding or 
speaking? Does it happen often? How can he prepare to it or manage this situation? 
12. Have you ever experienced a case, in which you had to speak with someone, whose language you didn't 
know or very poorly? What did you do? How do you evaluate this? 
13. How would you describe the communication atmosphere in this company? 
14. What type of contact do you prefer in foreign language? Face-to-face communication, phone, emails? Why? 
15. Do you sometimes count on your colleagues and their language competence? How often? 
16. Do they sometimes count on you and your language competence? What do you think about it? 
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17. Are you aware of a situation, in which a language problem like wrong translation or misunderstanding 
caused financial loss or quite the reverse like new idea or problem solution? Can you describe it? 
18. What value do you think multilingualism has, in a company like this? What would you recommend to 
change? 
 
5. INTERPRETING AND TRANSLATING 
1. Does the company employ or use some translating and interpreting service? 
2. What and in which volume is translated or interpreted? 
3. Does the company have its own or extern language assistants? 
4. Are sometimes employees on their own interpreting or translating? 
5. If translation isn't used, in which languages are meetings and documents? 
 
6. TEACHING FOREIGN LANGUAGES, LANGUAGE COURSES 
1. Does the company support improving language competence of its employees? How? 
2. Are there some classes organised by the company? 
3. How are the employees motivated to participate? 
4. Which languages can you choose? Would you like to add some another language? 
5. How long is a lesson and how often are they beeing held? 
6. How the company finds out, if the employees are making progress? 
7. Do you have an opportunity to learn czech language?  
8. Do you take any other classes? 
9. Would you prefer a native speaker or someone who shares your mother tongue? 
10. What form of practising do you prefer? Grammar, conversation, writing? What can you use more in practise? 
11. Do you care about number of participants in a lesson? What do you prefer? Smaller or larger groups, 
individual lessons? 
12. Do you get enough feed-back from the instructor? 
 
7. MULTICULTURAL MILIEU AND IDENTITY 
1. Do you feel any cultural differences between you and your colleagues? Which ones? 
2. How does it influence the cooperation and your work? 
3. Are there any communication courses? 
4. How would you define this company? 
 
Interview C:  Version für ausländische Mitarbeiter auf Deutsch 
 
EINFÜHRUNG: 
1. Woher kommst du? 
2. Warum hast du dich entschieden, nach Tschechien umzuziehen? 
3. Welche Erfahrungen hast du bisher mit Tschechen, Arbeit, oder Kultur? 
4. Wie lange arbeitest du schon für diese Firma? 
5. Wie sieht deine Arbeitstätigkeit aus? 
  
1. HERKUNFT DER MITARBEITER UND IHRE SPRACHKENNTNISSE 
1. Welche Sprachen sprichst du? Hast du die Möglichkeit, sie auch in der Arbeit aktiv zu benutzen? 
2. War deine Sprachkompetenz eine Bedingung für diese Stelle? 
3. Warst du direkt von der Muttergesellschaft ausgewählt und hierher entsandt worden, oder war das die Wahl 

der hiesigen Geschäftsführung? 
 
2. SPRACHEN UND IHRE EINFLÜSSE AUF ARBEITSTÄTIGKEITEN UND POSITIONEN IN DER 

FIRMENHIERARCHIE 
1. Sprechen auch einige Mitarbeiter der Muttergesellschaft Tschechisch oder eine andere Slawische Sprache? 
2. Hat diese Firma einen Überblick über die Sprachkenntnisse ihrer Angestellten? 
3. Ist hier zum Beispiel die Personalbeförderung mit einem gewissen Grad der Sprachkompetenz verbunden? 
4. Hat dir jemals die Kommunikation in einer Fremdsprache deine Arbeitstätigkeit erleichtert oder umgekehrt? 
 
3. INTERNE UND EXTERNE KOMMUNIKATION, SPRACHPROBLEME, KOMMUNIKATION IN 

EINER FREMDSPRACHE, KOMMUNIKATIONSKLIMA 
1. Wie kommunizierst du normalerweise mit anderen Mitarbeitern? 
2. Bringt das manchmal auch einige Sprachprobleme mit sich? Welche? 
3. Sind dir vielleicht einige Vermeidungsstrategien der Mitarbeiter bekannt? Wie sie mit Sprachproblemen 

umgehen? 
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4. Wie kommunizieren mit dir normalerweise deine Kollegen? Wie oft benutzen sie dabei eine Fremdsprache 
oder gar deine Muttersprache? Was hälst du davon? 

5. Bist du auch im Kontakt mit der Muttergesellschaft in Deutschland? In welcher Weise? 
6. Welche Sprachen werden bei internen Sitzungen gesprochen? 
7. Welche Sprachen benutzt die Firma, um mit den Klienten und der Öffentlichkeit zu kommunizieren? 
8. In welchen Sprachen sendet und bekommt die Muttergesellschaft offizielle Dokumente? 
9. Siehst du Unterschiede, wenn du auf Deutsch oder in einer Fremdsprache kommunizieren sollst? 
10. Hast du mal eine Situation erlebt, in welcher mehr als eine Sprache gesprochen wurde? Wie hat sich das 

dann auf die Verständigung ausgewirkt? 
11. Existieren Fälle, in denen die Mitarbeiter im Voraus wissen, dass sie Probleme mit Sprechen oder Verstehen 

haben werden? Wie kann man sich vorbereiten? Wie oft passiert so was? 
12. Musstest du jemals mit einer Person sprechen, deren Sprache du überhaupt nicht oder nur ganz wenig 

beherrschst? 
13. Wie würdest du das Kommunikationsklima in der Firma beschreiben? 
14. Welche Art von Kontakt ist dir lieber in einer Fremdsprache? Telefongespräch, Email… 
15. Verlässt du dich manchmal auf deine Kollegen und ihre Sprachkenntnisse? Wie oft? Bsp? 
16. Verlassen sich umgekehrt deine Kollegen auf deine Sprachkompetenz? Was denkst du darüber? 
17. Kennst du einen Fall, wo ein Sprachproblem wie eine schlechte Übersetzung oder Missverständniss zu 

einem Schaden oder umgekehrt zu einer neuen Idee führte? 
18. Was denkst du von Mehrsprachigkeit in diesem Unternehmen? Kann man überhaupt von einer 

Mehrsprachigkeit sprechen? Wäre sie wichtig für eine Firma wie diese? 
 
4. VORGESCHRIEBENE FIRMEN-/ABTEILUNGSSPRACHE(N) 
1. Gibt es in der Firma oder einer Abteilung eine vorgeschriebene offizielle Sprache? 
2. Existieren auch andere Sprachregelungen? Dass man in bestimmten Situationen oder mit bestimmten 

Personen die und die Sprache verwenden soll? 
3. Ist die Einhaltung dieser Normen systematisch kontrolliert? 
 
5. DOLMETSCHEN UND ÜBERSETZEN 
1. Beschäftigt die Firma professionelle Dolmetscher und Übersetzer? Oder Sprachassistenten? 
2. Was und in welchem Umfang wird übersetzt und gedolmetscht? 
3. Dolmetschen oder Übersetzen manchmal auch die Angestellten, wenn es notwendig ist? Wie würdest du das 

bewerten? 
4. Wenn nicht gedolmetscht oder übersetzt wird, in welchen Sprachen finden Sitzungen statt und und in 

welchen Sprachen werden Dokumente geschrieben und gelesen? 
 
6. SPRACHERWERB UND SPRACHKURSE 
1. Unterstützt die Firma den Spracherwerb ihrer Angestellten? In welcher Form? 
2. Wie sind die Angestellten motiviert, an Sprachkursen teilzunehmen? 
3. Welche Sprachen kann man auswählen? Würdest du vielleicht noch andere Sprachen anbieten? 
4. Wie lang dauert eine Lektion und wie oft findet der Unterricht statt? 
5. Wie kann die Firma herausfinden, ob sich die Mitarbeiter verbessern? 
6. Hast du die Möglichkeit, einen Tschechischkurs zu belegen? 
7. Besuchst du andere Kurse? 
8. Würdest du beim Unterricht einen Muttersprachler bevorzugen? 
9. Bevorzugst du eher sprachliche Übungen, Grammatik, Konversation, schriftliche Aufgaben? Was würdest 

du am meisten in der Praxis ausnutzen? 
10. Ist für dich die Anzahl der Kursteilnehmer wichtig? 
11. Bekommst du genug Feedback von den Lektoren? 
 
7. INTERKULTURALITÄT UND IDENTITÄT 
1. Fühlst du irgendwelche kulturelle Unterschiede zwischen dir und deinen tschechischen und ausländischen 

Kollegen? 
2. Wie wirkt sich das in der Zusammenarbeit aus? 
3. Fühlst du dich manchmal noch als ein Ausländer in der Firma? Wie verhalten sich zu dir deine Kollegen? 
4. Veranstaltet das Unternehmen auch andere Kurse? Z.B. Kommunikationsschulungen? 
5. Wie würdest du diese Firma charakterisieren und kategorisieren? 
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Transkriptionszeichen 
I:   Repliken des Interviewers 
G:   Repliken des Gesprächsteilnehmers 
/FIRMA/  Name der Firma 
<…>  gleichzeitig gesprochene Passagen 
složit-složité Versprechung und Korrektur 
aaaa  verlängertes Laut 
DENNĚ auffälige Betonung, Hervorhebung 
 

Transkripte 
 
Interview 1: Lenka Pospíšilová       (00:18:09) 
 
I:  Tak jak dlouho pracuješ ve firmě? 
G: Takže já pracuju od minulého roku od května vlastně v /FIRMA/, ale moje jakoby 
pracoviště je ve Škoda Auto.  
I:  A co je tvojí pracovní náplní? 
G: Pracuju na oddělení EOE, což je správa systémů a jejich integrace, vlastně aby všechno, 
vlastně SAP, aby všechno ve Škodovce fungovalo tak jak má, jakoby přes ty systémy a mojí 
náplní práce eeeh, nastoupila jsem tam jakooo podpora zahraničních projektů (I:  mhm), takže 
vlastně u nás na oddělení jsou kluci programátoři a analytici, kteřííí vlastně … zpracovávají 
řeknu změnové požadavky které chodí já nevim z ciziny, třeba z Ruska, z Indie a takhle (I:  
mhm) , pošlou prostě požadavek na něco, ve stručnosti to takhle řeknu (I:  jojo), ono je to 
docela složit-složité, eeeh, teď je jim to jakoby ocení, kolik by to stálo udělat, dohodnou se o 
tom jestli je ta cena v pořádku, oni prostě podepíšou takový papír že v pořádku, že souhlasí 
s takovou cenou, kluci to vytvoří, zpracují, pak se to vlastně vyfakturuje a takhle (I:  mhm) 
vlastně jakoby zkráceně to tam chodí a já přejímám vlastně v první řadě ty požadavky které 
přijdou na mě, já z toho vlastně vykomunikuju vlastně pro koho to vůbec bude naše oddělení, 
jestli to bude pro finance, nebo pro materiály, takhle to máme rozdělený, potom to vlastně 
rozdělím, pak si vyžaduji ty podpisy od nich, komunikuju s nimi, jestli tedy jakoby souhlasí 
s tou cenou a tak dál. 
I:  mhm, a máš tam hodně zahraničních kolegů,< nebooo>… 
G:          <eeeh, zahraničních> kolegůůů, většinou to 
jsou Rusové (I:  jo?), co tam jsou zahraniční jsou Rusové, protože hodně se jakoby 
zaměřujeme na Rusko, takže když už tam je někdo cizinec, takhle jakoby kolega, tak to je 
Rus.  
I:  mhm, a jak s nima mluvíš? 
G: eh, většinou to jsou lidi, kteří tady žijí jakoby už i hodně let (I:  mhm), takže mluvím 
česky. 
I:  To je dobrý. 
G: Takže s kolegy česky no. Není tam ani jeden kolega kterej by mluvil jako jinak. 
I:  mhm, a ovládáš nějaký cizí jazyky? 
G: Takže angličtinu a němčinu a tu němčinu jsem se vlastně učila na základní škole, pak na 
střední škole, na výšce už jsem pak měla angličtinu jenom, takže jsem tu němčinu víceméně 
zapomněla, takže když tam se teďka domlouvám, tak anglicky. (I:  mhm) Jako asi možná tu 
němčinu ještě někde mám, (I:  jo), ale musela bych si jí hodně oprášit. 
I:  A byla ta znalost cizích jazyků předpokladem pro pozici na které jsi zaměstnaná? 
G: Určitě byla. Požadovali angličtinu i němčinu, (I:  ano), takže… 
I:  A reflektovali to při přijímacím pohovoru? 
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G: mhm, určitě. Takže jsem měla pohovor v angličtině i v němčině. S tím že jsem řekla že tu 
němčinu si časem ňák tak opráším, že to bude lepší. Ale zatím mi teda stačí jen ta angličtina, 
většinou se s každým domluvím anglicky. 
I:  nooo, a kdybys měla vliv na to, jak se budoucí zaměstnanci připravují jazykově, změnila 
bys něco? 
G: Kdybych na to měla vliv? 
I:  mhm. 
G: jakooo, ňáký školení nebo <jazykový kurzy>… 
I:                  <nooo, nebo jestli> je to důležitýýý… 
G: Já si myslim že to je určitě důležitý, že by měl každý navštěvovat nějaký kurz, myslim že 
to-a i tu angličtinu i tu němčinu… 
I:  a má firma přehled o tom jaké jazyky vlastně zaměstnanci ovládají? 
G: Noo, už vlastně u toho přijímacího pohovoru… 
I:  A je to ňák, eeh, systematicky tříděno aaa ukládáno <tahle informace>… 
G:           <tak do Škodovky když> se člověk 
hlásí tak dělá takový jakoby obecný příjmací jak to mám říct, jakoby testy (I:  mhm) a tam je 
vlastně angličtina, němčina a u nás teda i požadovaná ruština že je výhodou, a myslím že to je 
ohodnoceno jakoby A1, B1, B2, a tak, ale teďka přesně nevim jakoby jak to je no… 
I:  <a je to náročné?> 
G: <to má každej, každej> u sebe, ehh, spíš to je hodně o gramatice (I:  aha), že to je takový 
že to člověku jakoby ani moc nedá, že se z toho nepozná, jestli člověk jakoby se domluví, 
jestli to ovládá jakoby, jestli se domluví, že spíš to je gramatika vyloženě a člověk třeba může 
umět mluvit, může se dobře domluvit, ale vyjde mu to třeba špatně, protože to je opravdu 
úplně taková detailní gramatika, mě to přišlo jako ze střední školy gramatika přesně, kde bude 
„to“, kde bude „in“, (I:  mhm), a takový jakoby, nevim… Přišlo mi to takový zvláštní. Že to 
moc jakoby neřekne. 
I:  Jo, takže to je možná podnět ke změně. 
G: Možné to je no. 
I:  Aaa, takže používáš aktivně cizí jazyky… 
G: Tu angličtinu no… 
I:  V práci… A stalo se ti někdy, že ti to usnadnilo nebo naopak ztížilo pracovní výkony, když 
jsi musela komunikovat v cizím jazyce? 
G: No tak jako kdybych neuměla komunikovat tak s nima nic nedomluvim, a já musím 
s nima jako domlouvat ňáký věci takže kdybych neuměla ten jazyk, tak eeeh, tak tam jsem 
k ničemu dá se říct. 
I:  mhm, aa... Je třeba povýšení vázáno na určitý druh znalosti cizího jazyka? Na ňákou 
úroveň? Že když nedosáhneš té úrovně, tak nemůžeš být povýšena? 
G: Já myslím že u nás to tak není, ale myslim si že jakoby na jiných odděleních že asi určitě 
no. (I:  mhm) A u nás se právě většinou všichni doučí ten jazyk nebo naučí, protože oni tam 
všichni musí mluvit (I:  jo), takže postupně se sami jakoby podle mě vypracovávají, tím že 
tam chodí na kurzy, že mají povinné kurzy a i tím že ten jazyk denně používají, (I:  mhm) tak 
se sami potom jakoby vypracujou. 
I:  Ale předepsaný jazyk ňáký zhora, nebo nějaké jazykové nařízení… 
G: Máme tam právě tu angličtinu a němčinu a výhodou ruštinu, co jakoby naše oddělení 
chtějí (I:  ano) a kolikrát se stane že někoho potřebují rychle a i když třeba nevim ten jazyk 
neovládá tolik, tak ho přijmou s tim že se zaváže že bude chodit na ty kurzy a že se to zlepší. 
(I:  mhm) Většinou se to pak časem opravdu zlepší. (I:  mhm) Samo od sebe. 
I:  A… Je to systematicky sledováno, jestli opravdu se to nějakým-<používá tyhle ty jazyky?> 
G:          <to si myslim že ne> a u 
nás je to dané tím že vlastně spolupracujeme s těma externíma společnostma takže… tam to 
<je jakoby jasné že>… 
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I:  <tam to jinak nejde> 
G: Tam to jinak nejde no. 
I:  A s mateřskou společností komunikuješ nějak? 
G: Eeeh, občas, akorát když já nevim někdo má třeba z Německa mít schůzku s naším 
vedoucím, nebo takhle, takže jim třeba domlouvám jenom schůzky, (I:  mhm), běžný 
záležitosti, nic těžkého. 
I:  A při schůzkách a poradách používáte češtinu nebo jiný jazyk? 
G: No podle toho s kým je teda porada, když je to v rámci našeho oddělení, tak to je 
v češtině, jinak jsou i porady právě s vedením z Německa, například a to je většinou 
v angličtině. (I:  mhm) Takže já vlastně i několikrát jsem dělala zápisy z těch porad (I:  mhm) 
co byly vlastně v tom cizím jazyce, v té angličtině. 
I:  mhm, a když se posílají mateřské společnosti nějaké podklady, tak jsou v jakém jazyce? 
G: Buďto anglicky nebo německy. Protože já si myslim že, nebo myslim že to tak je, že ve 
Škodovce je úřední jazyk angličtina. (I:  mhm) Že to není němčina, že to je angličtina.  
I:  Takže normálně, denně, používáte cizí jazyky <tam…> 
G:             <Buďto> emailem nebo telefonicky. 
I:  mhm a co preferuješ? 
G: Emailem.  
I:  Proč? 
G: No ono je v tom telefonu kolikrát není tak dobře slyšet, že tolik jakoby tomu člověku není 
rozumět, (I:  mhm) a kolikrát má třeba špatný signál nebo to tam šumí, že není to tak dobře 
rozumět, myslím že se vždycky líp domluvíme po tom emailu, že to je jasnější. 
I:  mhm, a nastávají někdy právě v té komunikaci jazykové problémy? Ňáká nedorozumění? 
Nebo… 
G: Hmmm, zatím jsem se s tím nesetkala, ale myslim si že to klidně může nastat.  
I:  Mhm, dobře. A… existují někdy situace kdy ten zaměstnanec předem ví, že bude mít 
problémy se vyjádřit nebo problémy s tím porozumět? Když předem ví že, že třeba se setká 
s klientem jehož jazyk ne až tak dobře ovládá, <že je hozen do vody?> 
G:         <hmm, takovejhle pocit mám>, takovejhle pocit 
mám kdykoliv když mi zazvoní telefon a vidím tam číslo s cizí předvolbou tak už se děsím 
kdo to bude a co bude potřebovat, <takže asi tak> 
I:             <a dá se na> to nějak připravit? Nebo <ňáké strategie?> 
G:                  <na tohle asi ne>, 
protože nikdy nevím jakoby kdo mi zavolá a s čím zavolá no, co bude potřebovat. Takže já se 
na to asi připravit nemůžu, ale pokud někdo jako z kolegů ví, že bude mít schůzku na určité 
téma tak určitě se na to může připravit.  
I:  Mhm, aaaa, zažila jsi někdy situaci že jsi musela hovořit s ňákým kolegou nebo klientem a 
vůbec jsi neovládala ten jazyk? 
G: eee, jednou se mi stalo, že volal Němec, a většinou se mě ptají když volají, jestli teda 
anglicky nebo německy, a on se mě vůbec nezeptal a začal německy. A já jsem teda s ním 
taky začala mluvit německy i když jsem myslela že jsem to úplně zapomněla (I:  mhm) až pak 
na mě kolegyně koukala a zeptala se mě jestli mluvím německy tak jsem jí řekla že jako ne a 
ona dyť jsi teď zrovna mluvila, že jsem to prostě ani jakoby nepostřehla. Že automaticky ňák 
jsem se s ním bavila, ale jakoby zatím dycky to šlo anglicky nebo německy no, ještě jsem se 
nesetkala s nikym, kdo by mluvil jinak. 
I:  A spoléháš se někdy na jazykové znalosti kolegů? 
G: Ne, spíš moje kolegyně v kanceláři se spoléhá na moje znalosti, protože ona právě neumí 
ani anglicky ani německy, takže s tím má někdy problém no. 
I:  A co si o tom myslíš? Takhle… je to kolegiální výpomoc, nebo to spíš ruší… 
G: nooo, že, no mě to neruší, já jsem zas jakoby ráda že to, že si můžu ten jazyk dycky oprášit 
nebo že můžu mluvit, ale myslim si že jí to hodně omezuje. (I:  mhm) Že prostě kolikrát jí 
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zazvoní ten telefon s tou cizí předvolbou a ona ho vůbec nevezme, že když tam nejsem já tak 
ona ho prostě nevezme, nebo musí pro někoho běžet vedle z kolegů, jestli by někdo nemohl 
vzít ten telefon, že to ji hodně omezuje no.  
I:  Mhm, aaa, jakou si myslíš že má mnohojazyčnost hodnotu právě ve společnosti jako je 
taková, tahle? 
G: Myslim si že určitě velkou. Se říká že kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem. Myslim si 
že velkou, že to je dobře, když člověk ovládá cizí jazyky. Se v životě neztratí no. Ve světě. 
I:  A využívá firma nějakých překladatelských a tlumočnických služeb? 
G: Ano, máme oddělení … eee, teď nevím kde jsem skončila.  
I:  Překladatelské a tlumočnické služby. 
G: Ano, jedno oddělení u nás vlastně EOC zajišťuje překladatelské služby. Vlastně my jim 
pošleme dokument, poprosíme je aby to přeložili a oni to do několika dní přeloží. (I: mhm) 
Takže určitě u nás fungují. <Jsou využíváni.> 
I:             <A co tlumočníci?> 
G: Tlumočníci také. Jak překlady tak ty tlumočnické služby… 
I:  Mhm, a využila jsi to někdy aktivně? Tyhle služby? 
G: Ano, určitě jsem je využila. Když byly ňáké delší dokumenty nebo ňáké eee, příručky 
nebo takle, tak jsem požádala vlastně ty překladatele o pomoc.  
I:  A tlumočí někdy i sami zaměstnanci? Na poradách, kde jsou různí zahraniční kolegové? 
G: Někdy, když má určitý kolega nějakou poradu nebo schůzku a není si právě jistý svym, že 
je třeba slabší v tom jazyku, tak si pro jistotu poprosí eeeh kolegu který umí dobře anglicky, 
když má zrovna čas, jestli by tam nemohl jít s ním, (I:  mhm) takže spíš jakoby v rámci 
takový, já nevim, spíš kamarádské ochoty, že si navzájem vypomůžou. (I: mhm) 
I:  A když se nepřekládá a netlumočí zrovna, tak jaký jazyk je potom pro takovouhle 
mezinárodní debatu nebo pro mezinárodní dokument zvolen? 
G: Je preferovaná u nás angličtina vždycky. 
I:  Mhm, vždycky. Dobře. A je tady ňáký náznak ze strany firmy pro podporu třeba 
zdokonalování se v jazycích? Nebo… 
G: Určitě jsou nabízeny zaměstnancům ty jazykové kurzy na které se mohou přihlásit. 
I:  A jak jsou k tomu zaměstnanci motivováni, aby se něčeho takového zúčastnili. 
G: Hmmm, většinou to chtějí sami od sebe, protože vědí, že tam prostě musí komunikovat a 
je to jejich handicap potom když se nedomluví (I:  mhm), takže většinou to je dycky iniciativa 
i těch zaměstnanců, že by chtěli. 
I:  A jaké jazyky jsou k tomu na výběr? 
G: Angličtina, němčina a ruština vlastně u nás.  
I:  A chybí ti třeba v té nabídce ňáký jazyk? Ne? 
G: Ne.  
I:  <Dobře> 
G: <myslím že> to stačí. 
I:  Ani by se třeba v praxi nevyužil další. 
G: Ne, u nás ta angličtina, ruština a němčina. 
I:  Mhm, a jak často a jak dlouho ta výuka probíhá? 
G: Eeeeh, vím že u nás ve Škodovce, eeh, že to je jednou týdně na dvě nebo tři hodiny a tady 
vlastně v /FIRMA/ to bylo týdně hodina, tam jsem dřív vlastně chodila, (I:  mhm), když jsme 
měli rodilého mluvčího, to mi přišlo fajn a myslim si že jsem si z těch hodin něco odnesla, ale 
teď máme jakoby novou učitelku když to tak řeknu aaa to je spíš o tom jakoby cvičení, 
poslechy, víc mi to jakoby připadá jako ze základní nebo ze střední školy a nic jsem si z toho 
neodnášela (I:  aha), že to pro mě přišlo, mi přišlo jako ztracený čas ta hodina. Že jsem si nic 
z té hodiny prostě neodnesla. 
I:  Takže bys preferovala radši rodilého mluvčího… 
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G: Ano, to jsme si pořádně popovídali, všichni jsme mluvili a museli jsme mluvit aby nám 
rozuměl a to bylo fajn. 
I:  A jakou formu toho procvičování bys upřednostnila? Jestli třeba víc těch cvičení, víc 
<konverzace, víc psaného projevu> 
G: <víc konverzace, prostě mluvit a mluvit> 
I:  Jenom mluvit. Víc bys to v praxi využila. 
G: Určitě. Že on nás třeba i opravoval když jsme mluvili, něco jsme řekli špatně, on nás 
zastavil, opravil to a jeli jsme dál a ne tím že se jakoby zaškrtávaj cvičení a stráví se s tím půl 
hodina (I:  mhm) jenom než se, no nevim, to mi přišlo neefektivní. 
I:  A dostávala jsi u toho nějakou zpětnou vazbu? Alespoň. 
G: Eh, u té nové učitelky? Zpětnou vazbu… začaly se psát písemky. Takže to mi přišlo taky 
takové, nevim… 
I:  Takže tím se kontroloval ten pokrok. 
G: Mhm. 
I:  A existuje pak i nějaká sankce když ten zaměstnanec neplní požadavky? 
G: Ne. 
I:  Ne. 
G: Tady v /FIRMA/ určitě ne a ve Škodovce nevim jak to přesně funguje, protože tam jsem 
ještě nezačala chodit. 
I:  A jak dlouho můžeš takový kurz navštěvovat? 
G: Jak dlouho? 
I:  No. 
G: Tady v /FIRMA/ to bylo jak ten člověk chce, si myslim, ve Škodovce to teď nevim, jak 
dlouho asi dovolí zaměstnavatel, nebo… Myslim si ale taky že to je o tom, jak dlouho ten 
člověk bude chtít.  
I:  A ta docházka je jako ňák povinná, nebo <když se tam přihlásíš> 
G:                <eeeeh, docházka se> zapisuje, ale jelikož to je 
vlastně ve volnu toho člověka, tak to nikdo až tak nehlídá. Člověk se musí třeba den dopředu 
omluvit, že nepříde, ale když nepříde tak prostě nepříde. 
I:  Mhm. Aaaa, upřednostňuješ třeba menší skupinku účastníků v kurzu nebo naopak větší… 
G: Určitě menší, protože se ty lidi jakoby víc vystřídají a můžou víc mluvit. 
I:  A třeba individuální výuka? 
G: To zas není taková sranda. 
I:  Dobře. 
G: Že aspoň v té menší skupince je občas sranda. 
I:  Mhm, a když teda říkáš že pracuješ i se zahraničními kolegy (G: mhm), tak cítíš nějak ty 
kulturní rozdíly mezi vámi? Existují nějaké? 
G: Kulturní rozdíly asi určitě existují, ale zatím jsem si jich nějak moc nevšimla, protože tolik 
s nimi do kontaktu jakoby nepřídu, osobně, že by jsme třeba někam šli nebo tak (I:  mhm). 
Spíš jakoby že úplně tak česky dobře neumí, že někdy použitou ňáká slova že jakoby se tomu 
člověk zasměje (I:  jo), ale… 
I:  Takže vzájemná spolupráce funguje <úplně normálně> 
G:        <úplně v pořádku.> 
I:  A pořádá třeba firma ňáká komunikační školení kromě jazykových kurzů? 
G: V /FIRMA/ sem podstoupila komunikační kurz, komunikace se to jmenovalo, pak ještě 
asertivní chování. A ve Škodovce, to nevim. To si myslim že nic takovýho nenabízí. 
I:  A co ti to přineslo? 
G: Co mi to přineslooo… Že jsem se určitě nad některýma věcma zamyslela a snažila jsem se 
je dělat jinak než doteď. Ale teď si konkrétně přesně nevzpomenu o co šlo. 
I:  A jak by jsi tuhletu společnost charakterizovala několika slovy? 
G: Tuhletu společnost jakooo… 
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I:  Jako /FIRMA/ třeba pak Škodu… 
G: Jako /FIRMA/ nebo ve Škodovce u nás. Hmm, jakoby celkově společnost. (I:  mhm) Tak 
si myslim že jak v /FIRMA/ tak ve Škodovce na tom mém oddělení jsem se nesetkala 
s nikým, s kým bych já nevim, přišla do ňákýho konfliktu, nebo (I:  mhm)… všichni mi 
připadaj jako milí lidi, na který se můžu spolehnout, nemusím mít strach za nimi jít s otázkou 
nebo že potřebuju pomoc, připadá mi to tako-taková-taková rodina. Zaprvé /FIRMA/ je 
taková rodinná firma, jakoby mi připadá a i to naše oddělení mě s ním tak příde. Jsou všichni 
hrozně fajn. 
I:  Mhm. Máš ňákou zajímavou zkušenost, která se týká jazyků? 
G: Jazyků? 
I:  <ňákou vtipnou historku>… neboo.. 
G: <nooo, zkušenost>,                    vtipnou historku… Přijde mi vtipný akorát to vlastně 
v Outlooku, je to takovej ten překladač, (I:  mhm) takže kolikrát třeba když si nejsem jistá tak 
si to vlastně hodim do toho překladače a někdy z toho vylezou takový věci, (I:  mhm) že se 
tomu člověk musí strašně smát aaaa…. 
I:  A používáte to často? 
G: No spíš už pak jako když se chceme zasmát (I:  jo), když máme krátkou chvíli, tak spíš 
z toho důvodu, protože opravdu se to vůbec nedá jako na to spolehnout na ten překladač, že to 
překládá hrozný nesmysly. 
I:  A máte tam k pomoci třeba i slovníky nebo ňákou takovouhle výpomoc? 
G: Používáme elektronický, buďto na Googlu nebo na Seznamu slovník… 
I:  Mhm, a <ňáký firemní, interní…> 
G: <Myslim si že máme jakoby>, že existuje ňákej program jako vyloženě překladač, ale ten 
nepoužíváme, přišel nám dycky lepší ten jakoby na Googlu. 
I:  Mhm, dobře. Tak tohle by mi asi stačilo. 
 
Interview 2: Jana Slabá        (00:12:49) 
 
I:  Tak třeba na začátek bych se tě zeptala eeem, jestli ovládáš ňáký cizí jazyky. 
G: No měla jsem němčinu i angličtinu, spíše teda ovládám němčinu, (I:  mhm), ale základní 
znalosti. Prostě nebo školní znalosti. Tohle spíš. 
I:  A máš hodně kolegů ze zahraničí? Na oddělení. 
G: Ne. 
I:  Takže nemáš ani možnost to ňák procvičovat. 
G: Ne. 
I:  Pracovně. 
G: Ne. 
I:  A byla ta znalost cizích jazyků předpokladem pro tvoji pozici? Na kterou ses hlásila… 
G: Ne. 
I:  A celkově, obecně, řekla bys že ty jazyky hrají ňákou roli při výběrovém řízení? 
G: Určitě, v dnešní době určitě. 
I:  Mhm, a kdybys měla vliv na to, jak-s jakou jazykovou znalostí přicházejí noví 
zaměstnanci, změnila bys na tom něco třeba? 
G: No asi jo, určitě. 
I:  A co? 
G: Tak já nevim, kurzy nebo něco takovýho určitě bych se snažila (I:  mhm) zdokonalit ten 
jazyk. Tu úroveň aspoň na ňákou… 
I:  Mhm a řekla bys že má firma přehled o tom, jak jazykově vybavení jsou její zaměstnanci? 
G: No nemůžu mluvit za všechny. Jako myslim si že na pozici na který to potřebuje, tak 
určitě ví (I:  mhm) a na pozici kde to není potřeba, tak… ne jako že jim to je jedno, ale… není 
to tam potřeba, tak to neřeší (I:  mhm, jasně) až takhle. 
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I:  A může se někdy stát, že k povýšení je potřeba určitá úroveň jazyka? 
G: Určitě. 
I:  Spíš v ňákých vyšších… manažerských, nebo… 
G: No, to bych ani neřekla, tak jako jenom když si vemu třeba Ondra žejo, když dělá kouče, 
(I:  mhm), tak tu-ty jazyky musí taky ovládat, že jo… 
I:  Jo. Dobře. Emmm, má firma nějaký předepsaný jazyk, kterým musí komunikovat, nebo 
třeba oddělení… 
G: Myslim že tam mají němčinu i angličtinu… 
I:  Jak mezi sebou, tak navenek… 
G: No. Nebo mezi sebou, to nevim, ale myslim si že maj na stránkách nebo i na těch psaných 
němčinu i angličtinu. 
I:  A sleduje to někdo? Jestli se to dodržuje. 
G: To nevim. Nevim. 
I:  Nevíš, dobře. Jak-Komunikuješ někdy, třeba s mateřskou společností? 
G: Ne. 
I:  Ani oni s tebou? 
G: Ne. 
I:  Takhle jednostranně. 
G: Jako když posílaj, jedině maily, ale tak to posílaj jakoby naaa všechny, (I:  mhm) a to my 
vůbec jako ňák… 
I:  A ty jsou jak psaný, v jakým jazyce? 
G: Německy. 
I:  Jenom. 
G: Mhm. 
I:  A máš někdy problémy s porozuměním? 
G: Tak já to ani nečtu. Ale né, jako když to, když si chci něco přečíst tak eeeh, jo mám, že 
třeba musím si dát do překladu, spíš takový ty slovesa no, (I:  mhm) co člověk neumí a taky ty 
základy, jako jooo, tomu porozumím, vypadne mi jedno slovo, tak spíš to… 
I:  Takže se spoléháš někdy na kolegy třeba že ti pomůžou, <když něco řešíš, nebo slovník> 
G:          <spíš na slovník> 
I:  A spolíhají se někdy kolegové třeba na tebe? 
G: Ne. 
I:  A zažilas třeba takovouhle situaci na oddělení, že se někdo na někoho takhle spoléhal 
v komunikaci v cizím jazyce? 
G: Urči-jako v mý kanceláři, nemůžu mluvit jakoby za mý kolegy z naší firmy, ale 
v kanceláři určitě, jako je to hodně běžný, že si vypomáhaj různě. (I:  mhm) Jeden spíš umí 
tak, druhej tak, takže… 
I:  nonono… aaa, kdybys měla komunikovat v cizím jazyce, tak jaký typ kontaktu by jsi 
upředňostňovala? Email, nebo telefon, nebo radši osobní… 
G: Email.  
I:  Email. A existuje někdy situace, kdy jako vy zaměstnanci předem víte, že budete mít 
problém buď s porozuměním, nebo s vyjádřením se? 
G: To já jsem se zatím teda s tímhle vůbec nesetkala. Protože u mě jako u mě nějak nehrozí 
že bych jako měla přijít do styku (I:  mhm), nebo nehrozí, zatím nic takovýho nenastalo. 
I:  mhm a stalo se třeba někdy, že když nastal určitý jazykový problém, třeba nedorozumění 
nebo špatný překlad, tak že to způsobilo nějakou škodu, nebo naopak že tě to nebo ňákého 
jiného zaměstnance přivedlo na novou, lepší myšlenku, <nebo na nějaké řešení něčeho, 
nestává se to?> 
G: <ne, ne… nic takovýho> 
I:  A co si myslíš celkově o mnohojazyčnosti ve firmě jako je tahleta. Má to nějakou hodnotu, 
nebo… 
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G: Tak určitě to má hodnotu, žejo, tak, Škodovka je rozšířená všude možně po světě, takže je 
potřeba více jazyků. 
I:  Mhm, podporovala bys to. 
G: Určitě. 
I:  A využívá firma nějaké překlady, překladatelské agentury, tlumočnické služby? 
G: Myslíš čistě jakoby naše firma? 
I:  Mhm. 
G: Tak to netušim, to netušim. 
I:  Nikdy jsi nepotřebovala nějakou jazykovou asistenci odbornou. 
G: Mm. 
I:  A stalo se ti někdy, že jsi byla na poradě, kde se mluvilo jinak třeba než česky? 
G: Ne. 
I:  A kdyby taková situace nastala, myslíš že by překládali sami zaměstnanci? Nebo že by na 
to pozvali někoho? 
G: To si nemyslim že by překládali sami zaměstnanci. Jestli by vůbec překládali. To nevim, 
to vůbec nemůžu takle říct. 
I:  Dobře. A existuje od firmy nějaká podpora ve výuce cizích jazyků? 
G: Máme kurzy jednou týdně. 
I:  Mhm. A ty firma podporuje i finančně nebo… 
G: Ano. 
I:  A účastníš se něčeho takového? 
G: Neúčastním. 
I:  A jaké třeba jsou v nabídce jazyky vůbec? 
G: Němčina, angličtina. 
I:  A chybí ti tam třeba nějaký jazyk, který bys uvítala? 
G: Mm. Já kdybych, jako já jsem se rozhodovala, na němčinu že jsem chtěla chodit, ale 
momentálně jsem si pořídila pejska, takže nemůžu. 
I:  A motivuje firma nějak zaměstnance k tomu aby navštěvovali tyhlety kurzy? 
G: Mm. 
I:  Ne. 
G: Jako řeknou ti, ano máme tady kurzy, máme tady němčinu angličtinu (I:  mhm) od do a 
jako nechávaj to na tobě. 
I:  Třeba nějaké povýšení nebo finanční odměna není. 
G: Ne. 
I:  Mhm. 
G: A osobně si myslim že jedna hodina týdně je málo.  
I:  Jo? 
G: To si myslim já. 
I:  A kdybys na ty kurzy chodila (G: mhm), preferovala bys třeba rodilého mluvčího nebo 
radši českého lektora? 
G: Já bych preferovala někoho, kdooo bude komunikovat, kdo se nebude zaobírat tim, že tady 
budeme probírat ňákej článek a překládat článek úplně nesmyslnej (I:  mhm), prostě 
komunikace. Je mi jedno jestli bude rodilej nebo ne, ale prostě aby, aby komunikoval. 
I:  Mhm, aby konverzoval… 
G: Tak. 
I:  Opravoval… 
G: A né, né vo tématech jaký bylo počasí a jak se maj, to mi přijde zbytečný. 
I:  Takže by jsi to víc využila v praxi.  
G: Mhm, určitě. 
I:  Tu konverzaci. A záleželo by ti na počtu účastníků v tom kurzu? 
G: Jo. 
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I:  A to jakým způsobem? 
G: Eeeh, protože si myslim že čím víc nás tu bude, eeh, tak vždycky bude vyzařovat ten kdo 
je jakoby v tom nejlepší, co se týče třeba tý komunikace, že, tak budou komunikovat spíš 
spolu ty co to uměj, (I:  mhm) a tamty budou zaostávat, takže to nebude mít žádnej efekt podle 
mýho. To jsem viděla prostě ve škole (I:  mhm), takže si myslim že když je to s jednotlivcem 
nebo maximálně dva, tak maj třeba ty dva spolu komunikovat, tak jo, ale jakmile je nás tady 
víc, tak si myslim že to tady vždycky pak někdo jenom odsedí, napíše a tím to hasne. 
I:  Takže spíš nějaká individuální výuka. 
G: Určitě. 
I:  A myslíš že by byla firma schopná too, zorganizovat takhle? 
G: To nevim jako, co jsem slyšela, tak joo, David třeba chodí sám, ale protože nikdo nechodí, 
ale jinak to individuální není. 
I:  Mhm a jde to třeba, že by jsi si zařídila svoje vlastní doučování s tím že by ti firma externě 
přispívala? 
G: Ne. To si nemyslim. Nebo nevim, neptala jsem se, ale myslim si, že to nejde. Pokuď voni 
ti už takhle umožňujou, (I:  mhm) tak si myslim že ti nebudou hradit někoho tvýho. 
I:  A existují třeba i ňáká jiná školení než jazyková? Třeba o komunikaci… 
G: Myslim že tady něco takovýho dělá firma, že i kluci byli na na ňákým školení (I:  mhm), 
ale jsem tady krátce (I:  mhm) takže ne, nevim. Mě zatím, nic takovýho nepotkalo. 
I:  A co máš jako svoji náplň práce, takhle v /FIRMA/. 
G: Eeh, podpora konstruktérů. 
I:  Můžeš to ňák upřesnit, třeba co děláš během dne. 
G: Ukládání dat který mi konstruktéři pošlou, eeeh, kontrola tady těch uloženejch dat, ňáké, 
testování těch programů, časový, já nevim jak bych to řekla, co ještě, psaní mailů asi to asi ne, 
ne, hlavní náplní jako je todleto no (I:  mhm), starat se o ty data. 
I:  A když nastane ňáký problém, tak koho kontaktuješ, někoho tady na místě, nebo by jsi 
musela kontaktovat mateřskou společnost? 
G: Záleží jakej problém je tím myšlen jako. 
I:  No třeba ňáká nesrovnalost v programu nebo… 
G: Tohle se většinou řeší v D-Týmu, (I:  mhm) že se kontaktujou lidi z D-Týmu, zda maj 
stejný problém nebo ne a potom to jde jakoby přes našeho šéfa, přes Ondru a ten to řeší. 
I:  Aha, dobře. 
G: Proto jsem, jak jsem zmiňovala že třeba Ondra už ty jazyky třeba potřebuje, protože on je 
ten, kdo to potom řeší dál. 
I:  Mhm a on teda komunikuje často v němčině nebo v angličtině. 
G: No já, já právě nevim, já myslim že Ondra chodí i na angličtinu, takže si myslim že 
v angličtině. 
I:  Mhm, dobře. Jak by jsi charakterizovala tuhletu firmu? 
G: Mhm. 
I:  Co to pro tebe znamená. 
G: Tak pro mě to znamenalo šanci, já jako voproti tomu co jsem dělala, tak jsem si potom 
jako fakt šáhla no, tady ňákou budoucnost jako člověk fakt vidí. 
I:  Mhm. A vidíš třeba ze strany té mateřské společnosti nějaký bližší kontakt, nebo vás 
nechávají tak jako na svém písečku? 
G: Asi tak. 
I:  Že by dohlíželi nebo… 
G: Ne. To, to ne jako, to si nemyslim. Prostě my jsme jakoby tam, voni tam a asi tak. 
I:  A máš třeba možnost se tam podívat, na ňákou služební cestu nebo… 
G: Ne. 
I:  Nějaké školení… 
G: Ne. 
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I:  A jezdí někdo takhle sem? 
G: To nevim. To netušim. (I:  mhm) Řikam, tady to vo tomhle my vubec netušíme. Jako 
myslim si že jo, že sem asi jezděj, alee (I:  mhm) my s nima nepřijdeme vůbec do styku. 
I:  A plánuješ někdy v budoucnosti třeba začít navštěvovat nějaký jazykový kurz? 
G: Určitě. Tak já jsem chtěla jít tady že jo, jenomže ono to teďkom ňák, teď, teď to nepude. 
I:  A je to v pracovní době nebo <mimo pracovní dobu?> 
G:         <mimo pracovní dobu>, ale řikám, mě na tom prostě vadí to 
že to je jako jedna hodina (I:  mhm), si myslim že jedna hodina týdně je prostě málo. To si 
myslim já.  
I:  Mhm. Dobře. Tak já bych to asi tady - 
 
Interview 3: Pavel Nový        (00:15:52) 
 
I:  Jak dlouho pracuješ ve firmě? 
G: Ve firmě jsem rok. 
I:  A jaké máš z toho zatím dojmy? 
G: Eeeh, z firmy, z firmy jako takový, přímý zaměstnavatel dojm-spokojenost, eeeh, když to 
vezmu s pracovním zařazením, tím že externě sedim eeeh ve Škodovce, tak je z toho člověk 
takovej… nechci říct otrávenej, ale není to úplně, není to úplně dobrý (I:  mhm), nebo to co 
člověk zažil, to co by si představoval. Protožeee Škodovka patří do VW skupiny, (I:  no), to je 
velká skupina, takže všechny ty procesy, je to na dlouhý lokte, je to-je to zdlouhavý aaa 
myslim si že eeeh podle zkušeností který jsem měl, (I:  mhm), nebo jak jsem fungoval, 
fungoval jsem v malý firmě, eeh na ňáký pozici, takže spousta věcí si člověk moch, moch 
zařídit nebo ví-ví jak fungujou, takže některý věci mi nepřijdou úplně logický. 
I:  Mhm a co je tvoje pracovní náplň? 
G: Eeeeh, pracovní náplň, aktuálně je to eeeh, technická podpora eeh uživatelů koncernového 
systému, (I:  mhm), školení nových uživatelů, eeh, tvorba metodických návodek. 
I:  A máš v oddělení hodně zahraničních kolegů nebo je to čistě česká skupina? 
G: Mhmm, eeeh, já… mám… Čechoslováky, (I:  mhm) je tam Afričan, ale není to ňákej 
řeknu extra pravidelnej kontakt, (I:  mhm) je to spíš nárazovka. 
I:  Jo. A ovládáš ňáký cizí jazyky? 
G: Lehce angličtinu. (I:  mhm) Domluvim se.  
I:  A byla právě ta znalost angličtiny nebo nějakého cizího jazyku předpokladem pro tu pozici 
na které pracuješ? 
G: … Byla, byla výhodou. (I:  mhm, jo) Znalost cizího jazyka byla určitě výhodou a hlavně 
teda německého jazyka, s kterým jsem se teda nepotkal, ale zkoušeli mě ho tady naučit.  
I:  A obecně, jakou roli hraje ta znalost cizích řečí ve výběrovém řízení? Co bys tak 
odhadoval? 
G: Eeh, myslim že je to taky pozice od pozice, ale když to vemu teďka hlavně tý 
administrativy, tim jak se ten svět propojuje, tak si myslim že to hraje dost podstatnou roli a 
bude to hrát ještě čím dál tím větší roli. 
I:  Mhm, určitě. A má firma ňák přehled o jazykových znalostech svých zaměstnanců? 
G: Eeeh nevim jestli si paní Jakubcová eeeh, nechává vyjet eeh ňáký hodnocení z kurzů který 
my tady absolvujem, ale ehh to že by nás někdo přezkušoval jako, to ne. (I:  mhm) Takže… 
nemám tušení. 
I:  A je třeba i nutná určitá znalost jazyků na určité úrovni pro povýšení? … (G: mhmm)  Že 
bez toho <to prostě dál nejde?> 
G:   <Tady v rámci>, tady v rámci firmy jako /FIRMA/ si nejsem jistej, eeh v rámci tý 
externí firmy, tý Škodovky, (I:  mhm) tak si myslim že je to dost důležitý. (I:  mhm) Myslim 
že to je jeden z hlavních faktorů. 
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I:  A komunikuješ někdy takhle buď s kolegy nebo externě, buď s mateřskou společností nebo 
s ňákými klienty eeh v jiném jazyce než v češtině? 
G: Angličtinu používám.  
I:  A usnadnilo ti to někdy, ta angličtina <tu komunikaci?> 
G:         < Určitě, určitě.> Že se člověk nemusí na nikoho vázat 
a vyřídí si spoustu věcí sám.  
I:  A naopak zase, že to ztížila? Žes nepoužíval svůj mateřský jazyk, ale vlastně cizí řeč? 
G: Člověk potřebuje víc času třeba na rozhodnutí, protože v tý angličtině není tak dobrej, eeh, 
tak si to potřebuje víc-víc přebrat. 
I:  A existuje nějaké předepsané pravidlo nebo nějaké jazykové ustanovení? Takhle v 
/FIRMA/ nebo… týkající se jazykové politiky, že třeba musí se mluvit jenom tak… 
G: Nnnejsem, nejsem si jistej, jesi, jesi v /FIRMA/, protože řikam (I:  mhm), já tady moc 
nesedim, takže moc, moc nevim, každopádně ve Škodovce veškerá dokumentace je primárně 
v němčině, v angličtině, takže todleto sou, sou nutný požadavky. 
I:  I pro mateřskou společnost pak. 
G: Pro tu mateřskou si nejsem, si nejsem jistej (I:  mhm), ke mně se žádný cizojazyčný věci, 
cizojazyčný dokumenty nedostaly, jediný cizojazyčný co se mi v rámci firmy dostalo, tak jeee 
zaměstnaneckej portál, nebo portál jako takovej, (I:  mhm) kterej je v němčině. 
I:  Dobře. Aaa, existují schůze například na kterých se mluví cizím jazykem? 
G: Eeeh, v mateřský firmě ne, nebo jsem žádnou nezažil za ten rok, v rámci, v rámci mýho 
zařazení tak určitě. (I:  mhm) Je to hlavně němčina.  
I:  A sám se účastníš těhle porad nebo… 
G: I s tlumočníkem. 
I:  I s tlumočníkem. 
G: I s tlumočníkem. 
I:  A v jakém rozsahu se tlumočí? 
G: Simultánně.  
I:  Všechno… Není třeba, nenastane někdy situace, kdy se něco nepřeloží? 
G: … Nestalo se mi. Eeeh, nebo nestalo se mi. Eeeeh, když řeknu že jsem byl i na sezení kde 
nebyl tlumočník, takžeee, ale kde-když je někdo-když je někde tlumočník, tak se překládá 
všechno. (I:  mhm) Protože tam sou lidi, který třeba nevládnou. 
I:  A je to někdo externí, nebo je to někdo z firmy, kolega, nebo <profesionální tlumočník?> 
G:               <ten překladatel nebo> ten 
kdo neví? Nezná jazyk. Ten překladatel? 
I:  Ten překladatel. 
G: Ten překladatel eeh, sou to externisti.  
I:  A nestává se že by překládal kolega? 
G: Když sedíme v technickým vývoji tak, tak jo. 
I:  Mhm a existuje třeba situace, kdyy ten zaměstnanec už předem ví, že bude mít problémy 
s tou komunikací, že třeba bude mít problém s porozuměním nebo naopak s vyjádřením? 
G: Existujou takový situace.  
I:  Například? 
G: Eeeh, dostane se k němu dokumentace, kterou si má prostudovat, třeba v německým 
jazyce, ovládá angličtinu (I:  mhm), němčinu horko těžko, takže sou podle mě… 
I:  Mhm a dá se na to ňák připravit? 
G: Připravit se dá akorát ta dokumentace, to že se poskytne buď v tý anglický verzi, kterou je 
schopen si prostudovat, a nebo se hledá česká alternativa. (I:  mhm) Nebo se to holt musí 
nechat třeba přeložit, ale jinak jiný-jiný-jiná příprava není, protože naučit se jazyk (I:  no) je 
samozřejmě dlouhodobější proces. 
I:  A reflektuje to nějak vedení? Že ví, dobře, tenhle zaměstnanec neumí německy a má dostat 
německou dokumentaci, tak co teď s tím? 
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G: … Tak eeh, za mateřskou firmu mluvit nebudu, protože to se neděje, my žádnou 
cizojazyčnou dokumentaci nedostáváme, (I:  mhm) v rámci toho zařazení tak řikám, primárně 
dokumentace je v angličtině na na vyžádání se dělá anglická verze a potom samozřejmě pro 
potřeby, pro potřeby Škodovky se dělá česká verze. (I:  mhm) Že, do ňáký míry se s tím 
počítá, ale je to až, až na ty druhorod-druhorodej krok. 
I:  Aaa, setkal ses třeba někdy s ňákými jazykovými problémy? … Žee, došlo ke špatnému 
překladu, nebo< když jsi s někým mluvil>, tak jste si třeba nerozuměli… 
G:              <jojojojo>      když člověk 
s někým mluví a není si úplně jistej, tak to si myslim že je úplně to nejjednodušší nechat si to 
vysvětlit třeba jiným způsobem, aby to ten člověk řek, řek trošku jinak, protože na tom-na 
tom docela záleží kolikrát, a ohledně těch překladů, že se ke mně dostala ňáká dokumentace 
kdy třeba nebyl ten překlad úplně takovej, že by ho člověk pochopil, buď už mu to přišlo 
nesrozumitelný nebo něco, taky jsem se s tím setkal.  
I:  Mhm a jaký preferuješ kontakt v cizím jazyce? Máš radši telefon, nebo email, nebo 
osobní… 
G: Eeeh, přiznám se že, přiznám se že email, (I:  mhm) ale nemám problém mmm, osobně si 
s někým popovídat, eeh, i sem, i sem eeeh, v rámci, v rámci svých pracovních povinností 
telefonoval v cizím jazyce (I:  mhm), takže, ne že bych se tomu vysloveně bránil, ale pokud 
můžu, tak si zvolím písemnou formu. Je to pro mě jistější (I:  mhm), že člověk jak jsem řikal, 
může se nad tím zamyslet, může použít překladač. 
I:  Máte ňáký firemní… 
G: Jsou jednak, jednak eeh lokální nebo offline překladače nainstalovaný na stanicích a pak 
samozřejmě internet. Google, Seznam. 
I:  Mhm a stalo se ti někdy že jsi musel třeba použít pomoc nějakého experta na jazyk? Že sis 
musel sám zažádat… 
G: Eeh, využít služby překladatele (I:  mhm), mmm, taky jsem využíval.  
I:  Jak často? 
G: … Když to vemu za ten rok, tak… za půl roku dvakrát? 
I:  Mhm a stává se ti někdy že se na tebe spoléhají kolegové? Na tvoje jazykové znalosti? 
G: Nepochopitelně, ale stává. 
I:  A co si o tom myslíš? 
G: Pro mě dobrej pocit, (I:  mhm), zzz, pro ně nemyslim si že úplně dobře. 
I:  A spoléháš se ty někdy na něčí? 
G: Určitě, určitě. Když vím že ten člověk je, je v tom jazyce dál, eeh, tak nemám problém se 
zeptat.  
I:  Mhm a podporuje firma tedy hodně to vzdělávání ohledně jazyků nebo…  
G: Co je myšlený tím hodně? 
I:  No jestli eeeh… 
G: Co je pro tebe hodně? 
I:  Pro mě je hodně například že pořádá kurzy… 
G: Noo, dobře, pořádá kurzy. 
I:  Podílí se na nich finančně… 
G: To určitě, dobře, když to budeme brát z tohohle pohledu tak hodně, z mýho pohledu si 
myslim, žeee, ne úplně tak hodně, protože si myslim že ten kurz by měl být častějš než 
jednou-než jedna hodina týdně. 
I:  A co bys navrhnul za další zlepšení? 
G: … dvě, tři hodiny týdně. Samozřejmě je to od úrovni-úrovně toho eeh, toho člověka kterej 
by se měl zúčastnit toho kurzu, protože samozřejmě sou lidi, který jsou na tom líp, takže už 
nepotřebujou tolik, potřebujou třeba víc, třeba eeh kontakt s rodilym mluvčím, (I:  mhm), 
nepotřebujou tolik tý teorie, takže aaa, ano, je to individuální, ale třeba si myslim že dvě 
hodiny, dvě hodiny týdně by měly být ňáký minimum. 
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I:  Mhm a ty tedy se-s kurzy máš zkušenost už a jak bys to zhodnotil celkově, přineslo ti to 
něco. 
G: … Něco málo určitě. Ale myslim si žee, v tý intenzitě, eeeh, i to že to je jednou tejdně, 
přiznám že já se sem třeba nedostanu (I:  mhm) z pracovních, z pracovního vytížení ne 
tolikrát, takže, že jsem tady kolikrát byl já nevim dvakrát do měsíce, tak je to prostě málo. 
Takže to že člověk z vlastní vůle se na to třeba podívá doma, já nevim, kouká na seriály 
s titulkama (I:  mhm) anglickýma nebo něco takovýho, tak si myslim že je kolikrát výživnější 
než, než ta návštěva tady. I ta, i ta věc že by to bylo dvakrát týdně, tak to že by ten člověk na 
tu jednu hodinu aspoň jednou týdně došel (I:  mhm) tak je rozhodně větší něž když je to já 
nevim jeden den jednou týdně. 
I:  A jaké jazyky jsou na výběr? 
G: Nevim jaký další, já jsem se zajímal o angličtinu němčinu (I:  mhm) jestli tady je něco 
dalšího, tak se omlouvam, <ale nevim.> 
I:           <Nevíš.> Dobře aaaa je ňáký způsob jak firma motivuje 
zaměstnance aby se účastnili na těchto kurzech? 
G: Vysloveně ňákej motivační program se ke mně nedostal, takže si nemyslim že ňák extra 
motivuje… 
I:  <A finanční odměny nebo> 
G:       <A akorát to>     ne, určitě to že je to hrazený firmou (I:  mhm), to je, že si to člověk 
nemusí hradit sám, to je bonus. 
I:  A jakým způsobem se pak zjišťuje pokrok toho zaměstnance? 
G: To jsem řikal už že nevim, jestli si paní Jakubcová nechává něco vytáhnout aaaa, to že my 
v rámci toho kurzu si napíšeme ňákej testík nebo že nás lektor hodnotí, to je asi tak všechno, 
jak se hodnocení dělá, ale myslim si že pro firmu jako takový, se, se nic extra nedělá. Řikam, 
nevim co je na pozadí, jestli tam jsou pak ňáký sedánky (I:  mhm) a paní Jakubcová to 
konzultuje s lektorama. 
I:  A existují i ňáké sankce v případě že ňáký zaměstnanec nedosáhne požadované úrovně po 
absolvování kurzu nebo… 
G: Není mi známo. 
I:  Mhm a jakou by jsi preferoval formu procvičování toho jazyka? Spíš procvičování psaného 
projevu, nebo mluveného, co víc využiješ v praxi. 
G: Já bych, pardon, si vypnu telefon. V praxi bych určitě rád využil mluvenýho (I:  mhm) 
takže myslim si že ohledně toho procvičování jsou potřeba obě formy, aaa takže já bych 
nepreferoval, já bych chtěl aby to bylo vyrovnaný. 
I:  A dostává se na těch kurzech ňáká přínosná zpětná vazba potom? 
G: Maximálně vyhodnocení toho testu, to že to konzultujem nebo že si o tom povídáme když 
se člověk snaží mluvit nebo když mluví a dělá, dělá chyby tak když jim to lektor vysvětlí tak 
určitě ňáká takováhle zpětná vazba tam je (I:  mhm), ale že by chodilo něco do emailu nebo 
něco takovýho to ne. 
I:  Dobře. A pociťuješ ňáké kulturní rozdíly když mluvíš vlastně se zahraničními kolegy, nebo 
se zahraničními klienty? 
G: Žádný ex-extra rozdíly sem nezaznamenal. 
I:  Mhm a neovlivňuje to tedy nijak ani vzájemnou spolupráci nebo plnění tvých povinností? 
G: Mm. 
I:  Dobře. 
G: Pokud se člověk domluví (I:  mhm), tak v tom nevidim problém. 
I:  A je ti třeba známo, že by firma pořádala i ňáká jiná školení, než čistě jazyková? Třeba 
komunikační. 
G: Je mi známo. Ještě jsem se na žádný nedostal. Příležitost byla, ale pracovně to nešlo 
zkombinovat. 
I:  Mhm, dobře. A ještě, jak by jsi celkově charakterizoval společnost? 
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G: Mateřskou rozhodně kladně. Tu externí, to by nebylo až tak růžový. De to, je to z, 
z ohledu těch procesů nebo tý, nedá se říct ani kultury, ale, i když jo, tak jak to tam funguje. 
I:  Mhm a co ohledně kultury? 
G: To je právě to co jsem nechtěl (I:  no), nemyslim že kultura jako kultura je špatná, ale mě 
se nelíbí to zprocesování, to jak se tam některý ty činnosti dějou, jaký to má vazby, že jsou ty 
věci zdlouhavý. 
I:  Mhm a kdo na to má vliv? 
G: VW. 
I:  Mhm. 
G: To je, to je to že to jsou, to jsou majitelé, ty určujou ten směr aaa odráží se to i na těch, i na 
těch lidech v tý firmě, kdy ukažte nám to jak to dělaj v Německu, my to budem dělat stejně. 
Už přestali bejt takový ty průkopníci, jako že něco vymyslej, pošlou to dál a podle nich se t 
obude dělat. To už se nesnažej, jsou to prostě takový, jak bych to řek, OVCE. Jdou prostě za 
stádem (I:  mhm), on to někdo, on to někdo za nás vymyslí a my se akorát podřídíme. To mi 
přijde jako taková pohodlnost.  
I:  Mhm. Dobře. To by mi asi takhle zatím stačilo.  
G: Tak to je docela dobrá – 
 
Interview 4: Andrea Melicharová       (00:33:00) 
 
I:  Tak já bych se Vás na začátek zeptala, jak dlouho ve firmě pracujete. 
G: Přemýšlím teďka. Budou to čtyři roky. (I:  mhm) V listopadu čtyři roky to budou. 
I:  A co je přesně Vaší pracovní náplní? 
G: V současné době jsem vedoucím personálního oddělení, nicméně jsem nastupovala do 
firmy jako vedoucí marketingového (I:  mhm) a personálního oddělení, s ohledem na růst 
firmy se oddělení rozdělily, to znamená, já jsem si převzala tu větev toho personálního řízení.  
I:  Mhm a v praxi to znamená… 
G: V praxi to znamená strašnou spoustu věcí, i těch, který nemají s personálním řízením co 
společného (I:  aha), ne vážně, já organizuji výběrová řízení, zajišťuji příliv nových 
zaměstnanců, obhospodařuji stávající zaměstnance ve všech ohledech co se týká jich jako 
personálních osob, to znamená počínaje eeeh, jejich smlouvami, konče tím žee provádím 
hodnocení zaměstnanců roční společně potom s vedoucími (I:  mhm) jednotlivých oddělení, 
nějakým způsobem eeeh připravuji s ohledem na růst firmy eeeh systémy hodnocení, 
dotazníkové akce, bonusové programy, plánování všeho co se týká i  interní komunikace, to 
asi by bylo, to asi by bylo v rámci všechno. 
I:  Mhm, to je hodně. A máte nějaké zahraniční kolegy? 
G: Mám zahraniční kolegy, mám svůj vlastně protějšek v Německu a to je, to je vedoucí 
personálního oddělení (I:  mhm) jako takového v Německu a plus potom ty výkonnější složky 
pod tím vedoucím, to jsou takové ty operativní denní potřeby toho že přijde nový 
zaměstnanec, tak ho potřebujeme zavést do systému, eeh, potřebujeme ho tam ňákým 
způsobem zaintegrovat, eeh, potřebujeme činit změny, potřebujeme naopak když zaměstnanec 
odchází tak ho potřebujeme eeh z té celé evidence vyjmout, eeeh plus, eeeh německá firma 
má nějaký svůj centrální systém. Česká pobočka eeeh některé věci musí respektovat, (I:  
mhm) následuje je, eeeh ať už je to v rámci nějaké korporátní identity aaa naopak jsou věci 
které my si tady děláme lokálně, to znamená, eeh, německá pobočka respektive matka, která 
má zhruba 1600 zaměstnanců, tak už má třeba velké systémy eeh personálního řízení, protože 
se to nedá dělat ručně, u nás zatím s ohledem na počet zaměstnanců too ještě není potřeba, (I:  
mhm) ale už se, už se ukazuje že to potřeba bude, takže některé věci od nich přejímáme, 
adaptujeme (I:  mhm), to znamená i si je překládáme, plus si je taky musíme trochu adaptovat 
na tu naši mentalitu (I:  mhm) českou a na naše pravidla eeh respektiva český zákon, který se 
odlišuje od německého, (I:  aha) pracovní právo je v určitých ohledech jiné (I:  mhm), jsou jiné 
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podmínky, jiné zákony, takže tam si to musíme trošičku adaptovat na naše tady lokální 
podmínky.  
I:  A učí se oni i od vás? Něco, nebo… 
G: Eeeeh, já si úplně nemyslím, já si úplně nemyslím, oni mají to své, někdy jsou překvapení 
tím že to co oni mají u nás nefunguje, a s tím jsou, leckdy jsou jakoby eeeh to trvá déle než 
oni se jaksi smíří s tím, že to co jde u nich u nás prostě nejde. (I:  mhm) Protože některé věci 
skutečně se oni chtějí centralizovat, což chápu, na druhou stranu máme pobočky i v Mexiku a 
Americe, což jsou samozřejmě zase úplně jiné světy (I:  no), jiné mentality, jiná pravidla, jiné 
zákony, aaaa, je to těžké, těžké vzít jednu věc, je ta idea je (I:  mhm) skvělá a mít všechno 
všude stejné, abychom teda věděli, že to co dělám u nás, můžu dělat v Čechách, Mexiku, 
Americe, není to tak jednoduché, protože prostě ty zákony někdy jdou proti tomu. Takže si 
myslím že už to, už se s tím smiřují, (I:  mhm), někdy měli tendenci s tím i bojovat, snažit se 
teda prosadit to své, ale pokud se narazí tvrdě na zákon a pravidla, často i na zákoník práce, 
tak tam přes to vlak nejede (I:  mhm), takže spíš se jaksi smiřují a někdy, někdy faktem je že 
ten český zákon eeeh v lecčems eeeh je přívětivější vůči zaměstnancům (I:  aha) než třeba ten 
německý, na druhou stranu Němci zase mají jiná pravidla hry, která se našim českým 
zaměstnancům někdy mohou zdát zajímavějšími (I:  mhm), takže si myslím že to je fér 
vyrovnané, nenapadá mě teď asi konkrétní příměr, co všechno, co všechno to je, protože 
v tom právu se jedná někdy o slovíčkaření, že třeba to co může německý jednatel je v jeho 
pravomoci (I:  mhm), tak to český prostě nemůže, naopak má zase pravomoce v nějaké jiné 
oblasti, kdy teda zákon potom to v Německu už usměrní.  
I:  Mhm a Vy teda komunikujete často s mateřskou společností? 
G: Aaaa, upřímně méně než když jsem dělala marketing (I:  mhm), tam je to téměř o denní 
komunikaci, eeeh, ne už tolik často jak bych si sama představovala i kvůli té řeči, (I:  mhm) 
ale tak to už je, to už je můj problém, aaa spíš teda písemně. (I:  mhm) Já s nima jsem veskrze 
v písemném styku emailové, takže v průměru si vyměníme pokud se nejedná potom o nějaké 
konkrétní projekty, tak si vyměníme třeba pět šest emailů, teď pokud se jedná o nějaké 
strategické věci (I:  mhm), které se týkají třeba nových projektů i personálních, což je teď 
aktuálně ten případ, tak potom ta emailová korespondence už teda potom je na té denní bázi 
taky. 
I:  Mhm a vyhovuje Vám to takhle. 
G: Já jsem moc ráda, protože já jsem germanista (I:  aha), mhmmm a já ten jazyk mám ráda, 
což jako já jdu proti proudu často, i když tady v Boleslavi je to taková ta nutnost že jo, mít ten 
německý jazyk (I:  mhm) kvůli Škodovce, koncernu aaa já jsem, já jsem s německým jazykem 
spojena asi od svých sedmi let (I:  mhm) aaa cítím už jako teď ten deficit té komunikace. Ta 
písemná ano, ale pořád ta pasivní (I:  mhm) eeh je stránka, takže jsem ráda že máme tady 
kolegu německého se kterým si tu a tam teda drobně ten jazyk (I:  mhm) procvičuju, byť on se 
naopak chce učit česky, takže tam se potkáváme napůl cesty. 
I:  A jaké ještě jazyky ovládáte? 
G: Angličtinu ještě. Nicméně s ohledem na to, že jsem začala teď dělat v téhle té německé 
firmě, já jsem dřív dělala ve firmě, kde jsem používala aktivně oba jazyky, (I:  mhm), dokonce 
jsem kdysi dělala průvodkyni, kdy jsem používala intenzivně oba, tak ta angličtina, ta 
pokulhává, <to je taková ta druhá v pořadí…> 
I:      <v praxi ji tady moc nevyužijete> 
G: Eeeh, s kolegou něm-americkým, se kterým řešíme věci v angličtině pokud jsou jednání, 
tak se mu snažíme jít naproti a jednáme v angličtině pokud jsou u toho lidé, kteří anglicky 
mluví tak abychom si něco řekli (I:  mhm), takže spíš touhle formou, (I:  dobře) oprašuju. 
I:  A jakou roli hraje právě ta znalost cizích jazyků při výběrovém řízení? 
G: Myslíte pro mě nebo pro uchazeče? 
I:  Pro ty uchazeče. 
G: Mmmm. 
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I:  Jestli musí být ňák jazykově vybaveni před nástupem vlastně do firmy na určité úrovni. 
G: To je, to je můj problém, se kterým se potýkám strašně moc (I:  mhm), protože eeeh, 
plošně u nás v České Republice, nevím jak je ten problém v zahraničí, je to vnímání znalosti 
úrovně jazyka odlišné (I:  mhm) eeeh u těch řekněme studentů nebo těch, kteří práci hledají a 
u těch zaměstnavatelů (I:  aha), tam je strašně propastný rozdíl mezi tím očekáváním 
respektive hodnocením sebe sama jak ten jazyk umím. Protože cooo, na veškeré, téměř 
veškeré pozice až na vyjímky eeeh, já bych ten jazyk potřebovala aby ti uchazeči měli. (I:  
mhm) To znamená, že je i součástí těch inzerátů, které já vypisuji aaa těch výběrových řízení, 
uchazeči posílají životopisy s tím, že pokud to už nejsou osvícení, tak tam napíšou, že 
anglický jazyk eeeh třeba dobře, někdy až i velmi dobře, (I:  mhm) aaaa tak jakoby kdybych to 
brala čistě podle téhle informace tak si řeknu tak to je geniální, tak on má tu angličtinu 
němčinu výborně, takže tohle K.O. kritérium splnil, (I:  mhm) a pak ten člověk přijde a já 
opravdu zjistím, že nerozumí. 
I:  A jak to zjišťujete? 
G: Pohovorem, v pohovoru (I:  mhm), v rámci pohovoru eeeh, pohovoruji podle toho který 
jazyk je zrovna ve hře, tak tím já si zkouším klie-ty-ty uchazeče (I:  mhm) jak teda mluví aaa i 
když je zkouším, skutečně někdy až na té bázi toho základního porozumění, tak se ukáže (I:  
mhm), že tam jsme úplně mimo (I:  no to je hrůza) a to je teda strašný, protože pro mě je to 
strašná ztráta času, (I:  mhm) když já vím, že ten uchazeč umí, já nemůžu po telefonu zkoušet 
uchazeče z jazyka, to je prostě irelevantní, a když už si je pozvu, věnuju tomu ten čas, ale i ten 
jejich (I:  mhm) a po pěti minutách zjistím, že on ten jazyk vůbec neumí, nebo ani na té úrovni 
ke které já se potřebuji přiblížit, tak ale je to K.O. kritérium, tak tím pádem jako pro mě je to 
ztracený čas ve všech ohledech (I:  mhm), ale což já vnímám ještě hůř, že ti uchazeči, ti 
studenti, ti mladí lidé, ať už vyjdou ze střední školy, někdy i z vysokých (I:  mhm), tak si 
myslí, že ten jazyk umí, protože ho prostě měli ve škole a oni ho fakt neumí. Neumí aa ti 
otevřenější si jsou schopni přiznat potom když se spolu bavíme, že ho vlastně neumí, někteří 
paradoxně tomu že jim dáte do ruky důkaz toho, že ten jazyk teda opravdu neumí (I:  mhm), 
odcházejí s tím že ale oni ho umí a jenom jsme se nepochopili. (I:  aha) To jsou krajní mezní 
případy, ale i ty se vyskytují, takže eeh já vnímám to, že dneska, dneska ti mladí, neházím to 
do pytle v žádným případě (I:  mhm), jsou… tak jako masírováni, někdy i v rodině, cítím že to 
je rodinou masírováno (I:  aha), že jsou nejlepší, že umí všechno, eeh když mají dva jazyky, 
třeba už i od střední základní školy, tak už rovn-mezi tím je rovnítko už ten jazyk umí. Což 
sama víte že takhle…  
I:  Noo, takhle to asi nefunguje v praxi. 
G: Nooo. Ale jako, já jsem si myslela že ty doby jsou za námi (I:  mhm), protože dneska si 
říkám všichni mladí lidé už ty jazyky opravdu mají skutečně někdy už víte mateřské školky 
(I:  mhm), už se tam začíná a že už to je ohromná výhoda a ten-ta deviza potom pro tu budoucí 
práci je úžasná, to třeba moje generace byť to zní hloupě, ještě tolik neměla (I:  mhm) a 
musela se ňák sama snažit. Ale je to tak, že oni to mají jako povinnost. Jako se učíte matiku 
která Vás nebaví, fyziku, tak prostě ten předmět máte a tím to končí no.  
I:  A přivíráte někdy nad tím oko, že vlastně ten zaměstnanec budoucí eeh dostane příkaz 
doučit se ten jazyk na určité úrovni pokud chce být přijat? 
G: Mhmm, dokonce jsme to několikrát zrealizovali v praxi a vrátilo se nám to v dobrém (I:  
ano?), respektive někteří to dostanou jako podmínku, pokud splní ta ostatní kritéria a 
uvízneme jenom na jazyku, (I:  mhm) tak jsme schopni se dohodnout v rámci třeba motivace 
jejich hodnocení, dobře tak teď nastoupíte za těchhle podmínek (I:  mhm), máte půl roku na 
to, za naší podpory, aby jste se naučil teda ten jazyk do nějaké té úrovně a potom teda 
případně dojde i přehodnocení vašeho ohodnocení (I:  mhm) aaa jednou jsme se setkali 
s případem, v úvozovkách s případem, teď pracuje v naší firmě už léta od té doby, že přišel a 
dostal teda podmínku že zaaa dva nebo tři měsíce, sám si tu dobu nastavil, (I:  mhm) se doučí 
jazyk do určité úrovně a on to teda uchopil zodpovědně, sám si zaplatil někde externě ňáké 
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lektory, přišel po dvou třech měsících a ten jazyk opravdu uměl. On přišel s nulou (I:  mhm) a 
po těch třech měsících uměl na té úrovni která byla absolutně dostačující k práci. 
I:  No to je úžasné. 
G: No. Ale jsou to vyjímky. (I:  mhm) Je to, jsou to vyjímky a já si dneska říkám že ten jazyk 
je tak strašně nutný s ohledem na to, že si všichni cestují že jo, všechno se internacionalizuje, 
internet a tak dále, a tak jsem si říkala, že už to tak možná patří k tomu základu, co by, co by 
ti lidé měli mít, když vychází i střední školu, i sami kvůli sobě.  
I:  A jak pak ta podpora vypadá od firmy? Když vlastně chcete zlepšit tu úroveň. 
G: Aaaaaaaa. 
I:  Závisí to čistě na člověku že si externě musí sám někoho najít nebo… 
G: Pokud je náš, tak máme jazykové kurzy (I:  mhm) jooo? To znamená že jsou v nabídce, 
jsou úrovně jazykových kurzů (I:  mhm), odehrávají se shodou okolností tady v této místnosti, 
to asi víte (I:  mhm) aaaa když potom bychom skutečně měli pracovníka, který je klíčovějšího 
charakteru (I:  mhm), tak v tom případě jdeme tomu naproti tím, že má individuální hodiny (I:  
aha) a ten jazyk se učí sám s lektorem třeba a teď už je jedno jestli v pracovní době mimo 
pracovní dobu, to už záleží potom na pozici toho člověka a potřebuje toho skutečně aby ten 
jazyk uměl do úrovně, aby mohl tu svoji práci vykonávat. Jo? (I:  mhm) Jinak standardně jsou 
jazykové kurzy v nabídce pro zaměstnance, joo já vím že je to takový OPRUZ, ale dneska už 
to asi nejde moc jinak, musí prostě po pracovní době. (I:  mhm) Až na ty vyjímky které (I:  
nono) tady jakoby vy-vždycky existují vyjímky, ale nedá se prostě dělat to, že ti zaměstnanci 
budou v pracovní době studovat, to kdysi dřív fungovalo, dokonce to měla i Škodovka jakože 
tady velký zaměstnavatel a co já vím, tak se to taky hodně drsně změnilo (I:  mhm) a zase až 
jenom na vyjímky už lidé skutečně musí buď ráno před prací, to znamená když začínají v půl 
osmé, tak jdou v šest, půl sedmé na ten jazyk (I:  mhm) a nebo teda potom až, až po práci 
chodí studovat většinou. (I:  mhm a) To znamená že jako ta firma jim to zaplatí, ale je to de 
facto v jejich volném čase (I:  ano), takže iniciativa vlastní. 
I:  A má potom firma přehled o tom, o jazykové úrovni zaměstnanců? 
G: Mmm, to je potom po dohodě s lektory. To znamená my necháváme zaměstnance 
průběžně a oni to někdy ani neví (I:  aha) eeeh monitorovat, my to nijak nepoužíváme proti 
nim (I:  mhm), pouze v případě, že bychom se skutečně dohodli s někým konkrétním, udělali 
dohodu, že jazyk zlepší na ňákou úroveň a z toho se pak bude (I:  mhm) odvíjet něco dalšího, 
tak v tom případě on by to otevřeně věděl, že teda je nějakým způsobem více sledován, ale 
jinak jakoby plošně všeobecněji sledujeme ve spolupráci s těmi lektory. 
I:  Mhm a je například vázáno i povýšení na znalost cizích jazyků? 
G: Nooo, spíš je to… já bych to úplně takhle nenazvala, já bych to spíš nazvala tím, že ti 
zaměstnanci sami jednou ročně si jako se potkáváme (I:  mhm) a oni nám teda prodávají svoje 
vize toho, pokud ten projekt to umožňuje samozřejmě, pokud je projekt, který nemá možnosti 
růstu nějakého dalšího zásadního, tak tam to asi moc možné není, ale pokud eeeh mají ty 
ambice, (I:  mhm) a chtějí, tak eeeh, sami si mohou jaksi jakoby říci, jestli ten jazyk chtějí 
zlepšit, jak na něm pracují, ono je to vidět i na přístupu. Stačí jenom monitorovat docházku, 
kdo se omlouvá, jo, to je totiž to vtipné že to je dobrovolné. (I:  aha) My nikoho nenutíme, (I:  
mhm) aaa když jako ten zaměstnanec se často pravidelně omlouvá relativně eeeh krátce 
předtím, než ta hodina začíná (I:  mhm), tak to vám taky udělá obrázek (I:  no) o tom jak on 
k tomu přistupuje jooo? Takže je to o tomhle, o tom-o tom vlastním vnímání potřeby toho 
jazyka. Ale pokud, pokud by to mělo být součástí nějakého hodnocení proto, jestli by měl na 
ňákou další vyšší pozici tak joo, určitě. 
I:  A má firma nějaký oficiální jazyk předepsaný? Nebo nějaká jiná jazyková ustanovení? 
Například že v této situaci se musí hovořit tak… 
G: Vždycky je to o dohodě. My víme, na projektech je vždycky jasné, jaký jazyk je potřeba, 
s ohledem na ňákou případnou zahraniční komunikaci (I:  mhm), neboo na dokumentaci 
kterou třeba zaměstnanci, se kterou pracují, tak jestli víme, že je v angličtině, nebo jsou tam 
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ňáká ustálená, jsou tam ustálené obraty třeba v němčině, což jsou naši pracovníci ve 
vývojovém centru (I:  mhm), tak tam jsou ňáké terminus technikus, jsou německy a ty oni se 
prostě jakoby naučí (I:  aha) jen proto, aby tomu porozuměli, není to o tom, úplně jakoby o 
tom, o té znalosti jazyka, (I:  mhm) a pokud se týká komunikace, tak víme, že se svými 
protějšky v zahraničí oni komunikují převážně emailem a je to anglicky. (I:  mhm) Dycky 
víme dopředu jaký jazyk by oni měli mít na to, aby tu práci mohli vykonávat nebo který je 
tam potřeba. (I:  ano) Jooo? Naopak IT, ajtíci tady až na vyjímky, které tady snad ani nemáme 
momentálně, tak tam je to angličtina. (I:  mhm) Tam je to jasné, logické, (I:  určitě) protože 
prostě IT svět je takový jaký je, němčina je přidaná hodnota protože zase komunikace 
s německými kolegy, jim je milejší v mateřském jazyce, nicméně já jsem zastáncem toho, 
když my cizím jazykem, tak vy také, ať se učí obě strany.  
I:  Mhm, to je zajímavý přístup určitě. A jakým jazykem se tady mluví na poradách, když jsou 
přítomni třeba právě zahraniční kolegové? 
G: Emmm… Anglicky pokud máme. Já jsem si teď jenom představila ty modely (I:  mhm) jo, 
my máme německého kolegu, ale tam často těch porad s ním moc nebývá, my ho v dobrém 
využíváme pro to, že s ním tedy někdy mluvíme mimo, nebo když s ním něco řešíme, píšeme 
si (I:  mhm) tak eeeh, eeeh v jeho rodném jazyce, ale pokud máme jednání tak…tak pokud se 
to týká témat, které se týkají jeho oddělení, tak mluvíme v angličtině. (I:  mhm) Mmm, 
nicméně on se snaží, ono je to takové zvláštní, protože to pravidlo není stanoveno, on je tady 
vlastně jediný, (I:  mhm) a vzhledem k tomu že my vlastně všichni z toho vedení eeh 
rozumíme oběma jazykům, němčině i angličtině, někdo více té řeči, někdo té druhé, nicméně 
na to porozumění i na té úrovni jednání to dostačuje, (I:  mhm) tak tam potom teda my se 
snažíme to buď kombinovat nebo někdy si třeba i řekneme že budeme mluvit česky, 
s ohledem třeba na to, že některý kolega nedokáže ty výrazy vyjádřit správně v té angličtině, 
takže je to o té dohodě a jinak se snažíme jít naproti tou angličtinou. 
I:  A dochází někdy k ňákým jazykovým problémům, právě v těchhle situacích? Nebo 
k nedorozuměním. 
G: já si ani nemyslím. Teď to zní jako že jsme úplně strašně ideál tady, ale ani, ani ne a pokud 
se jako s něčím jakoby přímo operativně potkáme, tak si to vysvětlíme na místě (I:  mhm), ale 
že by doká-docházelo k úplně k neporozumění se až na úrovni toho že odcházíme každý 
s jinými informacemi, tak to ne, to ne, to se neděje. (I:  mhm) Nene. 
I:  A jak by jste charakterizovala to komunikační klima, v těch vícejazyčných situacích? Jestli 
je to všem příjemné, nebo jestli se někdo právě vyhýbá takovejmhle poradám nebo… 
G: Eeeh, na té-na těch poradách ti účastníci kteří se účastní, tak si myslim že objektivně 
hodnotím (I:  mhm), tak si myslím, že s tím vůbec nemají žádný problém, jako že to nehodnotí 
(I:  mhm) ani extrémně jako pozitivně, ani extrémně negativně a my už jsme zvyklí, že pokud 
nerozumíme, tak zastavíme a zeptáme se, oboustranně. To znamená i ten náš kolega co hovoří 
anglicky v tomhle případě, (I:  mhm) tak eeeh se zeptá, ujasní si to, nebo naopak my a není to 
o tom že bych se styděl přiznat že nerozumím, neumím (I:  mhm), tam si myslím že už jsme se 
natolik sladili všichni, že to vnímáme prostě že tady jedeme vícerojazyčně. 
I:  mhm a spoléhají se někdy ostatní zaměstnanci na Vaše jazykové znalosti? 
G: Joooo. 
I:  A co si o tom myslíte nebo jak by jste to… 
G: Já to vnímám jako eeeh… pedagogicky. (I:  mhm) Takhle bych to asi pojala, protože, 
protože chápu to třeba že já mám to jakoby jako koníček ty jazyky, takže pro mě je to něčím 
milým, libým a když někdo neví, tak jako já mu ráda poradím a v žádném případě to 
nevnímám jako jeho neznalost jazyka (I:  mhm) a naopak to vnímám pozitivně v tom, že si 
není jistý a když už si jde pro radu, tak je to hrozně dobře, protože když by si spíš někdo něco 
vymyslel někde v koutku, pak se s tím sám popasoval, nebo použil i de-výborný třeba ňáký 
internetový překladač, které jsou teda úžasné (I:  nooo), tak tohle vnímám já mnohem 
pozitivněji když si přijdou pro radu (I:  mhm) a použijí ji, protože jinak jako se s tím musí 



 23 

popasovat (I:  noo) sami a to může být někdy dost, dost špatné no, potom. Tak sama víte, 
sama víte, že to je o těch slovíčkách někdy no. 
I:  Rozhodně. A máte právě nějaké takovéhle pomůcky, že interní ňáké překladače nebo 
slovníky? 
G: Interní nemáme nic, mm, pokud, tak využíváme ňákých veřejných zzdrojů, které jsou 
normálně free (I:  mhm) někde k dostání ke stažení, máme, máme tady slovníky. 
I:  Jaké? 
G: Tištěné. Máme tady, co to tady máme k dispozici… 
I:  Jednojazyčné nebo dvojjazyčné, výkladové nebo překladové… 
G: Eeeh všechny možné různé, tím je, tím, tím paní jednatelka jaksi je eeeh známa, protože 
ona těm jazykům se věnovala kdysi ve větší míře (I:  mhm) takže, já se ani přiznám že už ta 
vydavatelství všechna nedávám která jsou, jestli byste, jestli Vás zajímá konkrétně… 
I:  Nenene, spíš jenom jestli Vy máte přehled mě zajímá.  
G: Jo všeobecné. Máme technické, všeobecné, i výkladové, i frázové, eeeh, máme tady 
samozřejmě knihy i na ňákou tu gramatiku (I:  mhm) cílenou pokud potřebujete něco najít… 
I:  I v angličtině i v němčině. 
G: Máme to tady spíše paradoxně spíše v angličtině (I:  mhm), protože paní jednatelka, která 
nejvíc jezdí na jednání do Německa a která rozumí německy, nicméně eeeh ráda si použije ten 
jazyk, kterým mluví i ona lépe (I:  mhm), proto, aby na své úrovni vyjádřila to co potřebuje a 
nedošlo k ňákým nedorozuměním, tak ona na těch nejvyšších jednáních hovoří anglicky (I:  
mhm) <takže tam u ní ta angličtina> joo? 
I:       <tam to potřebuje> 
G: Nicméně ona se učí průběžně i tu němčinu, takže tam, tam si myslim že spíš i eeh jakoby 
těm Němcům jde naproti v tom, aby i oni, aby oni si, aby se oni taky naučili tu řeč. (I:  mhm) 
Jo a oni to akceptují, přijímají a vnímají to prostě stejně asi jako my. Ale jakmile na německé 
kolegy jednou promluvíte německy, už nechtějí jinak. 
I:  Aha. A jak to potom probíhá, reflektují nějak že jste, že to není vaše mateřština ta němčina 
a snaží se Vám jakoby vyjít vstříc nebo… 
G: Mmm, oni jsou teda extrémně, já, já s-taky jako nnnezastávám ten plošný, všeobecnější 
názor toho že Němci jsou takoví, jací jsou, protože já kdykoliv jsem spolupracovala v historii 
mínus patnáct dvacet let (I:  mhm) s německými kolegy na jakýhkoli úrovních, tak já si jako 
nemůžu vůbec stěžovat na přístup toho že by to bylo jako vnímáno jako handicap, že neumíte 
úplně stoprocentně (I:  mhm) tu jejich řeč, mateřštinu. Naopak oni jsou skutečně rádi, když na 
ně promluvíte a i když, i když jako někdy je to o tom že jim něco napíšete, tak si i požádáte o 
to ujasnění, aby Vám zopakovali jak to pochopili. (I:  mhm) A zda-li teda a tím se to potom 
jaksi přenese na tu správnou formální úroveň. 
I:  A jakou si myslíte že má mnohojazyčnost hodnotu ve firmě jako je tahle. 
G: Hodně velkou. Hodně velkou i proto, že vnímám že těch lidí i jednojazyčných, cizí jazyky, 
je strašně málo. Je strašně málo a já teda jako personál a personalista se s tím nesmírně peru 
(I:  mhm), ale paradoxně i na, na těch vysokých postech. (I:  aha) Není to jenom o tom když 
hledám eeeh řekněme technické pracovníky, (I:  mhm) ale i když eeeh vyhledávám tu a tam 
někdy na pozice manažerské, tak tam já bych očeko-očekávala notabene se zkušenostmi třeba 
už, když to mají být, být eeeh kandidáti, tak pokud nemají ňákou zahraniční zkušenost, (I:  
mhm) a není to o ročníku, dobře, já chápu že prostě dřívější generace třeba i mých rodičů, tam 
ta situace byla jiná, to vedení, přístup k těm cizím jazykům, ano, to respektuju (I:  mhm), ale 
potom jsou to takové, řekněme ten střední věk, a je to opravdu o tom, že ten člověk buď má 
ňákou svoji zkušenost, nebo se k tomu ňák sám vedl, ale i přídou, přídou mi potom teda 
manažeři, nebo někdo se hlásící na pozici kde skutečně je podmínkou jeden z těch jazyků 
aktivně plynně, až bych řekla na úroveň rodilého mluvčího, (I:  mhm) což je ideální stav, ale 
je tam samozřejmě rezerva, tak někdy ani oni to nesplní, což mě taky teda překvapí. 
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I:  A setkáváte se někdy s přístupem dobře, máme sice mateřskou firmu, ale jsme v Čechách, 
tak k čemu ten cizí jazyk. 
G: Ne. 
I:  Ne? 
G: Ne. Ani jsem se nikdy nesetkala tady s tím názorem, já si myslim že v zásadě všichni 
chápou tu potřebu mluvit ňákým cizím jazykem (I:  mhm), bez ohledu na to, že třeba jsou ve 
firmě, kde je ňáké zázemí v zahraničí, ale že to jakoby, logicky to všichni chápou, (I:  mhm) 
akorát prostě ňákým způsobem si to nepřijmou úplně na sebe, aby to tak měli no. 
I:  Mhm a zaměstnáváte ňáké překladatelské <nebo tlumočnické služby?> 
G:      <Máme externisty, ano ano.> Tlumočnické zatím 
ani jsme nevyužívali, ale protože překládáme hodně odborné, technické třeba (I:  mhm) texty, 
eeeh tak máme iiii i německé nasmlouvané i anglické externí firmy, které nám potom 
překládají. 
I:  Mhm a jak často například nebo v jakém rozsahu se překládá? 
G: Ehh, někdy je to o stránce odborného textu, který jde do médií (I:  mhm), někdy je to ooo, 
manuálu, který je vysoce technický (I:  mhm) a může být třeba v rozsahu sto stran. 
I:  A stává se někdy, že by to bylo přímo na zaměstnancích, aby něco přeložili? 
G: Můžou, můžou to takzvaně předkousat (I:  mhm), ale stejně my potom necháme ten text 
dočesat a nikdy jim nenecháváme tu zodpovědnost (I:  mhm) nést to za to co tam oni vytvoří 
(I:  no), jooo? To ne. To si ani nemu-to si ani nemůžeme dovolit (I:  mhm), to by bylo hodně 
neprofesionální a asi by se to obrátilo proti nám. 
I:  Mhm a pociťujete ňáké kulturní rozdíly mezi, dejme tomu českými zaměstnanci a jejich 
zahraničními kolegy? 
G: … Aaah, jako, asi mentalita, mentalita (I:  mhm), přístup k práci, k určitému, k řešení 
situací, (I:  mhm) zodpovědnost možná, tam já to vnímám že u nás je to takové jaksi 
uvolněnější, ty mravy (I:  mhm), řekněme té zodpovědnosti, někdy i pracovitosti. (I:  mhm) Je 
to vždycky o člověku ale tam asi já bych vnímala takový ten rozdíl mezi, mezi, že bych vzala 
model český zaměstnanec a německý (I:  ano), ale ne všichni jo, ať to nevyzní že to takhle (I:  
samozřejmě), že to je jako dogma, to ne, alee, u těch německých kolegů já skutečně vnímám 
jaksi větší poslušnost (I:  mhm), ono to zní hloupě, ale je to tak, poslušnost aa možná 
zodpovědnost a větší ztotožnění se s tím, jako co ta firma dělá, chce a kudy se ubírá. (I:  mhm) 
A ten český zaměstnanec eeeh eeeh v, já to ani nechci uchopit profi-procentuelně, ale on má 
někdy prostě, já jsem zaměstnaný (I:  mhm), jooo, jsem zaměstnaný, mám teplé místo, 
dostávám měsíčně ten svůj příjem, tu práci si tak nějak oddělám, já se teda přiznám že v naší 
firmě tolik lidí není (I:  mhm) joo? Což asi jako nevím čím to je, možná jsme měli štěstí na 
výběr zaměstnanců, alee mám tu zkušenost svoji, (I:  mhm) jakože životní už, že to takhle 
prostě funguje a spousta lidí, ale to spíš se týká větších firem, kde pak už v tom objemu na ty 
lidi tolik není vidět (I:  mhm), když je malá firma (I:  určitě), tak spíš na ně vidíte a můžete a 
že si to ani možná ti lidé pokud mají alespoň trošičku jakoby ňáké svědomí aaaa, tak si to 
nedovolí (I:  mhm), joo? Takže je to o té velikosti, ale možná právě v tom Německu, byť i 
velká firma, tak ti zaměstnanci eeeh pracují, fungují a spoustu věcí siii, já jsem pracovala i 
v Německu (I:  aha), takže to můžu takhle posoudit, si nedovolí. (I:  mhm) Jako že během 
pracovní doby si odskočit jako něco nakoupit, zařídit, udělat, neboo když jedu od lékaře tak si 
ještě ty dvě hodinky co mi zaměstnavatel zaplatí, tak si je ještě využiju k ňákým svým 
drobným potřebám (I:  mhm), což je prostě tady v českém modelu normální, nemělo by to být 
tak, ale je to a to v Německu takhle není. Oni skutečně jsou si natolik zodpovědní, svědomití, 
že si too nedovolí.  
I:  Mhm a když potom má český zaměstnance nějakým způsobem kooperovat s tím 
německým, jak to, jak to vypadá ta spolupráce. Jestli právě ty kulturní rozdíly něco zapříčiní 
že to nefunguje třeba na sto procent nebo naopak. 
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G: Nemám tu zkušenost že by tam, že by to tam ňák bránilo (I:  mhm), oni potom, oni pak 
paradoxně když jako naši čeští kolegové eeeh spolupracují na projektech s německými, tak 
tam s-tak tam ňákým zvláštním způsobem naroste (I:  mhm), naroste ta jako ta eeeh 
zodpovědnost, ta svědomitost, možná proto, že to je zahraniční kolega, možná proto, že to je 
součástí toho projektu takhle nastavené, tak tam to funguje (I:  mhm) a tím nechci říkat že 
nepracují, že nejsou svědomití, ne (I:  samozřejmě) to, ať to takhle nevyzní (I:  nenenene) 
proboha! 
I:  A pořádá společnost i ňáká například komunikační školení? Právě kvůli těm rozdílům nebo 
že.. 
G: Na ta, na tahle témata asi ne, jako komunikační školení, ale na bázi toho spíš jak 
komunikovat, (I:  mhm) jak zvládat stres, asertivitu, ale to spíš jako pro toho člověka (I:  mhm) 
jako takového, aby s-ňákým způsobem dokázal prezentovat, postavit se před lidi, dokázal 
komunikovat (I:  mhm), zanalyzovat situaci, ale to spíš jako jenom pro potřeby toho člověka a 
nemá to žádnou spojitost, spojitost teda s tím zahraničím, (I:  mhm) nebo s ňákým 
mezinárodním modelem řekněme, protože když umíte prezentovat, eeeh, tak umíte potom i 
jako když máte ten jazyk (I:  no), tak to zvládnete potom i v tom cizím jazyce, je to potom 
jenom o tom vyšším sebevědomí, což bývá teda někdy pravda tou brzdou a je to o tom, že 
když umíte cizí jazyk, tak a ste, můžete být Čech sebechytřejší, můžete být geniální tady 
PhDr. docent věd a tak dál a jakmile to svoje co geniálně umíte nedokážete odprezentovat, 
pokud je ta potřeba a nutnost v zahraničí (I:  mhm), tak vlastně jste nikdo tam a tam to hodně 
souvisí potom i s tím sebevědomím toho člověka, jestli pak je teda schopen předstoupit před 
ty zahraniční kolegy a něco jim tam teda odprezentovat a nebo si to nechat tady v Čechách no. 
I:  A reflektují to ti zaměstnanci? Nebo je velký počet účastníků na takovýhlech kurzech, že 
vědí, že je to potřeba komunikace vlastně pro každodenní život. 
G: Jo to jo, naopak, tam jako kdykoliv jsme vyhlásili nějaký termín, seminář, eeh nebo jsme 
je zkraje dělali i takové řekněme amatérské (I:  mhm) tady jako po večerech, tak oni to 
vnímají a dokáží si přiznat to že to neumí (I:  mhm), což, což není vůbec nic špatného že jo (I:  
no) pokud jste ze školy a jste vržen do pracovního prostředí, kde najednou po Vás chtějí co 
ňáké prezentace eeeh v powerpointu, ale to že si musíte stoupnout před vícero lidí a hovořit, 
tak to prostě není, není to jednoduchý (I:  mhm), ne každý je takový, že, že mu to je milé, 
příjemné, tréma a tak dále, takže najednou a je to, je to i o těch znalostech, ale musíte znát to 
téma které prezentujete (I:  mhm) aby jste si mohli být sebevědomější v tom, když to říkáte, 
ale je to o tom, dyť to víte asi, o tom jak stojíte, co říkáte, (I:  ano) jak to říkáte, co řeč těla, 
eeeh co oční kontakty, a tak dál a tak dál, těch tisíc drobností a to my teda nabízíme 
zaměstnancům o kterých i víme, že to potřebují pro svoji práci (I:  mhm) i se zákazníkem, iii 
s i mezi sebou, tak těm nabízíme setkání. Proběhlo letos nebo vloni proběhly některé takové 
semináře, je to i o zvr-zvládání stresových (I:  mhm) konfliktních situací. To Vás nenaučí 
nikdo ve škole (I:  to ne no), to se prostě naučíte až pak životem a během. A není to špatně že 
jo, prostě máte startovní čáru, tam začínáte a pak zaž-začínáte nasávat jako houba všechno 
ostatní kolem.  
I:  To je pravda. A ještě bych se Vás na závěr zeptala, jak by jste tuhle společnost 
charakterizovala. 
G: Z jakého pohledu? 
I:  Mmm, ňák, ňáká kategorizace například, nebo co to pro Vás znamená, pracovat tady. 
G: Mně je to milé. (I:  mhm) Já to, já to možná bych to osvětlila, já jsem pracovala ve velké 
firmě (I:  mhm) tady, v Mladé Boleslavi, pracovala jsem tam asi dvanáct let, takže jsem eeeh 
na základě svých zkušeností z velké firmy šla cíleně do rizika malé firmy, která v tu dobu 
tady začínala když já jsem nastupovala (I:  mhm) a začínala tady o dvou zaměstnancích, já 
přišla v době kdy tady bylo pět zaměstnanců, dneska nás je třicet tři (I:  mhm) a rosteme 
úměrně prostě tomu jak se všechno vyvíjí, což vnímám velmi pozitivně aaa vnímám pozitivně 
to že malá firma eeeh se zahraniční matkou je pro mě velkou výzvou, (I:  mhm) výzvou aaa 
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ten model je pro mě strašně zajímavý, protože je něco centrálního, velkého, co funguje, (I:  
mhm) vytvářejí se odnože a ty odnože fungují za ňákých pravidel, ale mají i ten prostor si 
tvořit svoje pravidla pro to aby mohly místně fungovat. Což je pro mě to geniální co tady je a 
čeho využívám. 
I:  Dobře. Tak já Vám moc děkuju. 
G: No není zač.   
 
Interview 5: Mat ěj Beneš        (00:24:12) 
 
G: …vlastně já sem rodilej čech, (I : mhm) takže eeh muj mateřskej jazyk je eeh čeština aaa… 
vlastně uuuž od ňáké eeh čtvrté třídy základní školy eeh sem se začal učit eeh angličtinu  
(I : mhm) aaa eh později eeh na střední škole sme museli přibrat druhý jazyk takže tam sem se 
učil francouzštinu. S tou francouzštinou to zkrátim, tam je to jednoduchý, eeh to sem měl 
víceméně jako povinej jazyk, nepoužívám, takže vlastně francouzsky eh mluvit neumim, a 
teď už bych vlastně ani nebyl schopnej přečíst eeh ani ňáký eeh základní texty. Eeh, s tou 
angličtinou eeh je to tak, žeee eeh byť sem si teda prošel toudletou výukou  X-letou na všech 
možnejch stupních eeh škol, eeh taaak, eeh… mam pocit že mě osobně chyběj jakoby 
takovýty eeh základy. Em, (I : mhm) nemám problém se anglicky domluvit, aleee eeh nejsem 
zvyklej běžně mluvit, takže to má eeh svý nedostatky, eeh spíš tu angličtinu používám eeh 
pasivně aaa v psané eeh formě. 
I: Mhm, aaa jak často takhle komunikujete v angličtině? 
G: Eeh, tak eeh, co se firmy týče, taaak eeh většinou eeh… tak dvakrát do měsíce (I : mhm) 
záleží na tom. Většinou, když je eeh z mateřské firmy požadována-požadovanej ňákej-ňáké 
odhady nebo na ňáké zadání (I : mhm) ňáká reakce, eeh, s tím teda, žeee eeh… vlastně na té 
technické stránce eh s Německem komunujeme-kom-komunikujeme eeh anglicky. (I : mhm) 
Eeh v tom Německu tyyy eeh… TECHNIČTÍ kolegové tu ň-angličtinu ovládají, ale vim žeee 
pokud se má komunikovat s kymkoli jiným, s ňákou podporou eeh a tak, tak tam je to 
problém, tam už eeh hovoří jenom (I : aha) německy, takžeee eeh tam většinou to funguje ve 
firmě tak, že eh my dáme dohromady ten problém, a potom projektová asistentka nebo 
sekretářka to eeh pomohou přeložit eeh (I : aha) do němčiny a odesílají. Eeh, když se 
vyskytnou ňáké eeh složitější věci v té němčině, tak právě eeh pomáhá Martin jakožto rodilý 
mluvčí (I : mhm) do té němčiny, případně tady máme ještě jednoho eeh… američana eeh, 
takže ten zase, KDYŽ sou ňáké komplikovanější věci do té angličtiny. (I : mhm) <Eeh…> 
I:            <Ta> ta 
němčina po Vás tedy považ-požadována nebyla. 
G: Eeh… ne. Nebyla po mě požadovaná jako eh jazyk, což je teda víceméně eeh… štěstí, 
protože jinak bych v týhle firmě prakticky (I : mhm) dělat nemoh. Eeh… já sem vlastně na 
tom tak, žee ty jazyky sou pro mě eeh tak trošičku složitější věc, jiný věci mně dou, ale prostě 
na jazyky moc jakooo… (I : mhm) nejsem.   
I: A jaká je jinak vaše pracovní náplň? 
G: Eeh, já jinak pracuju jako programátor, takžee eh, když píšu ňákej kód nebo něco, tak eeh 
se snažim vlastně, aby to bylo univerzální, aby kdyby se to předávalo kolegům do Německa 
nebo kamkoli, (I : mhm) aby ONI se v tom vyznali, takže eeh to píšu eeh kompletně anglicky.  
I: Mhm… aaa byla ta znalost angličtiny předpokladem pro přijetí na Vaši pozici? <Nebo…> 
G:            <Eeh, > Teď 
si nejsem uplně jistý eeh, jestli to bylo v podmínkách eeh té pozice, každopádně eeh na 
pohovoru eeh znalost angličtiny eeh byla eh dotazována (I : mhm) a byla prověřována… Co 
tam máme dááál? Pak máme eeh… jo. Tak, co se týče tě-té znalosti eeh toho jazyka, tak eeh 
slyšel sem že je možnost případně ňákých projektů iii vlastně být ňákou delší dobu eh 
v Německu, a tam už je eh preferována právě eeh ta němčina, byť eeh údajně i s angličtinou 
by to šlo, ale tam by to byla asi s ňákými obtížemi, takžeee eeh na ňáký, z tohohle toho důvod 
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(I : mhm)-u, na ňákou delší práci eeh v zahraničí, v tom Německu eeh by to asi nebylo. Na 
druhou stranu firma má eeh pobočky i v jiných státech anglicky hovořících, takže tam by zase 
z hlediska té angličtiny asi to problém nebyl. (I : mhm) Eeh co se týče eeh… té-toho cizího 
jazyku eeh v ňákém omezení v práci, tak eeh občas je problém, když přídou eeh právě ňáké 
hromadné maily z mateřské společnosti (I : aha), které sou v němčině, tak eh pak je trošku 
problém, že to zdržuje, že si to člověk musí buď sám ňák eeh přeložit, (I : mhm) nebo o to 
někoho požádat plus eeh trochu nevýhoda je, že prakticky celý eeh web eh mateřké 
společnosti je v němčině, takžee vyhledávat (I : mhm) něco na něm eeh… většinou pomůže 
ňáký eeh webový překladač (I : no), nebo opět zase ňáký an-německy hovořící kolega. 
I: A nastávají tímhletím způsobem ňáké jazykové problémy, že díky těmhletěm e-mailům 
dojde k nedorozumění… <nebo…?> 
G:           <Eeh…> zatim-zatim seee, mě se to zatim eště nestalo a nevim  o 
tom že by se to někomu stalo. Zatim se nám vždycky podařilo si to navzájem přeložit, když 
bylo potřeba. 
I: Mhm. A komunikujete čistě jenom e-mailem nebo se vám stává, že musíte i telefonovat do 
mateřské společnosti? 
G: Eeh… já osobně sem ještě do té eh-s nikym z eeh mate-mateřské společnosti nehovořil, 
aleee eeh kolegové eeh občas mají ňákou telekonferenci. Eeh tam je to většinou eeh na té 
technické úrovni u (I : mhm) nás, takžee eh ten německý kolega většinou s angličtinou nemá 
problém, takže to většinou probíhá právě v té angličtině.  
I: Mhm. Aaa… když takováto telekonference nastane, tak připravují se na ně ňák kolegové 
zvlášť? 
G: Eeh nepřipravují, víceméně akorát po technické stránce, (I : mhm) eh po jazykové ne.  
I: Dobře. A existují někdy situace, kdy zaměstnanec předem ví, že bude mít problém 
s porozuměním, nebo s vyjádřením se? Před ňákým-před ňákým kontaktem, před ňákou 
komunikací? 
G: Eeh, tak eeh nemyslim, že by jako bylo víceméně eeh ňáký problém eeh spíš de o to eeh, 
že nikdo se na tu komunikaci v tom cizím jazyce, a kor eště né osobně, ale přes eeh jenom 
ňáké to komunikační zařízení ňák zvlášť netěší (I : mhm) většinou. 
I: A dá se na to ňák připravit, alespoň duševně nebo…? 
G: Hmmm… nevim. Asi né. (I : mhm) prostě… j-je to práce, (I : mhm) člověk to musí udělat, 
(I : mhm) takže se to prostě udělá. Většinou to zatim dopadlo bez problémů. 
I: A máte k dispozici ňáké pomocníky, například jazykového asistenta nebo slovník, 
překladač…? 
G: Eeh při té telekonferenci eeh asi moc ne, eh byť je teda to eeh vždycky v dosahu počítače, 
takže v tomhle okamžiku asi by nebyl problém (I:  mhm) eeh použít ňáký… onlajnový slovník 
nebo           <něco takového, > 
I:  <Nepoužíváte jinak ale.> 
G: …ale eh jinak eeh pokud eh normálně píšu ňákej text, e-mail neboo cokoli taak, eeh 
hlavně teda ňáká eh slovíčka, ňákou slovní zásobu právě z eeh ňákých eh internetových 
slovníků si doplňuju, když si nemůžu vzpomenout nebo nevím. 
I: Mhm. A pozorujete rozdíl, když máte komunikovat v češtině a v jazyce, který je pro Vás 
cizí? 
G: Eeh určitě, eeh… vždycky když člověk dává dohromady ňákej text tak je to O TOM, 
vůbec nejprve ten text jakoby zformulovat aspoň v tom rodném (I : mhm) jazyce, plus je tam 
teda pak ta práce navíc, eeh toho překladu, u toho cizího jazyka s tim, že eeh já to většinou 
praktikuju tak, eeh že přeformulovávám eeh ty české věty (I : mhm) do těch anglických eeh, 
do té podoby, jak sem schopný takže (I : ano) eeh případně i mírně významově eh měním, 
ABYCH  si byl jistý, že v tom jazyce opravdu popisuji to co chci. (I : mhm) Takže nedělám 
většinou uplně doslovný překlad, ale významový. 
I: A účastníte se někdy porad, na kterých se mluví jinak než česky? 
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G: Eeh zatim sem se neúčastnil jiných <porad.> 
I:            <A> existují takové? 
G: Eeh existují, aleee eh co vim tak tady ve firměěě se jich účastní jenom paní jednatelka.  
(I : mhm) Eeh kolegové byli eeh kvuli ňákému projektu eeh v Německu, tak tam na ňáké 
takové poradě také byli, ale eeh přímo tady se eeh jinak takové porady cizojazyčné nekonají. 
I: Aaa má firma ňáký oficiální jazyk? Deklarovaný… 
G: Eeh, s tim je to trošku komplikované, eeh když sem se na to ptal, tak ze dvou různých 
zdrojů mi bylo řečeno, žeee je to angličtina, aaa pak to bylo up-eeh z jiného zdroje eeh 
popřeno že angličtina ne, že to je němčina, (I : aha) takže… v tomhletom je tady tendleten 
okamžik, aspoň pro mě tak jako, takový trošičk-tak, je to tak trochu nejasné pro mě no. 
I:  A kdo má rozhodující slovo v tomhle? 
G: Eeh mateřská německá (I : mhm) společnost, s tim teda žeee eh… já sem se NEPTAL 
vysloveně na (I : mhm) oficiálních místech, ale ptal sem se kolegů, kteří eeh zde sou déle než 
já. (I : mhm) A… bylo to takto jako nekonzistentně podané.  
I: A sou třeba i ňáká jiná jazyková ustanovení, že například v této situaci… se musí mluvit 
takhle, nebo… (G: eeh) s tímto klientem se musí mluvit touto řečí a podobně? 
G: Eeh my komunikujeme eeh hlavně s českými klienty, takžeee eh tady vlastně nic takového 
(I : mhm) není. Eeh co se týče zahraničních klientů, eeh tak tam to dee většinou přes 
mateřskou společnost a my komunikujeme s eh mateřskou společností a oni mají někoho kdo 
komunikuje s tim eh německým klientem nebo v-klientem v té zemi, kde vlastně se ta 
pobočka nachází. 
I: Mhm. A jaky byste popsal komunikační klima tady ve firmě? 
G: Hmm, já myslim eeh, že je to dobré.. eeh neni problém jakoo víceméně kdykoli komukoli 
cokoli říct, eeh na čemkoli se eeh domluvit, takže eh tadyvtom ohledu si nemůžu stěžovat  
(I : mhm) na nic. 
I: A i když máte mluvit cizím jazykem nebo… kolega dejmetomu když má mluvit cizím 
jazykem, tak to berete víceméně v klidu, ste na to tady zvyklí…? 
G: Eeh jako neni to problém, zase záleží eeh jak, s kym, řikám eeh do toho-do té mateřské 
společnosti se většinou komunikuje písemně, (I : mhm) eeh takže tam to zase takový problém 
eh není. Eeh tady se mluví většinou česky, s-občas eeh s tim eeh americkym kolegou  
(I : mhm) eeh… mluvíme anglicky i tady to je tak na střídačku, ale to nečiní žádný zásadní 
problém. 
I: Mhm. A když eeh dodáváte mateřské společnosti ňáké oficiální podklady, nemyslím teď  
e-maily, (G: mhm) ale třeba ňáký dokument… technického rázu, tak v jakém jazyce to je? 
G: Eeh pokud seee eeh jedná oo eeh dokumenty ňáké technické, které sou eeh interní, tak to 
může být eeh ta angličtina, eeh pokud se pak jednáá o ňáké smlouvy nebo něco takového, tak 
to je myslim vy-eeh v němčině vždycky, ale todlecto de mimo mě, o to se stará právě eeh 
asistentka projektová a (I : mhm) sekretariát. 
I: Dobře. Aaa spoléháte se někdy naa Vaše kolegy a jejich jazykové znalosti? 
G: Eeh občas taky právě eeh hlavně v té němčině, eeh když příde ňáký text a kolega je eeh 
zrovna poblíž, tak požádám, (I : mhm) jestli by mi ho přeložil, eeh když né no tak holt si 
musim vystačit s ňákym internetovym překladačem.  
I: Mhm. A spoléhají se někdy naopak kolegové na Vaše znalosti?  
G: Eeh občas taky ano. Ale tam zase eeh v té angličtině eeh… když nemáme tady právěěě eh 
toho americky mluvícího kolegu, nebo když nemá čas, taa-a potřebujeme dát něco (I : mhm) 
tradičně dohromady, ale chceme si být JISTÍ že to jakooo je správně, tak víceméně vzájemně 
si ty texty (I : mhm) kontrolujeme. 
I: A co si o tom myslíte… že to takhle funguje? 
G: Hmm… tak je tooo eeh víceméněěě… jakýsi kompromis eeh k tomu, když už eh tou cizí 
řečí JE potřeba komunikovat, tak aby ta komunikace byla pokud možno co nejjasnější. Eeh… 
já si myslim, eeh že ta vzájemná pomoc je v tomhletom dobrá a to hodnotim kladně.  
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I: Mhm. A jakou hodnotu má podle Vás mnohojazyčnost ve firmě jako je tahle? 
G: Eeh jjj-já uplně si nejsem jistej, jak todleto myslíte… 
I: No tak sme tady v prostředí… sice v Čechách, ale přece jenom setkávají se tady… mmm  
i různí zahraniční kolegové, máte zahraniční mateřskou (G: mhm) společnost, takže občas ste 
právě nuceni používat určité cizí jazyky, je jich víc, je tady angličtina, je tady němčina, tak 
jestli si myslíte, že je to dobře, nebo jestli je to zbytečné, protože sme tady v Čechách, takže 
žádné jiné jazyky nepotřebujeme… 
G: Mhm. Eeh tak… vzhledem k tomu, eh že sme v Čechách, tak naopak si myslim, žee jiné 
jazyky potřebujeme, takžeee eeh víceméně todlectoo i beru jako určité pozitivum, protože 
člověka to minimálně nutí (I : mhm) aspoň ten jeden cizí jazyk eh používat, a eeh tudíž se 
v něm zlepšovat nebo minimálně neztrácet eeh ty znalosti. Jak sem řikal, já sem měl eeh… asi 
čtyry roky na gymnáziu, a pak eeh dva semestry na vysoké škole francouzštinu, a eeh tim že jí 
nepoužívám, (I : mhm) tak vlastně eh jako bych jí neměl… a neumim. Takže minimálně 
v tomhletom to používání toho cizího jazyku eeh to je častější, tak eeh to je plus.  
I: Mhm. A dává Vám firma možnost zdokonalovat se v cizích <jazycích?> 
G:                <Eeh,> máme jako firemní 
benefit eeh… lekce, kurzy cizích jazyků. 
I: A navštěvujete? 
G: Eeh… teďkon od podzima eeh budu chodit, už sem přihlášený, jenže já sem ve firmě 
krátce, (I : mhm) takže… teď přes prázdniny nejsou (I : mhm) z organizačních důvodů, ale 
potom začnu chodit. 
I: A jaký jazyk ste si vybral? 
G: Angličtinu. Chci se zdokonalovat v tom jazyku, který umim a eeh… přece jenom TEN 
JEDEN je na mě tak akorát. 
I: Mhm. A jaké další jsou ještě na výběr? 
G: Eeh vim že je tady ta němčina, aaa… nejsem si jistý jestli někdo ze zahraničních kolegů 
nechodil na ňáké eeh… lekce češtiny, (I : mhm) to si nejsem jistý, aaa… eh myslim že žádný 
další jazyk, že těďkon v tenhle okamžik sou to angličtina a němčina. 
I: Mhm. A nechybí Vám v té nabídce ňáký jiný jazyk, třeba právě ta francouzština? 
G: Eeh… nechybí, protože jak sem řikal, eeh já sem spokojený jako s tim jednim jazykem, a 
ten je pro mě na to zvládnutí jako, (I : mhm) tak akorát no. 
I: Ani byste ho v praxi nevyužil asi. 
G: Eeh tu francouzštinu bych v té praxi asi nevyužil no.  
I: Mhm. A sou zaměstnanci ňákym způsobem motivováni k účasti na těhlech kurzech?  
G: Mmm… no nevim jestli se tomu dá eeh říct eeh motivace, ale víceméně eh ta nutnost toho 
používání toho jazyka, kor když pak člověk třea neumí tolik, tak to eh může být motivace 
k tomu vlastně, že by toho měl využít. 
I: A jak často ta výuka probíhá a jak dlouho?  
G: Eeh je to hodina, jednou týdně.  
I: Mhm. A… stačí Vám to takhle? 
G: Eeh tak vzhledem k tomu, že eh teprve na ty (I : mhm) kurzy začnu chodit, tak nedokážu 
uplně posoudit, ale eeh myslim si že ta hodina týdně je takový kompromis mezi tim, eeh aby 
to mělo ňáký přínos, a aby zase člověk na to měl čas vůbec docházet. 
I: A preferoval bysteee ve výuce rodilého mluvčího nebo spíše českého lektora?  
G: Eeh… asi bych preferoval spíšee eh toho rodilého mluvčího.  
I: Proč? 
G: Eeh minimálně proto, žeee jednak má eh lepší výslovnost, a jednak určitě dokáže naopak 
eh tu výslovnost i lépe opravit (I : mhm), což si myslim, že ten eeh nerodilý lektor eh nikdy 
tak uplně eh nedokáže.  
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I: Mhm. Aaa s tim souvisí i moje další otázka, mě by zajímalo jakou formu procvičování toho 
jazyka byste upřednostňoval? Jak-jak by se podle Vás ta hodina měla skládat, jestli spíše 
z gramatiky nebo z konverzace nebo cvičení psaného projevu… 
G: Eeh já bych dával přednost eeh ňáké tak půl na půl kombinaci eeh gramatiky aaa eeh toho 
mluven-mluvení, toho ústního projevu, eeh s tim žeee eh ideální eh by bylo, kdyby ten lektor 
vlastně eeh OPRAVOVAL eeh ty chyby v tom mluveném projevu, aby se vlastně člověk 
naučil (I : mhm) i správně mluvit. Na papíře má člověk většinou eeh dost času si to ňák eeh 
zformulovat eh v té mluvené řeči, tam přece jenom eeh se to musí víc vžít. 
I: Mhm…. A záleží Vám na počtu účastníků v tom kurzu?  
G: Eeh tak eeh určitě by to nemělo bejt-mít ňáké eh příli-ňáký velký-příliš velký počet eeh, já 
si myslim, že tak eeh kolem pěti účastníků by mohlo bejt tak ideální.  
I: Proč? 
G: Eeh když je eeh pak už eeh na toho jednoho lektora víc těch eeh studentů, těch žáků tak 
eeh pak už to nemá takový přínos, pak (I : mhm) pak už vlastně většinu doby člověk jenom 
sedí, aleee eh zase na druhou stranu, když je to dotěch eeh pěti, eeh taaak eh… ten lektor se 
může dostatečně věnovat tomu eh studentovi, a eh zase na druhou stranuuuu eeh… i má 
člověk čas jakoby eh si odposlouchat eh jak mluví eeh ti druzí.  
I: Mhm…. Aaa využívá firma někdy překladatelských nebo tlumočnických služeb? 
G: Eeh nejsem si eeh jistý co se týče ňákých právních dokumentů, eeh jinak eeh na ostatní 
věci tady právě máme eh ty dva (I : mhm) rodilé mluvčí, jednoho anglicky a jednoho eh 
německy. 
I: A co je v-co většinou tlumočí nebo co většinou překládají? 
G: Eeh většinou seee eeh jedná eeh, z mé-z mé strany se, co já vím, tak se jedná o ňáké eeh 
texty, kor-a korekce textů do ňákých aplikací, které firma eeh vyvíjí eeh… o texty na 
internetové stránky, ňáké články právě které se i na těch stránkách společnosti (I : mhm)  
eeh… mm… no o texty na stránkách (I : mhm) společnosti, aaale eh jestli se jedná o ňáké 
další dokumenty, eeh to já bohužel (I : mhm) nevím. 
I: A jak často… to mají v popisu práce kolegové, jako jak často dochází k těmhle překladům?  
G: Uuf, tak to taky bohužel nevim, (I : mhm) protože já mam trošičku jiné zaměření, spíš 
jakoby na tu technickou stránku, na to programování, eeh z mé strany je to kdykoli něco 
potřebujeme.  
I: Mhm. A je to často? 
G: Eeh… noo, tak ty anglické texty, to většinou eeh dáme dohromady sami, aa s tim tedy, eeh 
že pak požádáme jenom eeh o korekci. Eeh německé eeh, tamm to musí být eeh víceméně 
kompletně, vzhledem k tomu že většina vývojářů tady mluví anglicky, (I : mhm) a nikoli 
německy. Eeh často, no ono to je tak eeh… relativní, já bych řek, žeee eeh víceméněě je to tak 
eeh jednou za ňáké dva měsíce, víceméně to je tak, jak často se dělá ňáká nová věc. 
I: Mhm. A pociťujete někdy určité kulturní rozdíly mezi vámi a zahraničními kolegy? 
G: Eeh vzhledem k tomu, že tady sou… na stálo jenom dva, eh tak s těmi co žijí zde ani né, 
(I : mhm) aa eeh s těmi zahraničními sem se osobně neměl eeh příliš možnost setkat zatim. 
I: A v té komunikaci e-mailem to nějak neruší třeba vzájemnou spolupráci nebo…? 
G: Eeh ne, nemyslim si. 
I: Mhm. A dává vám firma možnost eeh navštěvovat třeba ňáká komunikační školení? 
G: Eeh… vím, že eště než když se-než sem nastoupil, tak eeh ňáké školení tady eeh bylo, eeh 
vim že zmiňovali, že jednaaa eeh zaměstnankyně má právě i ňákou průpravu eeh… v ňákých 
prezentačních eh dovednostech, tak i to bylo ňák nabízeno, eeh a to je myslim v tenhleten  
(I : mhm) okamžik všechno. 
I: A využil byste t-tuhletu nabídku? 
G: Eeh zatim-zatim asi ne. 
I: A eště by mě zajímalo, jak byste tuto společnost charakterizoval? 
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G: Mmm… eeh že je to taková eeh… menší, téměř eh… rodinná eh pobočka eh velké 
mateřské společnosti, aaa že eh v téhleté pobočce víceméně, tim že neni tak velká, tak neni 
problém eeh v místní komunikaci, ale naopak tim že ta mateřská společnost je velká, tak eeh 
směrem v komunikaci eh třea tu podporu té velké mateřské společnosti už to někdy drhne 
díky eh určité byrokracii, která je vlastně… daná tou velikostí její. 
I: Mhm. Takže to určuje-určují oni všechno zhora? 
G: Eeh většinu věcí ano. 
I: Aaa berou si naopak oni i něco od vás? Ňáké postupy, nebo obohacení… 
G: Mmm tak zatim sem tady eh jak jsem řikal krátce, (I : mhm) asi půl rokuu, eh takže zatim 
nic takovéhoo eeh nenastalo. 
I: Dobře. Tak to by mi takhle asi sta- 

 
Interview 6: Ryan Hobson        (00:35:33) 
 
I:  Let’s start with some basic questions (G: mhm, okay) such as where you are from? 
G: Okay, I’m from eem Texas, (I:  mhm) in America. 
I:  Yes. And why have you decided to move to the Czech Republic? 
G: Eem, I came here to teach English, (I:  mhm) eeeh twelve years ago, more than twelve 
years ago and I did that for like I got certified (I:  mhm) as a English, as a foreign language 
teacher (I:  mhm) TOEFL, and then I taught English for a year and a half and then I started 
working for a large professional services company, doing editing translation work (I:  mhm) 
and I did that for almost ten years and then I started here doing manage-eeeh doing marketing. 
I:  And why have you decided to do so? 
G: Eeeh I wanted to have some experience outside of America. 
I:  Mhm and what are your experiences so far, with Czech people, with your work and with 
the culture and everything? 
G: Mmmm, ee, in what way? Good experiences, bad experiences… 
I:  Both. 
G: Both, okay, emm, with Czech people, eeeh, Czech people its stereotype, but tend to be 
eeeh less friendly at the beginning than American people (I:  mhm) for example and it seems, 
it takes longer to make friends with Czech people, they’re maybe more closed, but once you 
get over that (I:  mhm) initial barrier, then you’re fr-good friends. (I:  and) Cause, American-
America is sometimes more superficial. 
I:  Mhm and is it also a language barrier, which cause this, or… 
G: Emmm, not necessarily (I:  mhm), sometimes yes, sometimes no. I think it’s, it’s also a 
cultural barrier. The Americans are eeeh can be very superficial (I:  mhm) so we have to be 
nice and friendly to everyone but it doesn’t always (I:  mhm), it always isn’t sincere.  
I:  Okay. And would you like to stay here or maybe come back to America? 
G: Mmm, I wouldn’t mind doing either. (I:  mhm) So for me now, I’ve been here some time, 
it’s, it’s home for me, but also, there are always, there are always things that appeal to you (I:  
mhm) about your home country and things you miss. 
I:  Yes. And what is your job about here? 
G: Eeeh, my job here is about social media (I:  mhm) and marketing.  
I:  And could you explain it? 
G: Sure, so social media so like facebook, twitter (I:  oh), youtube, basically developing, 
creating and building our presence, so knowledge (I:  mhm) and things about how we present 
the company and not just the Czech office, but the <general parent> company on social media 
I:          <the whole> 
G: and then for marketing here, just building knowledge about our company because we’re 
(I:  mhm) rather small and not so well known. 
I:  And in which language do you present the company? 
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G: Eeh, eeem, in social media in German, in English, sometimes in Czech and then in 
marketing in Czech or English, sometimes German. 
I:  Mhm and what languages do you speak? 
G: Eeh fluently or proficiently or at all? 
I:  At all. 
G: At all. Eeeh English (I:  mhm), Czech, Dutch and German. 
I:  DUTCH. Impressive. 
G: Mhm. 
I:  And do you have opportunity to use all of these languages at work? 
G: Eeh, only English, German and Czech. Obviously English and Czech. 
I:  Yes and how often? 
G: Eeeeh, English and Czech everyday. Eeeeh German… maybe everyday, but only for a 
little bit, for example if I receive an email from Germany or because we have a eeeh intranet, 
so (I:  mhm) internal portal, where information about the company is posted and it’s all in 
German. (I:  mhm) So if I look at any of that and I, I’m not necessarily speaking German, but I 
have to read in German. 
I:  Yes. And was your language competence a condition for this job? 
G: Eeeh, not with German (I:  mhm). Eeeh I think with Czech and English yes. 
I:  Okay. 
G: Or the ability at least to communicate in Czech. 
I:  Mhm, okay. And do you think that there is any official language in-in this company? 
G: Eeeem… I would say, the official language is, well, the official language is, would be 
English, Czech and German. (I:  mhm) The functional language is obviously Czech.  
I:  Okay, <and how do you> 
G:    <or for our, for> our office it’s Czech. 
I:  And how do you cope with it? 
G: Eeeem, it’s not so bad, I can manage in Czech, so Czech isn’t a problem (I: mhm), 
German is a bigger problem. 
I:  For speaking. 
G: For, for speaking. I usually don’t speak German. I mean I can understand, but I answer in 
English. 
I:  Okay, and are there situations where you have to speak German? 
G: Eeeem, not in this office. (I:  mhm) But if we are, if we go to Germany (I:  mhm) and then 
when you interact with some of the colleagues, you don’t speak English (I:  mhm), or you 
only speak very limited English (I:  mhm), then you have to interact in German, it’s… 
I:  And how often does it happen? 
G: Maybe once or twice a year. (I:  and) It doesn’t happen so much. 
I:  Can you somehow prepare yourself to this interaction? 
G: Eeem, no because it’s usually eeem, random (I:  mhm). Because thee, if I go to Germany 
for a specific meeting, usually the people I meet with can speak English or there will be one 
person who is capable of translating.  
I:  Mhm and how do you normally communicate with another employees? 
G: In the office? 
I:  Mhm. 
G: Usually in Czech.  
I:  And is this causing you any language problems? 
G: Eeeeh, sometimes. Because obviously I can’t necessarily express myself completely in 
Czech the way I would in English. 
I:  And what kind for example are these problems? 
G: Eeem, sometimes it feels that I don’t understand everything that someone wants or they 
don’t understand everything I want, that’s, sometimes the details (I:  mhm) get lost. 
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I:  And how can this be solved?  
G: Eeem, improving our respective language skills or for my-for me personally, if I have 
something written (I:  mhm), then it’s not a problem for me to, to understand the details. My 
problem is mostly in spoken Czech. 
I:  Mhm, okay, so you come to a colleague and say to him, I would rather prefer if you write 
me an email… 
G: yes, if they come to me and they have, especially if they, they tell me something very 
detailed or we need this, this, this and this, (I:  mhm) then I would say, eeem, okay, I think I 
understand, but just to be sure, please send me (I:  mhm), please send me an email (I:  yes) 
saying the same thing. 
I:  And how do your colleagues usually communicate with you? Do they really prefer Czech 
or are they… 
G: They prefer Czech. 
I:  And aren’t they using for example, trying to use English. 
G: Eeem, not so much I think. 
I:  And what do you think about it? 
G: Mmm, for some I understand, they don’t have a very strong basis (I:  mhm) in English. 
Sooo, they don’t have eeem, I think they’re afraid or they’re embarrassed that they won’t, that 
they don’t know enough Czech, eeeeh, English.  
I:  English, yes. And what languages are used during internal meetings? 
G: Eeeh, Czech and English. Mostly Czech. It, it depends. 
I:  Yes. And were you for example on a meeting (G: mhm), where only Czech was spoken 
(G: yes) and nobody translated for you? 
G: Mhm. 
I:  And how do you feel about it? 
G: Eeem, it’s not really a problem for me. Eeem, obviously, if there’s something that I feel 
that I definitely didn’t understand, I can ask about this (I:  mhm) afterwards.  
I:  And what languages does the company use, when it communicates with clients and public. 
G: Eeeh, with the public, eeeh the Czech office or the German? The Czech office usually uses 
Czech (I:  mhm), sometimes English to communicate with the public or, mainly Czech with 
the public (I:  mhm), Czech and English with clients (I:  yes), eeeeh the German company uses 
mostly German. (I:  mhm) Eeeh, sssome English (I:  yes), but almost all German. 
I:  And when you have to send the mother company some official document, in which 
languages is this? 
G: English.  
I:  English only. 
G: From, from the Czech office usually English and if there is a specific need for German. 
I:  Mhm and when you receive some documents? 
G: Eeeh, it can be mixed. Sometimes it’s in English, but often times it’s in German. 
I:  And what do you do if it’s in German? 
G: Eeeh, luckily we have a colleague here who is German (I:  mhm), who speaks fluent 
Czech, so he can explain if there’s a problem and also there are quite a few people in the 
office, who speak German at an advanced level. 
I:  Okay, so if such a document comes, you just give it to them and you don’t care what 
happens with it. 
G: Usually, luckily the two people who speak German the best are the director and HR 
manager (I:  yes), so usually something like that is coming to them specifically. (I:  okay) So 
in that regard it’s not so much an issue. Sometimes for example the developers or the 
secretaries communicate to another secretary or another developer (I:  mhm) and then we 
might need someone to translate. (I:  okay) Because usually in that case it’s German only 
communication. 
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I:  And who does the translation? 
G: Eeem, the secretary can, can speak German at intermediate level I think (I:  mhm) and the 
developers some here and if not, then our German colleague.  
I:  And do you have also some special language assistance? Internal or external. 
G: Eeeh, we cooperate with some translators for certain, for example when we do marketing 
texts or something like that, usually I write them in English (I:  mhm) and then they’re 
translated into Czech. (I:  okay) Or on-in the past, we prepared things in German and had them 
translated in Czech as well. 
I:  And how often? 
G: Emmm, Czech to English or English to Czech maybe something once a month, (I:  mhm) 
German to Czech or vice versa not so often, maybe two times a year. 
I:  Mhm and do you see a difference when you participate in an interaction in Czech language 
and in another language. 
G: Eeeeh, personally, yes. For example, interactions in German versus interactions in Czech 
(I:  mhm), eeh, interactions in Czech are much better. (I:  okay) That, I, I can follow the 
conversation, the topic eeh much much better. 
I:  Mhm and what do you do when you simply don’t understand something? 
G: Eeem, it’s, it really depends on… what the topic is or what the interaction is (I:  mhm) so 
for example, eeeh, if we’re on a telephone call or something like that, usually I’m on a call 
with my colleague who speaks, who’s German (I:  mhm), so if I have a question, I either make 
a note, or I can show him (I:  yes) the note and then we also, we always discuss the conference 
calls or something like that afterwards (I:  mhm), so if I had any points where I really wasn’t 
sure, I can make a note and we discuss it (I:  mhm) and clarify in Czech, though (I:  oh), not in 
English.  
I:  And can you discuss this before some telephone call to prepare yourself? 
G: Eeem, yes. Usually we have an agenda for the call, so we know our topics, we don’t know 
necessarily what the other part the, the partners will say (I:  mhm), but we know, what we 
want to say (I:  yes), so. And also personally for me knowing what the topic is eeeh helps 
immensely with the understanding, even if the person starts to use different vocabulary or the 
phrase is different (I:  mhm) or somehow, if you know, what they’re talking about, or they 
should be talking about (I:  mhm), you can anticipate what they’re saying. 
I:  Okay, and do you, what kind of contact do you prefer? Are you okay with telephones or do 
you prefer email? 
G: Eeem, one on one, telephone, telephone calls in a foreign language are not ideal. 
I:  Why? 
G: Because you lack the… video calls are different, because you can actually see the person’s 
(I:  mhm) expression and so it’s easier to read their body language, because especially, when 
it’s just a telephone, it’s easy to get lost (I:  okay) and for me personally, its very easy to get 
lost, if you miss one word (I:  mhm) and suddenly you feel lost and you can’t see, how the 
person is reacting as well. (I:  mhm) Personally prefer to talk on the phone in English (I:  
okay), but I can speak on the-oh-I don’t have a problem in German, eeh sorry, in Czech. (I:  
mhm) Eeeeh… as I said, I try not to speak German, if I can absolutely avoid it. 
I:  Mhm and when you write German emails? 
G: Eeeem, German emails usually I have my colleague write for me. (I:  okay) So… I, I can 
write basic, basic emails (I:  mhm), something like, I would like this, this isn’t the way we 
need it, but it’s not, my German is… somewhere around, not quite beginner but pre-
intermediate, it’s not so advanced. (I:  mhm) Emm, my communication skills, understanding 
(I:  yes) is much higher. 
I:  And how often do you count on your colleagues and their language competence?  
G: Eeem, probably daily. (I:  mhm) Depending especially with, with regard to communicating 
ideas to the German parent company (I:  mhm), because our colleagues are… capable of 
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communicating in English (I:  mhm), but in our experience it’s much expedient to 
communicate in German. (I:  okay) Because the difference between sending an email in 
German and sending an email in English, the German usually gets a reaction within a day, the 
English takes (I:  oooh) longer because I, sometimes I think, if it’s not to the per-right person 
(I:  mhm), then they send it to someone who can explain what it says in English (I:  yes, yes) 
into German and so you have this translation process.  
I:  Mhm and don’t you think they’re avoiding this kind of <contact>? 
G:               <It could be> that as well. They, they 
definitely prefer German contact.  
I:  Mhm, yes. And how often do your colleagues count on you and your language 
competence? 
G: Eeem, at least once a week.  
I:  And how do you feel about it? 
G: It’s fine. 
I:  It’s fine, okay. 
G: Also my previous job was mostly fixing translations (I:  mhm) and things like that, so 
helping people with English isn’t, isn’t a problem. 
I:  Mhm and have you eeeh ever experienced a case, when you have to- when you had to use a 
foreign language and it caused you soma troubles with your work or… 
G: Eeeh, once or twice. I have misunderstood as I said before (I:  mhm), before I reached for 
the people wrote everything to me once or twice were, eeeh, I missed something small, but 
very important (I:  oh) in the instructions and I did actually the opposite.  
I:  And what happened? 
G: Eeeh, luckily it was an analysis or something (I:  mhm) so basically I just had to repeat my 
work, (I:  okay) it wasn’t anything drastic.  
I:  Mhm and are there any situations when an employee knows, already knows, that he will 
have problems to communicate or to understand a person? 
G: Eeeh, possibly. For example, we went to Germany with one of our colleagues here and he 
doesn’t speak German (I:  mhm) and he only speaks a little bit English (I:  oh), so we went 
knowing that someone else would have to probably translate or help him with 
communicating. 
I:  And how was it? 
G: Eeeh, it was okay, because we went for a few presentations so most of the interaction was 
visual. (I:  mhm, yes) This is what we’re doing now, so it was, it was okay. And for the parts 
where we needed to communicate, he understood some of the German and the rest we 
translated for him and then either I answered in English or (I:  mhm) the other colleague 
answered in German.  
I:  Okay. And how would you describe the communication atmosphere in the company? 
G: Mmm, it gets, it’s fine. Eeeh. 
I:  Aren’t there… 
G: You see, it’s mixed, (I:  mhm) so sometimes there’s room for, for problems, when some, as 
I said (I:  mhm), you are sometimes, you don’t, you don’t EXACTLY understand what the 
person wants. 
I:  And what value do you think that multilingualism in such a company? 
G: What rule? 
I:  Eeeh, what value. 
G: Value, eeeh, I think it’s actually VERY important, especially eeeh with our company or 
company such as, such as ours (I:  mhm), where the parents is one language (I:  mhm), or 
almost, almost a monolingual entity (I:  mhm) and then you have eeeh subsidiary that is eeh 
by, by necessity has to be at least bilingual, (I:  mhm) or multilingual, even just to 
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communicate with the parent company. So obviously, multilingualism in our office is, I 
would say it’s a requirement. 
I:  Okay, and would you change something or… 
G: Eeem, no I actually think eeeh it’s helpful. Or especially having people with different 
backrounds, or even different nationalities (I:  mhm), because everyone has a different 
approach, sooo it’s actually maybeee beneficial (I:  mhm), that not everyone is Czech (I:  yes) 
in our office, so you have someone who has a different perspective or different approach. 
I:  Mhm. Mmmm and are there any language regulations or some rules that apply of example 
to you or your colleagues. 
G: Eeeeh, I don’t think, there aren’t any official (I:  mhm) rules. Unofficially, eeh, we should 
speak a foreign language to our colleagues, who are fluent speakers of a foreign language, if, 
if we can (I:  mhm). So for example, my colleagues who speak English, should speak English 
to me (I:  mhm), simply so they can practice and our colleagues who speak German, should 
speak German to our German colleague, so that they can practice.  
I:  Mhm and how does it look <in practise.>  
G:     <In actuality> it doesn’t happen so much.  
I:  Why? 
G: Eeem, I think it, a lot of it has to do with the people feel that they don’t know it, the 
language (I:  mhm), as well as they should and so they’re, they’re embarrassed to start and in 
secondly, eeeh, both of the non-Czech people in the office speak Czech (I:  mhm) and so that 
also makes it- 
I:  Harder. 
G: Harder to, for them to incentivize them to speak (I:  mhm) a foreign language because they 
know, they can speak Czech and it’s faster for them (I:  mhm) and possibly faster for the other 
person too. 
I:  And who came with this idea? 
G: Eeeh, director. 
I:  And why? 
G: Eeeh because she felt it was a good opportunity for people to improve (I:  mhm) their 
language skills. We have ALIVE English speaker, or alive German speaker (I:  mhm) and 
that, why not practice, when you have the opportunity. 
I:  And how do you felt about it? 
G: Mmm, that’s fine, when, aaaa, I’m happy to help, (I:  mhm) and I like it when someone 
comes and they have a question or something (I:  yes) so… 
I:  And does the company support improving language competence? 
G: Yes. 
I:  <How>? 
G: <They> offer language courses, so for example I have German lessons. 
I:  Yes? 
G: And then also German and English lessons are offered as well. 
I:  Mhm and eeh, are there any other languages that you can learn? 
G: Eeeeh, I think, right now, it’s just German and English. But if there was, if there was a 
business need (I:  mhm), then it wouldn’t be a problem but I think for example, eeh, we don’t 
have a business need to learn Spanish, or Russian or French (I:  mhm) so it would be hard to 
say, that the company will support someone to learn these languages (I: yes) but emm 
definitely if there was a business case (I:  mhm), for learning additional languages it wouldn’t 
be a problem. 
I:  And how are the employees motivated to take part on these lessons? 
G: Eeeeh, it’s offered as a benefit, so it’s seen as a way for them to improve their 
qualifications (I:  mhm). I don’t know exactly how each of the employment contracts works 



 37 

with the different categories, (I:  mhm) so I don’t know if it’s actual eeeh, included to their 
employment contracts (I:  yes) that they should improve, I, I, I don’t think it is. (I:  mhm) So… 
I:  And how many people are with your class for example? 
G: Eeem, I have individual lessons. (I:  oh) So. Because I have intensive German. (I:  mhm) 
But eeh, the group courses are about say five to ten people each (I:  mhm) so we have, we 
have eeeh, two German groups and two or three English groups, okay, maybe two and two. 
(I:  mhm) So lower level group and intermediate group. 
I:  Mhm and would you care about the number of people in the group, if you weren’t having 
this individual lessons? 
G: Eeeeh, I would in the sense that I think there shouldn’t be more than ten people in a group, 
yes. 
I:  Why? 
G: Because it, it interferes with the ability of the teacher to interact proprietly or sufficiently 
with the students. 
I:  And how is it for you, because you are-you were also a teacher, and how is it for you now, 
to be teached? 
G: Sometimes it’s annoying.  
I:  Why? 
G: Because I’m, I can be very stubborn. So… (I:  oh) eeeh, I know that I’m making mistake 
and I know that I need to do this, but eeeh, I’m, I don’t want to do it (I:  mhm) and so, but on 
the other hand I also know that it’s frustrating for a teacher, (I:  mhm) because when I was a 
teacher, I had students that were the same way. 
I:  Mhm and do you prefer a native speaker or… 
G: Eeeh, I prefer native speaker. 
I:  And do you have now <native>… 
G:    <Eeeh, actually> I don’t. (I:  mhm) I have a Czech German teacher, but 
she lived in German for eeh a few years (I:  mhm) and went to school, to the university I think 
so… it’s not a problem. 
I:  Mhm and how long and how often are the lessons being held? 
G: Eeeh, lessons are two hours once a week. 
I:  Mmm, you mean all lessons, not your <individual.> 
G:             <I’m sorry>, those were my lessons. (I:  yes) The 
other lessons are eeeh, two hours, so, two hours, two hours, or well, 45 minutes, 45 minutes 
(I:  mhm) their teaching hours once a week. 
I:  And do you think it’s enough. 
G: Eeem, it’s hard to say. It depends on how motivated the students are and how effective the 
classes are (I:  mhm). I don’t, I don’t audit the classes, (I:  mhm), so I don’t know eeeh the 
attraction level and alsooo, it’s also difficult to say, if the students have enough time (I:  
mhm), free time or willing (I:  yes) to come to multiple lessons. Because I think, originally the 
classes were actually offered more frequently (I:  mhm), but (I:  oh) there was a-even now, we 
have a problem, eeh, this last semester of classes wasn’t very well attended. 
I:  Why? 
G: I don’t know. The reasoning is always no time. (I:  mhm) Soo, because they’re, they’re 
after-they’re afternoon classes. 
I:  And do you think it would change the situation if, for example, the courses were during the 
working time or… 
G: Mmmmm… I’m not for sure. Eeeh but they would also blame it to different logistics 
problem of… having the people available (I:  mhm), because mostly people who take part, 
enough mostly, a number of people are working at Škoda (I:  mhm) and so they, they can’t 
take time (I:  mhm) during the day, or during the work-working period to take English class 
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(I:  mhm), I think, or that’s, that’s my impression, (I:  yes) that they, they have their set period 
and they have to be there. 
I:  Mhm an do you think they have an opportunity to be on Škoda’s lessons? 
G: Mmm, I don’t know <about that.> 
I:     <you don’t know>, okay. And how the company finds out, if the 
employees are making progress? 
G: I know that there, there is regular testing, and also, eeeh someone sits in-on lessons (I:  
mhm) from time to time just to… observe us, how, how the interaction is (I:  mhm), to make 
sure that they’re actually doing something and it’s not (I:  mhm) just the teacher coming in 
and thirty minutes of: what did you do on a weekend, what did you do on a weekend, so. 
I:  And did it ever happen to you? 
G: Eeeh, not, not personally. 
I:  Okay, and do you also have an opportunity to… to make your Czech better? 
G: Eeeh, I don’t have lessons, but obviously I practice my Czech every day (I:  mhm, yes) so, 
eeeh the only way that it would be better as if eeh I was actually corrected. (I:  mhm) That I 
make mini mini mini errors and no one corrects me. 
I:  And do you get enough feedback eeem, from your instructor in German? 
G: Mhm, yes. She’s pretty good about that. 
I:  And what time-what form of practicing do you prefer?  
G: Eeeh, for language learning or? 
I:  Mhm. 
G: Eeem… some, eeh, like technical and grammar drilling and things like that, but also I’m, I 
have to do old fashioned memorization (I:  mhm), for me personally, I need to actually sit 
down and mmm, for me, writing down the words is the best way (I:  okay) to remember or to 
have flash cards. 
I:  That’s good. And do you feel some cultural differences between you and your colleagues? 
G: Yes. 
I:  What kind? 
G: Eeem, just a mmmm… well for example the…, it seems that many, or there isn’t a big 
desire to travel far away from, from your home or somewhere for work or job opportunities, 
which is quite different from, compared to America, where is normal to move states (I:  yes), 
definitely move cities, (I:  mhm) states, move countries sometimes, so, eeh, I, I see here, that 
there is eeh reluctance or there’s less of a drive to (I:  mhm), to change that. Eeeh, there’s also, 
oh, what else. Eeeh, from a general social standpoint, things are little bit more relaxed here. 
It’s not nearly as… I wanna say driven (I:  mhm), but it’s not like it is in Amerika. (I:  okay) I 
think it’s changing, obviously, it was like that when I came here twelve years ago, it’s not 
exactly the same, it also depends on, on what sector you’re in, or obviously things in Prague 
are much easier, than (I:  mhm) for example in Boleslav, or it seems like that to me. 
I:  And eeh, do… this difference influence some… in any way the cooperation? 
G: Eeeh, I think it can sometimes, I think they’re sometimes, they can be misunderstanding. 
(I:  mhm) Yes or, the approach is very very, can be very different sometimes. 
I:  What kind of… 
G: Eeeh, for example, eeeh, Czechs can be very very direct (I:  mhm) about things that they 
don’t like, where Americans are usually, rather obtuse. They won’t say exactly what they 
don’t like, they’ll never say: oh, you look very fat today, or, that’s more a cultural example 
than a business example, but it has the same application. (I:  mhm) Eeeh, we tend to not say 
exactly what we mean. You have to kind of read between the lines and Czech people can be 
much more direct or blunt about things like that (I:  mhm) which is kind of, eeh, it’s not a bad 
thing, but until you’re used to that, it, eeeh can be a bit surprising.  
I:  And is it a more advantage or disadvantage for… 
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G: Mmmm, I, I don’t know, I wouldn’t say it’s one way or another. (I:  mhm) Emmm… yeah, 
eeeh, in some way it is, it’s an advantage, because then you don’t feel like eeeh, or you feel 
like you know exactly where you stand (I:  mhm) or what the position is. You don’t feel like 
you have to guess or you’re not exactly sure. (I:  mhm) But on the other hand, such openness I 
guess or such directness can be eeeh, insulting.  
I:  Oh, in what way? 
G: Eeeh, well maybe not so much in a business way, but like for example someone says: 
wow, you look really fat today (I:  mhm), eeeh, its stranger, or it’s for me, we wouldn’t, we 
really wouldn’t say this to someone (I:  mhm), it’s too, maybe too honest. 
I:  Yes. And do you have an opportunity to, I don’t know, to say, that you don’t like it, or, to 
EXPLAIN, how they should behave… 
G: Emmm, yes, in the past life, I had a conversations like that with Czech friends, saying, 
well, you know, you could say this here, but in America you really wouldn’t say that, (I:  
mhm) because it’s, it’s… too… too rude, too impolite (I:  mhm) or not, impolite isn’t the right 
word, cause it’s not about rudeness, (I:  mhm) it’s just about, or unconsidered, that’s the word 
(I:  yes), it doesn’t, it doesn’t, eeeh, taking the other person’s feelings into account. 
I:  And, how did it work? 
G: Eeeh, usually, into the chuckle, someone, you know, someone laughs and says like oooh, 
you know, you have a funny way of doing things whereas we think the same thing so, it’s just 
one of those strange cultural things. 
I:  And are there any communication courses to help with communication? 
G: Eeeeh, we had a few, we have courses from the EU (I:  mhm), I, I don’t remember the 
names, they have official titles, so something, one was better internal communication or 
something under those lines, conflict resolution (I:  mhm) and things like that. 
I:  And did you participate on them? 
G: Eeem, yes. I don’t remember, I don’t remember which ones, I took part in two courses 
like, two communication courses.  
I:  And did it help you in some way? 
G: Eeeeh, yes. There were actually some interesting points and it’s always nice to, or it’s 
always good to have it reinforced that, especially every person has their own perspective (I:  
mhm) on interaction. I think it’s very easy to forget that. 
I:  Yes and in which language were these courses? 
G: Czech. 
I:  And you really did manage to understand everything? 
G: Mhm, yes. 
I:  Good. 
G: My, my understanding is maybe at 80% (I:  mhm), eeeh my speaking is less. My ability to 
communicate in Czech is okay, but it’s grammatically problematic. 
I:  And would you prefer more and more training? 
G: Eeeeh, I, I would like to be able to express myself (I:  mhm) better. 
I:  And at last, I would like to ask you, how would you define this company. 
G: As in, like what we do, or… 
I:  What it means to you, everything  (G: okay) that comes to your mind. 
G: So we’re a small IT services firm, eeeh, the daughter company, or (I:  mhm) subsidiary of 
a large German company, we have tight connections to a large middle European automobile 
manufacturer, manufacturing group we should say (I:  mhm), eeeh, right now our office is 
split between eeh IT services directly for our major clients and development of eeeh, mobile 
platforms or mobile applications, so… 
I:  Okay, I think it will be enough. 
G: Okay. 
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Interview 7: Libor Zach        (00:13:52) 
 
I: Jak dlouho vlastně pracujete tady ve firmě? 

G: Štvrtej měsíc. 

I:  Aa co je vaší náplní práce? 

G: Eeeh, dělat podporu nebo-li coaching eeeh v nářaďovně ve Škodovce. 

I:  Mhm, a máte tam hodně kolegů ze zahraničí nebo … ne? 

G: Eeeeh, jako kolem sebe přímo? (I:  mhm) Kolem sebe nee, většinou jsou to samozřejmě 
všechnno (I: mhm) místní obyvatelé. 

I:  A ovládáte nějaké cizí jazyky? 

G: Tak v podstatě angličtinu, aleee řekl bych NEE dost aktivně. Domluvim se v zahraničí, ale 
(I:  mhm) ty nezbytný nutnosti. 

I:  Aaa byla ta znalost angličtiny mmm, určitým předpokladem pro vaši pracovní pozici? 

G: Bylaaa, byla předpokladem v tom, že si poradím sss řekl bych s informačním systémem, 
kterej je vedenej v angličtině částečně ňáký německý výrazy (I:  mhm) takže joo. 

I:  Aa kdybyste měl vliv na jazykovou přípravu zaměstnanců tak jak oni přicházejí sem do té 
firmy, změnil byste něco? 

G: Tak zatím já s tím nemám zkušenost (I:  mhm) protože sem tady krátce a jelikož teď je 
období prázdnin a výuka padla, tak hehehe, tak nejsem teďka na tohlecto odpovědět ale (I: 
mhm) pevně doufám, že od září budu chodit TAKY do toho, jak bych řek, zdokonalovacího 
kurzu (I: mhm), takže počítám, že to bude asi naprosto vyhovující. 

I:  A má firma přehled, jak-jakým způsobem tam jsou ti zaměstnanci jazykově vybaveni nebo 
…? 

G: Tak já se domnívám, že snad jo, protože při vstupním pohovoru tam byla nějaká jakoby 
zkouška (I:  mhm) takový lehce-lehký povídání, takže si každej udělal si obraz o ňáký tý praxi 
jazykový, joo, takže pokud to podali paní jednatelce, tak určitě jo. 

I:  Mhm, aaa je v-ve firmě vázáno třeba i povýšení na to, že umíte urč-nějaký cizí jazyk na 
určité úrovni? 

G: No tak teď je otázka, jak je myšleno ve firmě tady povýšení, protože zatím co znám tu 
strukturu tady tý firmy, tak si-se jaksi domnívám, že povýšení je-se nedá tak říct, (I:  aha) 
protože tady je jenom jednatelka, (I:  mhm) ňáká sekretářka a tím to asi hasne a personalistka 
(I:  mhm) jooo ale, určitě tady je podle mýho ňáký řekl bych někdo, kdo má na starosti ňáký 
lidi pod sebou, jako jakoby takovej skupinář (I: mhm) joo a tam spíš půjde asi, jazyk tam bude 
hrát taky si myslim roli, ale spíš zkušenosti a znalost eeh problematiky. 

I:  Mhm a má firma nějaký předepsaný jazyk? Oficiální? 

G: No je tam buď německý nebo anglický. (I:  mhm) Jo a je tam psáno komunikativní úroveň, 
jestli JÁ sem tedy dobře postřehl.  
I:  A nějaká jiná jazyková ustanovení, která by tvrdila například, že v téhle situaci musíte 
použít tenhle jazyk nebo s tímto člověkem?  

G: S tím sem se nesetkal.  
I: Dobře. Aaa jakým způsobem tedy normálně komunikujete s kolegy?  

G: Tak normálně v mateřském jazyce. 

I:  Mhm a s mateřskou společností taky přijdete do kontaktu?  

G: Zatím jsem nepřišel. 

I:  A při schůzích a poradách tedy více méně tedy vždycky v češtině.  

G: Přesně tak. 
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I:  Mhm, a jakým způsobem komunikuje celkově firma s veřejností a s klienty? 

G: Taaak. To teda nejsem schopen přesně odpovědět. Řikám za tu krátkou dobu. (I:  mhm) Já 
jedině s klientem, to znamená se Škodovkou, (I:  mhm) kde máme protějšek, kde přímo sedim 
v podstatě tam, na baráku, tak přicházím do styku hlavně se těma škodovákama  

I:  A to jsou TAKY výhradně Češi?  

G: TO jsou výhradně Češi, no. 

I:  A dostává mateřská společnost od vás taky nějaké oficiální podklady? 

G: Noo já se domnívám, že dostává, ale to bude všecko cestou, cestou paní jednatelky. (I:  
mhm) Takže pokud nějaký podklady tady říkám z tý český větve de na mateřskou společnost 
něco, tak je to cestou paní jednatelky. 

I:  A pozorujete nějaký rozdíl, když už byste tedy komunikoval v cizím jazyce, jestli je pro vás 
příjemnější ta čeština, nebo jestli se bez problémů jste schopen vyjádřit eeh s nějakými kolegy 
i jakoby v cizím jazyce? 

I : Tak čeština je určitě příjemnější, protože zaprvé je to bohatej jazyk, dá se tam vyjádřit 
spousta věcí (I:  mhm) a v tom cizím jazyce je to otázka, zase, o jaké problematice se budem 
bavit. (I:  mhm) Když to bude odborná terminologie, tak tam asi budu mít zatím nedostatek, 
protože znalost odborných slovíček, co se týká automobilového průmyslu, nemám tak velkou. 
(I:  mhm) takže tam si myslím, tam budu chtít soustřeďovat svoje doučování. A co se týká tý 
běžný komunikace, nějakých vět a gramatiky, tak si myslím, že bych byl schopen se 
domluvit. No bude to možná trošku lámaný (I:  mhm) na začátku, protože jsem běžně 
nepřicházel do styku komunikačně (I : no no no) v cizím jazyce, ale domnívám se, že to chce 
jenom praxi, čas. 

I:  A s-mm-s-stalo se vám třeba někdy, že vznikly jazykové problémy v komunikaci? Nebo ne 
vám, ale třeba kolegovi? 

G: Tak v práci, říkám, sem tu krátce, (I:  mhm) takže zatím todlecto jsem tu nepozoroval. Byl 
jsem na jedný zahraniční služební cestě s kolegou a bez problému jsme se v hotelu domluvili, 
tam nebyl problém. Řekněme že německá strana anglickým jazykem disponovala asi obdobně 
jako my, hehe. 

I:  A připravoval jste se na to nějak zvlášť? Ne? 

G: Ne, ne, ne vůbec. 

I:  A jak byste popsal komunikační klima ve firmě? 

G: Pohodový, přátelský. 

I:  Mhm, a upřednostňujete v cizím jazyce přímý kontakt, nebo například e-mail, radši 
telefonujete? 

G: Eh, JÁ obecně upřednostňuju přímej kontakt (I:  mhm) ale řikám, ta bariéra zatím 
komunikační částečná (I : mhm) kde nejsem na takový výši, abych se domlouval běžně 
plynule, tak pro mě zase výhodnější je spíš ta psaná forma, kterou si v klidu přeložím, hehe, 
(I : hmm) a můžu odpovědět. 

I : A stává se vám někdy, že se na vás spoléhají kolegové, na vaše jazykové znalosti? 

G: Zatím ne. 

I:  A VY, spoléháte se někdy na ně? 

G: Tak zatím jsem neměl tu možnost kromě teda tý služební cesty a tam, řikám tam ta 
domluva byla jednoduchá na tý recepci, tam nešlo o nic a jinak při jednání tam byl tlumočník, 
takže to bylo v pohodě. 

I:  Mhm a když už jsme u těch tlumočníků, využívá tahle firma ňáké oficiální, eee 
tlumočnické a překladatelské služby? 
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G:Nevim, jestli jo, protože na tý služební cestě to bylo na základě na základě požadavku 
zákazníka, takže zákazník zajistil (I: aha) oficiálního tlumočníka, to znamená jejich 
zaměstnance přímo. 

I:  Mhm, a stane se někdy, že by tlumočili i vaši zaměstnanci? Nebo...  

G: Mmm… Nemám, nemám žádnou informaci.  

I : Mhm a – vy jste tedy říkal, že tady jsou jazykové kurzy a jak jsou ty zaměstnanci 
motivováni k tomu, aby se jich účastnili? 

G: No tak motivováni jsou zejména, zejména svou prací, že jo. Protože pokud to potřebují ke 
své činnosti a chtějí si asi místo udržet. (I:  mhm) A hlavně řikám, ty systémy jsou v angličtině 
a částečně němčina, tak by to každýho mělo donutit už jenom si myslim to svědomí (I:  mhm) 
protože se domnívám, že se sem dostane pouze člověk, kterej je bych řekl vzdělaný a 
inteligentní, hehe, takže by měl i sám na sobě popracovat. (I:  mhm) Takže můj názor je, že by 
téměř každý měl docházet na ten kurz, samozřejmě záleží na stupni. (I: mhm) jo, ale možná 
by nemusel docházet, žejo, ty cizí příslušníci, kteří jsou zde zaměstnaní. (I:  no) Ti to asi 
nepotřebují, ti zas opačně češtinu, no. 

I : A dívá se na to vedení potom nějak líp, že se takhle angažujete dobrovolně na tom kurzu? 

G: Tak já se doufám, že to dokáže ocenit. 

I:  Mhm, a jaké jsou vůbec jazyky na výběr? 

G: Tak já zatím co jsem se zajímal tak angličtina, němčina. Netuším, jestli já nevím třeba 
francouzština, nebo jinej jazyk, ale tyhlecty dva se tady propagují, protože němčina žejo je 
základ mateřského podniku. 

I : A uvítal byste ještě nějaký další? Třeba? 

G: Možná bych oprášil ruštinu, třeba. Taky zajímavý, žejo, ten východ.  

I:  No tak může se stát, že to bude jednou třeba i pro-pro klienta, (G: hmm) ruského. Takže 
možná budete mít tu možnost.  

G: To by mně bylo možná bližší, no. Přece jenom jsem to hodně roků se učil, tak. 

I:  A máte nějaký přehled jak často a jak dlouho ta výuka probíhá? Mluvil jste už o tom s 
někým? 

G: Jednou týdně to má (I:  mhm) vždycky na hodinu v určitý den a jdou po sobě tři hodiny a 
jsou to snad různé stupně (I:  mhm) tý angličtiny. 

I : A vy se chystáte na jaký? 

G: No to se ještě musím domluvit, (I:  aha) jestli tam bude ňáký vstupní test nebo jestli 
nějakej pohovor s tím daným lektorem, kterej posoudí, do který skupinky si člověka zařadí. 
Protože já se necítím v žádným případě na silnou skupinu ale zase (I:  mhm) už ne na 
začátečníka. (I:  no no no) Takže uvidím no. 
I:  A preferoval byste rodilého mluvčího, nebo radši českého lektora. 

G: Tak rodilý mluvčí je určitě dobrý z hlediska výslovnosti, ale problém je pak možná se s 
ním někdy domluvit na jistých dotazech a hehe problematických pasážích, když to člověk 
nepochopí, no. (I:  mhm) Určitě na komunikaci, na mluvu, když už se člověk rozjede, a už 
jenom mluví a potřebuje dohnat ňáký slovíčka, ňáký specialitky, frázový (I:  mhm) slovesa a 
takový věci, tak rodilej mluvčí bude samozřejmě lepší. 

I:  A jakou formu procvičování byste upřednostnil během té hodiny. Radši více gramatiky, 
nebo právě ta konverzace, psaný projev? 

G: Mmm, já si myslím, že zase závisí na tom stupni. Pokud už člověk něčím prošel a 
gramatiku se učil (I:  mhm) a potřebuje to oprášit, tak se dá podle mýho shrnout ta gramatika 
jednoduše jenom v krátkosti (I:  mhm) na začátku, pak bych se tím moc nezabejval a jenom 
bych jel asi na dotazy, pokud někdo něco nepochopil a jinak – poslech a mluva, to je podstata. 
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I : A myslíte, že to budou reflektovat lektoři těch kurzů? 

G: Já... 

I:  Nebo svěříte si- 

G: Já doufám že jo, tak samozřejmě je to skupinka zase lidí a záleží asi na tý dohodě, žejo, jak 
ta bude, kdo co bude víc preferovat. 

I : A záleží vám na tom, jak velká ta skupinka bude? 

G: No tak, čím víc lidí bude, že, tím víc-míň bude možností (I:  mhm) k tomu vlastnímu 
projevu a samozřejmě to bude slabší, že jo. Takže to je jasný. Já říkám, tak na jednoho lektora 
do pěti lidí by mělo postačovat. 

I:  Mhm a pořádá firma i ňáké jiné školení než jazykové? Například komunikační nebo… 

G: No, tak to taky nevim (I:  mhm) ale domnívám se, že – že todlecto mi tady řečeno nebylo, 
pokuď bude potřeba nějakej kurz tak to bude asi jenom v rámci zase zařazení na funkci (I:  
mhm) jakou člověk potřebuje. Pokud je tam něco, kde musí, já nevím, řeknu, že by to byl 
ňákej manažer, který by komunikoval neustále s různými firmami, protějšky, tak asi tam by 
měl mít nějakou (I:  mhm) nějaký komunikační lehký vzdělání, žejo, co se týká mluvy a 
všeho. 

I:  A jak byste tuhle společnost charakterizoval? Klidně tuhle základnu i vlastně externího 
zákazníka. 

G: Tak jelikož je to odnož německá a řekl bych hodně malá, která se teprv rozvíjí tady, 
protože to má jenom nějakejch třicet lidí, jestli jsem (I:  mhm) tak postřehl, tak se domnívám, 
že zatím je to společnost, která se bude rozvíjet, bude expandovat, si myslim hlavně teda na 
toho jednoho partnera, což je Škodovka nejvíc, to je jasný tady v tom regionu a jenom, to je 
otázka bych řekl ehm zase konexí a loktů na ten danej management a co je schopný-co je 
schopna firma nabídnout, pro toho zákazníka. Pokud je schopna nabídnout se podílet na 
vývoji různých, různých já nevím implementací do, do výroby, tak určitě se rozvíjet bude. (I:  
mhm) Zatím to tak vypadá, že jo, že se pomalu rozvíjí, že ta implementace tam je už v tý části 
toho vývoje, takže se domnívám, že do budoucna bude narůstat na počtu, no. 

I : Jak to vidíte vlastně s tou spoluprací se Škodovkou, máte vy tam možnost taky nějakého 
postupu, nebo? 

G: Tam si myslím, že téměř postup ne, (I:  mhm) protože já jsem na tý funkci podpora naa 
svařovně, a jelikož se ten, řekl bych, ten software, ten informační systém má zasazovat do 
celé Škodovky, tak se to spíš bude rozšiřovat právě o podobné funkce jako mám já, o ty 
kouče, ale na různý druhy pracoviště. (I:  mhm) Jestli pak nad nim bude stát ňákej vedoucí, 
který jak se říká bude úkolovat, bude hlídat, a bude jim pomáhat a bude ten prostředník 
komunikační mezi zákazníkem a jima, co se týká úkolů a další vize, to nevim. To právě ukáže 
čas. 

I : A uvítal byste více zahraničních cest, nebo ňákých pracovních? 

G: Tak těžko říct, teďka jsem zatím byl na jedný a jak dál se to bude vyvíjet, to to netuším, 
jestli budu jezdit ňák často nebo ne. Já si myslím, že, řeknu jednou měsíčně, jednou za čtvrt 
roku ta cesta určitě neuškodí, (I:  mhm) nevadí mi to. 

I:  A jak to tam vlastně probíhá? Jak jak dlouho to trvá? 

G: Většinou to je dvoudenní… cesta. Takže- 

I : A jsou tam vstřícní kolegové? 

G: Mmm, je to bez problémů, nemám s tím problémy. 

I:  Mhm, dobře. To by mi takhle asi stačilo. 

 
Interview 8: Eva Kyselová       (00:40:00) 
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I:  A jak dlouho pracujete ve firmě? 
G: Já pracuju asi tři a půl roku, (I:  mhm) na pozici sekretářky, aaa vůbec jako taky asistentky 
trochu paní jednatelky.  
I:  A co všechno to obsahuje tahle práce. 
G: Tak zaprvý se starám o termíny, eeh, schůzky, paní jednatelky, o její kalendář, aby 
všechno ladilo a tak a pak právě komunikuju s mateřskou firmou (I:  mhm) eeeh i co se týče 
těch termínů, co se týče jakejchkoliv různejch prostě organizačních věcí, protože paní-eeh, 
máme mateřskou firmu v Německu a takže paní jednatelka hodně jezdí do Německa a musí se 
to zase skloubit s českym programem, ten její program v Německu a tak (I:  mhm) takže 
komunikuju i právě v němčině (I:  mhm), s, s mateřskou firmou. 
I:  A jak často třeba. 
G: Denně. 
I:  Denně. 
G: Na denní, na denní bázi. Je většinou je to po mailu, (I:  mhm) aaaa někdy i teda po 
telefonu, ale většinou se to řeší písemně emailovou komunikací. 
I:  A co upřednostňujete? Máte radši… 
G: Maily, no.  
I:  A proč? 
G: Protože moc nemluvim, že jo, nemám jinde možnost mluvit a do Německa nejezdím, tam 
jsem byla jenom jednou (I:  mhm), takže spíš teda upřednostňuju to psaný. 
I:  A jaký jste měla pocit z té služební cesty? Nebo… 
G: No bála jsem se nejdřív určitě, protože právě moc nemluvim, já jsem teda dřív dělala 
práci, kdy jsem používala a mluvila jsem dennodenně s cizincema, protože jsem provázela ve 
škodováckým muzeu, (I:  mhm) a měla jsem dennodenně prostě exkur-jako ty skupiny, 
německý většinou, takže jsem mluvila prostě celej den německy, což bylo lepší, jenomže pak 
jsem byla na mateřský a zase už že jo člověk než se do toho jazyka, na mateřský šest let 
nemluvíte a pak se, než se do toho dostanete, takže jsem pak eeeh byla jak Alenka v říši divů, 
takže jsem byla ráda, že můžu s nima jenom psát no a na tý služebce, tak to bylo taky ze 
začátku, jsem z toho byla taková nervózní, protože jsem nevěděla co eeeh a styděla jsem se za 
ty chyby, protože že jo, dělám jako ještě spoustu chyb, nejsem úplně tak jako eeeh takovej 
mluvčí rodilej že, že dělám spoustu chyb a styděla jsem se a pak jsem zjistila, že oni to tak 
jako i berou a jsou v pohodě že vlastně jim vůbec nevadí (I:  mhm) ty moje chyby, ani mě 
nevopravujou a dělaj jako že rozumí, všechno v pohodě, když jsem zjistila, že mi rozuměj, tak 
sem, tak sem se zklidnila. Takže mi ta, ač ta cesta byla jako vlastně dvoudenní jenom, takže 
jsem zase moc jakože nemluvila, tak eeeh, jsem se tak jako domluvila a i tak jako už jako 
vtipkovala a tak, takže dobrý a- 
I:  A uvítala by jste třeba další takovouhle zkušenost. 
G: Joo, klidně. Já jako noo, to mě neva-už by mi to tak nevadilo (I:  mhm), protože i třeba 
máme známý v Německu, takže jsme za nima byli, ještě jakože tak, ale jako necestuju moc 
takle, ale když už to, tak člověk zjistí, že opravdu se tim ňák rukama, nohama a tou řečí teda 
dorozumí vopravdu v pohodě, takže, takže z toho nemám nervy už no. 
I:  Tak to je dobře. 
G: No, no, no, asi tak no. 
I:  A využijete ještě nějaký další jazyk? 
G: Noo tak eeeh já protože jsem se ještě ve škole jsem se učila trochu anglicky, tak mě jeden 
čas mi přišlo, že umím líp anglicky než německy, takže eště jako že rozumim no (I:  mhm). 
Protože paní jednatelka zas mluví eeeh, eeeh hodně anglicky, (I:  mhm) ač německy už taky, 
protože tam jezdí často a voni zas ty němci moc anglicky nechtěj mluvit a chtěj mluvit jenom 
německy, (I:  mhm) takže, takže ona jako když je tady a s někým komunikuje a chce to víc 
probrat, tak mluví anglicky, (I:  mhm) aleee eeeh takže jí jako už pomalu rozumim a tak jako 
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jak to hodně slyšim už tu angličtinu, (I:  no no no) a učila jsem se to kdysi, tak jako trošku eeh 
rozumim, nemluvim, protože se stydim, protože tam už vůbec ta gramatika je pro mě úplně 
jako španělská vesnice, ale rozumim anglicky, mmm. 
I:  A umíte si nějak vysvětlit ten postoj té německé strany, že vlastně trvají na té němčině, 
nebo… 
G: Já si myslim že to je jenom prostě, že sou si jako si-jistější v kramflecích v tý, nebo 
jistější, jsou si jistí v tý němčině (I:  mhm), je to jejich rodnej jazyk a nechtěj prostě jenom, 
oni jsou v tý firmě, v tý mateřský naší firmě jsou všichni němci a ona je tam vlastně jediná 
cizinka, takže oni jako maj ten pocit asi jako že proč my by jsme kvůli jedný cizince měli 
prostě mluvit anglicky když je tady v Německu v rodný (I:  no), v naší rodný zemi, takže 
budou mluvit to no, určitě takle to maj jako a je tam i strach že jo, tak jako tam málokdo 
z nich umí tak dobře, nebo nikdo z nich neumí tak dobře jako paní Jakubcová takže- 
I:  Angličtinu. 
G: No. Angličtinu. Ona opravdu je, ji studovala, takže, takže to jako má opravdu na vysoký 
úrovni tu angličtinu. (I:  aha) Jako rodilej mluvčí pomalu, takže no. 
I:  A jak vypadalo Vaše přijímací řízení? Jak moc se tam ty jazyky reflektovaly.  
G: Noooo, tyjo, jo, určitě, hodně, no. To bylo první vlastně tady eeeh i já konkrétně když 
jsem byla, když jsem měla přijímací pohovor, tak jsem musela napsat ňákej mail v an-eeeh 
v němčině, eeeh a chtěla jako abych, aby mě slyšela (I:  mhm), takže joo, to bylo hlavní jako 
taky kritérium, abych uměla německy. 
I:  A byla s tou úrovní spokojená, nebo jste se musela nějak zlepšit ještě. 
G: No tak ňák jako jí to na ten počátek stačilo, ale tak od tý doby, co jsem tady, tak chodim i 
na na jazykový kurzy, takže se neustále snažím zlepšovat a hlavně tou komunikací se člověk 
že jo už (I:  mhm, určitě) eeeh naučí (I:  no) a zlepší si to už jenom v tý denní komunikaci, 
takže to mi pomáhá mnohem víc možná než ňáký, mmm, než ňáký eeeh jazykový kurzy no. 
I:  A kdyby jste měla vliv na to, jak jazykově vybavení sem ti noví zaměstnanci přichází (G: 
no no no), změnila by jste na tom něco? 
G: Ono to je těžký. Protožeeee si eeh zaprvý ty mladý ať se učej tu, ten cizí jazyk už od 
základky, což my jsme se ještě, já jsem už jako dřívější ročník než vy, tak my jsme měli, já 
jsem měla třeba ruštinu (I:  mhm) na základce a až pak vlastně já nevim asi v osmičce, to já 
jsem chodila ještě jenom do osmičky, takže tam jsme vlastně jakoby jsem se začala učit 
německy, (I:  mhm) a takže já jako ten handicap jsem si myslela že oproti těm mladejm máme 
ty starší (I:  ano), ale ono to tak jako vůbec není poznat jako, eeeh, já si myslim že jako teď ty 
lidi na to že se ji učej tak dlouho, ten cizí jazyk, tak že zas teda tak úžasně nemluvěj no. 
Většina no, <kdo to třeba> 
I:         <Máte možnost> takhle srovnávat často, nebo… 
G: Nooo, jakooo eeh i co, jako jasně, když už pak to někdo dělá i na vejšce, nebo tak, tak po 
vejšce určitě že jo (I:  no), tak protože tam pokračujete s tim že jo studiem oproti těm 
středním, tak jako joo, to už pak jako zas jako na vyšší úrovni. Ale jako mě to tak příde 
prostě, protože k nám chodí spousta uchazečů (I:  mhm), spousta lidí tam jako u nás proběhne 
aaa takže si myslim že i ty lidi který k nám nastoupili a tak, že ač jsou třeba mladší o deset let 
než já (I:  mhm), tak prostě a maj ty-měli tu možnost líp se ten jazyk naučit, tak že to tak neni 
no. 
I:  Mhm a má firma přehled o jazykových schopnostech zaměstnanců? 
G: Mhm. Pohovoru, všechny, všechny procházej vlastně při vstup-nebo (I:  mhm) při 
pohovoru vůbec eeeh na tu pozici danou (I:  no no), tak všichni sou přezkoušeni <z jazyka>. 
I:                     <a eviduje> 
se to potom nějak. 
G: Jo, určitě. Já myslim že jo, že eeeh si kolegyně evidujou nebo maj ty formuláře tam se 
vyplňuje spousta dalších jinejch věcí, (I:  mhm) jejich jako jiný zkušenosti a tak, tak se tam 
eviduje i ten jazyk počítám. Myslim že jo. 
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I:  A myslíte- 
G: Já se neúčastnim teda, (I:  ano) eeeh, pohovorů (I:  mhm) takže jenom co takle jako vim, 
ale že to prostě tam slyšim z první ruky, takže vim, vim jak to chodí (I:  dobře) a co to, jak se 
to jako to, jak na tom sou, ty uchazeči, tak. 
I:  Dobře. Aaa, myslíte si že je povýšení vázáno taky například na eeh znalost jazyka? 
G: No bylo to tady už tak jako i hodně, hodně projednávaný, (I:  mhm) třeba v loňskym roce, 
tak jo, určitě. <Že to, že to>… 
I:    <A co, co> přesně se projednávalo nebo… 
G: Eeeh, bylo tam podmíněný povýšení, když se doučí ten dotyčnej dobře ten jazyk. 
I:  Mhm, a jak to dopadlo? 
G: Špatně. 
I:  Nebo motivovalo to… 
G: Špatně, noo. (I:  aha) Jestli, jako ono to je těžký, když pak eeh nekomunikujete DENNĚ 
s tim že jo v tom cizim jazyce a donutit se jen tak jako prostě chodit že jo eeeh eště třeba 
mimo práci, i když my tady máme možnosti jako ve firmě (I:  mhm) se jazykově vzdělávat, 
takže sou tady němčina, angličtina, můžete jednou týdně (I:  mhm) teda chodit na ten kurz ale 
jako to nestačí, na to aby se člověk úplně zlepšil ňák enormně (I: no) během půl roku, takže si 
musíte a to už zas jako ta motivace asi nebyla taková, že, že prostě, mmm. 
I:  A co by jste s tím jako navrhla, navrhla dělat? 
G: Nooo, to nevim, je to vo lidech, že jo. Je to pak jako eeh, mě třeba, já nevim, já už jako 
nechci to omlouvat, ale že jo, my co už pak máme ty rodiny a tak, tak je to prostě (I:  mhm) 
takový náročnější si myslim, už pak zase ještě chodit někde na ňáký další jazykový kurzy a 
tak jako. 
I:  Takže ta intenziv-jako intenzivnější výuka by nebyla ňák jako možnost zlepšení (G: jako), 
naopak… 
G: Eeeh, to určitě. 
I:  By je to odradilo. 
G: No, no, no. Nononono, já myslim že jo. Ono už takle ve firmě zase máme dycky jednou 
týdně tu angličtinu, jednou týdně a teď je to pro různý stupně že jo (I:  mhm, nonono), jsou 
tam, eeeh a jednou týdně němčinu a i tak jako málo kdo, málo kdo, to využívá. Jako je tam 
strašně, je tam vopravdu, ty skupinky jsou po dvou, po třech lidech a jooo? Zase těm lidem se 
i když jsou mladší nebo jsou tu všechno jako mladší ročníky, než a tak, eeeh, jim to přijde asi 
zbytečný, protože zas pak právě zas tu-ten jazyk nepoužívaj v práci (I:  mhm) že jo, jooo? 
Třeba někdo kdo je takovej jako zodpovědnější a tak, tak chodí na ty kurzy, ale většinou to 
tak jako že začnou chodit, vypustěj to. Jooo? Tak <málo kdo toho využívá.> 
I:        <A to se taky jako> systematicky nějak 
sleduje kdo chodí (G: mmm), kdo nechodí? 
G: Mmmmm. 
I:  <A jsou pak z toho nějaké> <konsekvence>? Nebo… 
G: <To už člověk jako>        <to spíš>      Nenene. Eeeh, spíš ty lidi to maj 
dobrovolný (I:  mhm) jooo? Je to jako samozřejmě, takže eeeh a snažili jsme se eště tak jako 
ze začátku jsme se snažili je tam udržet tak jako že ne SILOU, jooo? (I:  mhm) Ale, ale prostě 
ňák je jako motivovat eeeh, že, že by bylo jako dobrý kdyby tam chodili a tim se teda že jo 
právě, kvalifikovanější by byli (I:  mhm) a tak, že by se to určitě promítlo pak jako, rozhodně 
se to promítne i na platu, že jo, (I:  no) takžeee a stejně pak to tak jako že vyšumí spíš že 
končej ten kurz málokterý no. (I:  aha) Maximálně Váš David <je takovej spolehlivej> 
I:        <Ten chodí pravidelně> 
G: Nooo, (I:  no) takže to, takže tak no. 
I:  A máte třeba ňáký plán, co, co, jak dál pokračovat vůbec s těmi kurzy? 
G: Já myslim že, že zase jelikož je to, my to bereme jako že je to jeden z benefitů, (I:  mhm) 
což ty lidi můžou využít, ale nemusí že jo (I:  mhm), ale ale je to jako vlastně zadarmo, eeh, 
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maj tu možnost se prostě vzdělávat tak asi žádnej jinej plán prostě jako ňák se přizpůsobovat a 
ňák jim jako, tam není moc prostor na to, jak to udělat pro ně zajímavější asi. (I:  mhm) 
Mmmm. 
I:  A jak Vy sama jste s tou výukou spokojená? 
G: Eeeeh, já teda chodim akorát na tu němčinu, (I:  mhm) a to sem moc, spokojená. Mám 
super lektorku, (I:  mhm) super si popovidáme a eště, i když je to taky rozdíl, eeeh, jak je to 
Češka, (I:  mhm) a má takovou tu českou němčinu, s tim slovosledem, ne slovosledem, ale 
s tím vyjadřováním (I:  mhm), Němec by to prostě tak neřek. 
I:  Určitě no, to se promítne hodně. 
G: No. Takže ona vlastně všechno… jako ona nám opravuje ty gramatický chyby (I:  mhm) 
takže eeeh, ale my vlastně mluvíme jako že německy, ale česky. Jak by to řek Čech prostě, tak 
to prostě jako když, když si s ní povidáme, (I:  mhm) ale pak protože tady máme kolegu že jo 
(I:  nono) Martina Preuskera, a tomu když řekneme tu samou větu, tak mmm, já bych to řekl 
úplně jinak, že tam ty rozdíly prostě jsou enormní jako, no (I:  a), tam jsme se pokoušeli právě 
i s Martinem třeba s kolegyní mojí jsme se pokoušeli zavíst ňáký konverzační hodiny (I:  aha), 
eště aby jsme si právě doladili to a já jsem třeba zjistila, že to je pro mě tak strašně 
NÁROČNÝ, (I:  mhm) tak strašně náročný se jako, protože to je o myšlení, to není snad ani o 
tom jazyku, (I:  mhm) ale je to o tom myšlení, prostě toho a oni už to maj tak jako zažitý a 
používají jiný slova než, než ty Češi by to řekli (I:  aha), nooo, takže… 
I:  Takže jste to vzdali. 
G: Takže jsme to vzdali,takže jsme uplně, on pak tu ani nebyl ňák moc, jako bylo ňák moc 
práce a že to bylo že jo, s, ono, je tady jako v Boleslavi dvakrát do týdne, takže to se prostě, 
ani se to jako nezvládá, takže… 
I:  A najmout si jakoby ještě <externě rodilého lektora> třeba? 
G:            <Eště, eště rodilého mluv->     Noo, tak jako určitě, to už je pak 
zase eeeh, jako joo, určitě, to by taky bylo řešení, je to zas pak taky o penězích, že jo… 
I:  Mhm a myslíte že by to zaměstnanci uvítali, kdyby <měli místo českých lektorů rodilý>? 
G:           <Rodilýho, hmmm, možná asi jo> 
I:  <že by to nějak zvýšilo tu popularitu> 
G: <Já vim že jsme měli jednoho, mmm> měli jsme jednoho, (I:  mhm) právě rodilého, 
Angličana (I:  mhm) a ten se jim líbil moc, s tím, s tím je to bavilo, no. 
I:  A proč to skončilo ta spolupráce? 
G: On ňák s náma rozvázal, on měl ňáký zdravotní problémy (I:  aha), takže odjížděl zpát-
nazpátek do Anglie takže (I:  to je škoda no) tak no a zase jsme našli akorát Češku no. (I:  
mhm) Ale my jsme taky dost jakože pro ně, my můžeme jenom v odpoledních hodinách, že 
jo, což jsou takový ty nejlepší pro jako, mmm, pro i takový NEJLUKRATIVNĚJŠÍ, takže 
jako málo koho to pak to no, seženem. 
I:  A jakou formu procvičování takhle na těch kurzech preferujete? Máte radši gramatiku, 
nebo konverzaci, psaný projev? 
G: No tak určitě ty, co vim takle jako že z feedbacků zaměstnanců, tak oni nejradši měli že jo 
tu konverzaci a tak a a a nesnášeli taky jeden čas jsme měli, asi rok to fungovalo, že jsme měli 
víkendový kurzy, (I:  mhm) pár jedinců teda, takže jsme chodili v sobotu dopoledne a brzký 
odpoledne jsme chodili prostě s lektorkou na takový jako prostě kurzy angličtiny (I:  mhm). 
Noo a ta byla hodně přes gramatiku a přes ty cvičení a to byli všichni strašně naštvaný, takže 
to asi vůbec nikomu se nelíbí, spíš jakoby si radši povídali no. 
I:  A kdyby si jen tak povídali o těch víkendech tak <myslíte že by to vydrželo?> 
G:       <no ona na to ňák…> No to nevim právě, 
jako já pak nevim zas až jak to dalece de, si jenom povídat, (I:  mhm) jooo? A opravovat 
každej, každou (I:  nonono) pak chybičku jako zvlášť, nevim, mmm, nevim. Ale já myslim že, 
já potřebuju, já osobně eeeh, mám nejradši když eeeh si povídám, ale pak proberu to co mi 
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tam v tý gramatice nešlo (I:  jo), tak pak ještě jakože doladit těma přímo přímejma prostě 
ňákejma i do tabulky si to dát a tak prostě, ukázat a tak. 
I:  A jak to vidí ti lektoři? Co, co jakoby procvičují radši? 
G: Já si myslim právě, třeba eeeh, moje lektorka na němčinu (I:  mhm) je výborná, ta by si 
nejradši jenom povidala, jooo? A pak právě jen tak jako sem tam jednou za čas ňáký cvičení 
nebo ňáký tak jakože ňákou tu gramatiku, ale ta by si povídala. Ale pak ta co jsme ji měli na 
tu angličtinu (I:  mhm), na tu-o tom víkendu, tak ta dělala jenom ty cvičení. Nooo. Což jako 
taky byl ten druhej extrém jo (I:  mhm), že, že to taky zas (I:  no jo no) nebylo úplně eeh a i 
když jí třeba na to upozorňovali (I:  aha) některý kolegové, že by radši teda, kdyby se tam i 
povídalo, tak eeeh, ona jojojojojojo a na další hodinu si připravila další rozče-to si rozče-
cvičení, kde museli vyplňovat, zakroužkovávat a tak ,takže to se jim moc jako nelíbilo. (I:  
mhm) A taky, věnovat tomu víkendovej den, když (I:  no), jako dobře, jednou za měsíc to bylo 
vždycky, tak ale ani tak prostě že jo je to pak, člověk má toho volna málo a ještě to věnovat 
(I:  mhm) takle to ne. 
I:  A bylo by to ňák reflektováno i co se týče platového ohodnocení? Že někdo si takhle vezme 
ten čas o víkendu na ten kurz. 
G: Tak určitě, jako na to zase paní jednatelka jako pak pohlíží že jo, (I:  jo) jako jednak 
všechny tyhlety eeh snahy (I:  mhm) se zlepšit, eeeh myslim si že jako paní Jakubcová hodně 
dá (I:  mhm) jako jednatelka noo. Protože to sama, ona je eeeh, hodně ctižádostivá a  hodně na 
sobě sama pracuje, takže to uvítává i u ostatních, když se zlepšují jako takle i v tom jazyce že 
jo, tak prostě ona je pak za to, když to vidí (I:  mhm), když to vidí tu změnu, tak je jako eeeh 
ochotná to i ocenit no. 
I:  A máte tady ve firmě ňáký oficiální jazyk? 
G: Eeeh, já myslim, že úplně, já jsem nad tim přemejšlela, ale… jako spíš, protože většina 
zaměstnanců spíš mluví anglicky (I:  mhm) než německy, takže my mezi sebou když 
potřebujeme něco s někým jakože komu-a to taky ne, jako že mezi sebou mluvíme česky, že 
jo (I:  mhm), logicky, ale eeeh, ale většinou tak asi by to byla spíš angličtina, než ta němčina 
teda no (I:  mhm). Ale jako eeeh v komunikaci s mateřskou firmou je to ta němčina teda. (I:  
určitě) Mmm, mmm. 
I:  A jsou i ňáká jiná jazyková ustanovení, že například na téhle poradě se bude mluvit takhle 
nebo s tímhle člověkem se musí mluvit pouze tímhle <jazykem>. 
G:           <No měli> jsme pak, jo protože tady 
máme ještě Ryana, což je Američan, tak zase pani jednatelka chtěla nebo bylo tak jako že by 
bylo dobrý, kdyby see s těma rodilejma mluvčíma mluvilo tím jazykem, (I:  mhm) kterej teda, 
aby my jsme se procvičovali a oni že jo mluvili tim svym rodnym jazykem, tak eeeh jsme 
měli a eeh i používáme když se účastní ňáký menší porady Ryan (I:  mhm), tak mluvíme a já 
poslouchám, tak mluvíme anglicky. No. Všichni mluví teda anglicky a jenom já jak rozumim 
(I:  no), tak jako se neúčastním teda aktivně, ale poslouchám, no, takže to se děje v angličtině. 
I:  A vzešlo to teda shora ten nápad nebo… 
G: A tak to bylo asi tak jakože eeeh, to tak jako vyplynulo přirozeně (I:  mhm) protože eeeh 
jsme pak zjistili že Ryan některý jako eeh v tý češtině některý jako drobnosti třeba pak 
nepochopil tak jak to bylo myšleno a řečeno (I:  mhm), takže to nepochopil takže radši se 
když sou pak termíny, který jsou eeeh jako víc se týkaj toho, tý práce jejich (I:  no) co oni 
dělaj, tak se dějou v tý angličtině, aby vopravdu jako Ryan měl jasno a paní Jakubcová měla 
jasno, protože ta jako (I:  no), tý nevaděj žádný odlišnosti a drobnůstky a tak to jako jak mluví 
dobře eeeh anglicky, takže radši se to proto děje v tý angličtině. 
I:  A v praxi to teda opravdu funguje, obrací se na něj… (G: ona) zaměstnanci konkrétně 
všichni v angličtině. 
G: NEEEE.  
I:  Ne? 
G: Jedinej kdo s ním mluví anglicky je paní Jakubcová. 
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I:  Aha. A tak to bylo teda myšleno nebo. 
G: Ne, nebylo. To právě bylo tak že všichni by měli (I:  mhm) s nima mluvit buď teda 
anglicky s Ryanem a s Martinem německy (I:  aha) a nikdo to tak nedělá, jenom paní 
Jakubcová, eeeh a to jenom s Ryanem myslim že mluví anglicky a s Martinem už mluví 
česky, protože si taky není úplně jistá v tý němčině, takže radši s ním mluví česky aa myslim 
žeee eeeh personalistka mluví s oběma <v té jejich řeči> no, ale jinak nikdo jako. 
I:          <v té jejich řeči>               A proč ta 
nechuť? 
G: No to je eeh jako, to mam i já a já se stydim, to radši budu mluvit s někym úplně cizim (I:  
mhm) eeh tim jeho jazykem, ať je to rodilej mluvčí, ale je pro mě cizí a já se pak tak nestydim 
jako (I:  aha) když toho člověka a vim že se s nim budu vídat jako dennodenně tak pak než 
před ním jako plkat ňáký kraviny, tak radši prostě s nim budu mluvit česky no (I:  mhm) a 
vopravovat ho v tý češtině (I:  no vidíte, to je výhodnější), ne, ne, ne, já jsem na něj jakože, 
jenom vždycky pomůžeme (I:  no) že jako doladíme teda tu koncovku nebo já nevim co tam 
dělaj tak za to no… 
I:  Takže když jsou porady v jiném jazyce než v češtině, tak to bývá angličtina. 
G: Ano, tak to jo. Když máme tady interní jako eeeh česká /FIRMA/, (I:  mhm) tak když je 
v jiným jazyce, tak je to v angličtině teda. To je pravda no. Ale to jsou zase v menšim 
kroužku, jo? To sou eeeh, eeeh, jo, neúčastní se toho nikdy moc víc lidí, protože zase (I:  
mhm) no opravdu asi málokdo jako- 
I:  A jsou porady i s mateřskou společností? <Videokonference nebo jezdí se.> 
G:                <Jojojojojo. Ne, ty> videokonference sou 
určitě a to sou v němčině teda.  
I:  A za ty je <zodpovědný kdo>. 
G:          <Chtěla ňák> firma zavíst, mateřská firma chtěla zavíst kvůli tomu, protože teď 
naše jakoby ta mateřská, jsme v Čechách, máme, jako má pobočku a pak v Mexiku a 
v Americe, (I:  mhm) ale tam sou teda Němci (I:  aha) jakože ty pobočky vedou. Ale proto aby 
byl jako internešnl tak chtěli zavíst některý ty jednou za měsíc ty porady v angličtině (I:  
mhm) a pak zjistili že prostě nikdo si nerozumí s nikym, takže se zase vrátili k tý němčině. 
Vůbec se to neujalo v tom Německu, prostě to úplně odmítnul každý a nikdo nemluvil tak 
dobře, aby moh popsat ten problém natolik (I:  mhm), že by se to mohlo, že by to chápali 
všichni, pak si to každej vykládal jinak a takže se zas jako rychle vrátili k tý němčině. 
I:  To je zajímavý rozhodně. 
G: Mmmm, mmmm. 
I:  A jakým způsobem komunikujete s veřejností a s klienty? 
G: Nooo, tak já myslim že teďko my hlavně máme největšího klienta Škodovku (I:  mhm) aaa 
s nima eeh, protože zase tam je eeh zatím jako, s kým komunikujem, tak je většinou Čech, (I:  
mhm) takže česky, i když, eeh paní Jakubcová chodí i na jednání eeeh s vyššími že jo tam 
jako ňákými vedoucími (I:  mhm) a to sou většinou Němci zase, tak ale německy s nima mluví 
(I:  mhm). Ty jakoby <jsou na svý půdě> zase (I:  mhm) a a sou, takže to vyžadujou no. 
I:                  <to vyžadují>           A 
v jakém jazyce posíláte nebo naopak dostáváte dokumenty oficiální buď od, dejme tomu od 
klientů, nebo od mateřské společnosti. 
G: No v němčině. 
I:  Čistě. 
G: Mhm. 
I:  A jak se k tomu pak postaví zaměstnanec, který je třeba nucen si ten dokument přečíst (G: 
mhm) a tu němčinu přeci jenom zas až tak neovládá (G: mhm) nebo vůbec. 
G: Většinou to de pak přes nás (I:  mhm) když se něco takovýho děje, tak eeeh to de přes nás. 
I:  Mhm a máte <ňáké> tlumočnické <nebo překladatelské> služby? 



 50 

G:   <Myslim>      <máme, máme>    eeeh, nemáme jako že 
vyloženě zaměstnance (I:  mhm) že by jsme tady měli tlumo-nebo překladatelský oddělení, 
protože jsme dost malí (I:  mhm), takže tydlety věci buďto řešíme svépomocí (I:  mhm) a to 
s Martinem zas nebo s Ryanem, protože oba dva jak komunikujou eeeh češtinou (I:  mhm), 
nebo ovládají češtinu, tak, my to děláme tak, že my když napíšeme nebo něco se děje, ňákej 
eeeh, ňákej text (I:  mhm) v němčině, tak to pošleme na korekci Martinovi, v angličtině 
Ryanovi a oni když to píšou česky, tak to posílaj na korekci nám jo? (I:  mhm) Takže tam se 
to všecko řeší takle. Když sou pak takový ňáký složitější jako eeeh účetní prostě ňáký věci 
nebo právnický (I:  mhm, tak to musí), jo, tak to samozřejmě posíláme k překladatelům. 
I:  Mhm <a nastávají někdy> takové- 
G:  <my máme svoje>   teď zrovna volal (I:  jo?) někdo, že chtěl nám nabízet 
ňáký překladatelský služby a vy jste mi to úplně připomněla, ale máme svoje překladatele. (I:  
mhm) Na němčinu na angličtinu i. 
I:  A nastávají někdy jazykové problémy v každodenní komunikaci buď teda když vy musíte 
si psát emaily s mateřskou společností, nebo takhle v kanceláři mezi právě zahraničními 
kolegy a českými. 
G: Já bych řekla že, eeh takle jako interně mezi náma ne, to si dycky ňák tak jakože ještě 
ubezpečíme, (I:  mhm) že to ten druhej pochopil dobře, takže myslim právě že už k tomu 
nedochází, třeba docházelo u toho Ryana, to třeba Ryan se tvářil že to chápe v tý češtině a 
přitom to tak jako nebylo, takže, (I:  mhm) takže to jsme třeba pak ale se to vychytalo a 
doladilo a myslim si že už k tomu moc nedochází (I:  mhm), tady k tomu že by z toho vznikly 
ňáký ty, no a s tím Německem když komunikujeme, tak já se taky snažim, dycky si to s nima 
všecko jako eeeh jim to zvopakuju jako to co po mě chtěj aaa takže jako (I:  mhm) jo, že 
myslim že moc už to nevzniká ňáký (I:  mhm) eeeh je trošku problém, když pak jako mám 
něco vyřizovat na eeeeh oddělení IT, v Německu (I:  mhm), no tak to úplně jako nevíte že jo 
(I:  mhm, no to ne), nevíte česky co mluvíte a natožpak oni pak ještě jak to jsou-vůbec 
neberou ty ohledy že jo moc ty Němci, tak jako zjistěj že trošku mluvíte a už jako to na vás 
sypou a prostě kor tydlety-tajdleti ajtíci, to prostě je neštěstí no. Takže tam jako jim rozumíte 
každý desátý slovooo… 
I:  A stává se to často, že musíte takhle něco řešit? 
G: No někdy jo no. (I:  mhm) A to je pak průser právě když se volá. 
I:  A jak se pak na to dá připravit nebo… 
G: No nedá, to jako se nepřipravíte nijak, protože zaprvý hlavně jako fakt vy tomu 
nerozumíte česky (I:  mhm), to co po nich chcete, protože to jsou blbové nebo já nevim. Nejde 
nám síť a kde by to asi tak mohlo být, takže tady je různejch tisíc způsobů nebo možností (I:  
mhm) kde by se to mohlo stát no a teď ještě jim to vysvětlujte v tý němčině že jo, když nevíte 
ani jak se řekne já nevim síť. (I:  no) To už vim jo ale jo je to pak, todle je pak jako síla, takže 
to vždycky úplně jako vopocená a tak a nemůžete eště potom telefonu, jo totiž nejhorší je 
protože nemůžete si pomáhat rukama a jako neverbálně (I:  mhm), takže jenom prostě je to, 
no, je to pak jako těžký no. 
I:  A co si o tom myslíte, že je to takhle na vás, nebo… 
G: No to je, to se mi moc nelíbí, ale je to proto, že ty kluci vedle tady ti ajtíci nemluvěj (I:  
mhm) natolik že by si to mohli, i když teď tam máme jednoho kterej jakoby si to asi sám 
vyřídíl jo? Ale třeba sme, doteďka sme prostě neměli. (I:  mhm) Neměli jsme nikoho, kdo by 
to z nich sám vyřídil, takže tady eeh sekretářka volala kvůli IT záležitosti volala do Německa 
aby nám zprovoznili (I:  mhm) a kdyby se jako síť a aby se jako mohlo, no… 
I:  No no no. A popsali Vám alespoň nějak ten problém, nebo snažili se Vám to usnadnit 
v češtině, aby jste to pochopila nebo… 
G: Jenže voni ti ajtíci i v tý češtině s váma mluvěj jako že vlastně to už VÍTE dávno, jak to 
funguje (I:  mhm) všechno, že tedy, tedy sice tady pracuju tři a půl roku, prostě jako v IT 
firmě, ale i tak pro ŽENSKOU, která jako to slyší jednim uchem a druhym to musí vypustit 
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ven (I:  mhm) protože si musim zapamatovat tisíc dalších věcí, tak jako to ve mně nezůstává 
teda jako tydlety IT věci, takže, takže to pak je pro mě – no a voni ty odborný výrazy na vás 
mluvěj, jo to mu řekni že tajdle nejde já nevim, no nevim, prostě něco (I:  mhm, no no no), no 
tak je to těžký ani v tý češtině mi to moc nevysvětlej žejo, nebo nejsou toho schopný. No. 
I:  A máte ňáké strategie jak se právě vyhnout… 
G: Tadytěm hovorům. 
I:  Nebo ňákým problémům jazykovým. 
G: Ano. Já nevim, tak nejlíp se vyhnout vůbec tomu rozhovoru, no aaaa, no ne, já dycky si 
jako řikám že hlavně prostě eeeh, když s nima mluvim v tom Německu tak s-tak to co voni mi 
tam zadrmolej se snažim dešifrovat (I:  mhm) a zopakuju jim to, jestli jsem to jakože tou 
otázkou, prostě řeknete to samý, akorát že na konci dáte votazník a voni jo jo jo a nebo ne, to 
sem myslel jinak (I:  mhm) a vysvětlej to to, takže já se SNAŽIM prostě v tý němčině mluvit a 
všechno jim to jakoby si to s nima odsouhlasit, což je moje záchrana, abych jako prostě 
nepochopila něco jinak žejo, takže se snažim s nima takle jako řešit (I:  mhm), že dycky si 
jako vodsouhlasíme a víme na čem sme všichni a, a tak. 
I:  A sou třeba ňáké situace kdy víte že Vaši kolegové budou mít už př-nebo když ty kolegové 
vědí, že budou mít předem problém buď s porozuměním nebo vyjádřením se? 
G: No určitě, tak oni maj všichni straaach, žejo, tam jako s nima komunikovat, takžeee joo, 
sou (I:  mhm) situace že ty lidi dou do toho že to úplně asi nejsou jistý v kramflecích a bojej se 
toho, těch rozhovorů nebo tak no. 
I:  A co se s tim dá dělat? 
G: No tak dá. My tady máme ty možnosti, že si za- v NEJHORŠIM máme-máme za sebou tu 
jistotu toho Martina, žejo. Že mu to řeknete česky a von vám to tam teda (I:  mhm) jako 
s nima vyřídí. No. Ale jako eeh je naše eeh berlička taková (I:  mhm) no a jinak prostě no… 
I:  Když třeba zaměstnanec, který sedí támhle ve Škodovce (G: no) má problém a těď (G: no) 
jak ho řešit, schánět Martina tady, <někde na základně> 
G:            <No, to ne, to ne no>, takle určitě ne. 
I:  <Takže ten je tam vlastně úplně ODSOUZEN.> 
G:      <No to nevim, to oni si většinou,>     to oni většinou si řeší sami no (I:  mhm), to je 
pravda že tady s tim to jako to sem, eště sem se s tim nesetkala za tu dobu co tady sem, že by 
mi někdo jako takle jako teda eeeh že by volal pomoct takle jako na dálku a chtěl pomoct, to 
nee, to sem se jako pravda ještě nesetkala, hmm, takže se vždycky poraděj, voni sou jako 
takový šikovný a rukama nohama to dyžtak vovo-vokecaj. 
I:  A spoléhají se takhle na Vás kolegové, na Vaše jazykové znalosti? 
G: No nééé, to zas úplně tak né, (I:  mhm) protože zas úplně tak jako eeeh super nemluvim, 
takže to určitě jako zas né, to tady máme lepší na který se spolíháme všichni. 
I:  No, i vy. 
G: I já třeba, jooo? Když třeba to, tak máme právě tu personalistku a ta právě umí moc dobře, 
na to že to je češka, tak mluví dobře anglicky i německy, (I:  mhm) takže na tu se člověk jako 
právě může spolehnout 
I:  A jak často se to třeba stává že… 
G: To je když sem nastoupila, tak sem se na ní spolíhala jako hodně že mi jako i maily (I:  
mhm) kontrolovala třeba jooo, že sem (I:  mhm) se bála prostě něco vodeslat a teď už 
víceméně tak jak už člověk tak jako i toho mám víc iii- i už, zaprvý sem se to už naučila žejo 
ty slovíčka a už mě jako nerozhodí to že mi tam- že tam mam jako špatnej člen, (I:  mhm) a je 
mi to jedno, takže to vodpinknu i když to nemam vod nikoho zkontrolovaný, nejsem si úplně 
jistá že, že nemluvim jako eeeh stoprocentně, tak to prostě vodpinknu no (I:  mhm, a…). Ale 
zas už jako, voproti tomu začátku, když sem začínala, tak teď už zase sem jako ty maily 
většinou snad mám bez chyby (I:  mhm) nebo tak jako že, neřešim to už tak moooc a sem si 
jistější už v tý řeči no. 
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I:  A jak si myslíte že to vidí právě ti kolegové, kteří sou na tom jazykově dobře, že je vlastně 
každý ruší víceméně od práce… 
G: No, to asi nebude úplně jako že, mmm, asi nadšení z toho nebudou. Kor když je to 
nadřízená jejich, žejo. Haha. Nooo, tak určitě to asi neni tak uplně úžasný,mmm. 
I: Ale tak ňáká ta kolegiální pomoc <tady funguje>, takžee, to asi <nebude> velký problém. 
G:     <to jako jo>   <neeee>        Je 
to o člověku žejo, joo? (I:  mhm) Ale jako já sem se nesetkala nikdy s ničim že by mě někdo, 
já nevim, ňák jako, ježiš teď na tebe nemám čas, prostě přiď (I:  mhm) já nevim, joooo, ale 
vopravdu joo, já na to mrknu, všichni ochotný, já se snažim být ochotná když po mě někdo 
něco chce, takže, si vyjdeme vstříc. 
I: Mhm, a jakou má podle Vás hodnotu mhohojazyčnost ve firmě jako je tahle. 
G: No tak určitě jako velkou, (I:  mhm) protože když je takle jako mezinárodní firma, tak je to 
eeeeeh, na těch- sou pozice, kde to nepotřebujete (I:  mhm) jooo? Programátoři mmm snad ani 
nemusej ničim jinym mluvit, ale když už je to někdo vopravdu kdo hodně komunikuje eeeh 
sss-s tou mateřskou firmou a nebo jako moje pozice třeba sekretářky, (I:  mhm) asistentky, 
vůbec jednatele na tohle (I:  no no no) ale takovejch jako i že řídících pracovníků, tak to je 
jako nevyhnutelný, že jo, (I:  mhm) aby mluvili plynně. 
I: A setkáváte se někdy s postojem například já sem čech, pracuju v Česku, tak jako PROČ 
cizí jazyk. 
G: Ne, zatím jako nemyslim si že bysme se s tim setkali, že už to teďkon podvědomě 
VŠICHNI vědí, že musej i v Čechách mluvit jako ňák, nebo eeeh že to je jejich handicap, 
když nemluvěj, že to všichni prostě musej vědět jako že (I:  mhm) v dnešní době tak, no. A 
navíc v Mladý Boleslavi, kde je Škodovka a tak jako všichni joo, tady už je to i nastavený 
totiž tou Škodovkou už jako (I:  mhm) od tý doby co se žejo spojila s VW (I:  no) tak je to tady 
hodně nastavený tak, že prakticky všichni vědí, že když někam dou, že by měli umět (I:  
mhm) eště ňákej cizí jazyk. A byla tady hodně žejo preferovaná ta němčina, (I:  mhm) a teď 
v poslední době se to dost uvolnilo na tu angličtinu, že i třea eeh v ňákejch případech sou 
ochotný i ty němci prostě v tý Škodovce mluvit anglicky. Ale nebylo to takle vůbec, (I:  mhm) 
tady prostě se mluvilo německy a basta fidli žejo. 
I: A co všechno se změnilo, touhle-tímhle začleněním do koncernu, <celkově, ve městě>. 
G:                <No tak určitě>      já si 
myslim, no určitě, tak jako to město je bohatší (I:  mhm) žejo, je tady eeeh, víc-je víc eeeh 
mmm já nevim jestli mezinárodní, ale je tady víc těch cizinců už, (I:  mhm) jenom i v tom 
městě, eeeh a vůbec ta eeeh vůbec žejo ten mmm, ten princip tohooo, nebo ne princip, ale 
vůbec celej ten systém prostě v tý Škodovce je od- tam se to otočilo o stoosumdesát stupňů, 
(I:  mhm) a prostě najedou to jedou úplně jinak a asi očividně teda líp, že jo když teda takle 
nooo, takže tady se to KOMPLET změnilo jako. <A já zas-> 
I:            <Podle něm>eckého vzoru. 
G: Mmmm, mmm. Jooo, určitě. Určitě ta prostě, i když se bavim s-sss ňákýma kamarádama, 
co dělaj ve Škodovce a sou Škodováci (I:  mhm) tak eeeeh tam to prostě říděj němci aaa, a ty 
si teda v dost případech si teda jako ani neberou moc jakože, oni sou prostě takový jako dost 
jako většinou sem posílaj, já nevim koho sem posílaj, ale asi-asi je to tak, že sou i dost jako 
takový neomalený (I:  no) a dost jakože suverénní a aaa udělej ne jako prosím, (I:  mhm) ale 
tak jako takový ty příkazy a tak no. Je to tak no. Sou tady dost jako tak nadřazený, mmm, 
mmm. 
I:  Mhm, a pociťujete tady ve firmě ňáké kulturní rozdíly mezi zahraničními kolegy a těmi 
českými? 
G: Já bych řekla totiž že ne, jo? (I:  mhm) Jako že ty naši dva se dost jako tak aklimatizovali 
v Čechách, že vůbec (I:  mhm) jo, mě příde že to sou normálně češi akorát (I:  aha) který 
mluvěj špatně česky jako, jo? Vopravdu, vůbec jako eeeh já tam nevidim eeeh, ne, nevidim 
tam sebemenší prostě jako rozdíl. A i když sem byla v tom Německu tak někdy dost i ty 
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němci JAKO LIDI (I:  mhm), mi přídou dost podobný, prostě od čechů, nejsou tam prostě 
žádný jako zásadní rozdíly v těch, eeeh v tom chování, v těch povahách, já jako tam nevidim 
teda, nevidim tam rozdíl. (I:  mhm) No. 
I:  Takže vzájemná spolupráce vždycky <bez problémová>. 
G:     <vždyckyyy, vždycky>. Jako já nemám problém nikdy 
sem neměla problém s kolegama z Německa (I:  mhm) že bych eeeh že by mi nevyhověli, 
nebo, vubec, nikdy. (I:  mhm) Přísahám že nikdy prostě nebyl tam žádnej zádrhel. 
I:  A pořádá firma ňáká například komunikační školení? Jako pro zaměstnance? 
G: Komunikační jakooo. 
I:  No jak se poprat právě třeba <s těma Němcema>. 
G:        <s těma…no určitě>, měli jsme tady ňáký školení. Měli jsme 
tady eeeh, ale to zas jakoby spíš prezentační dovednosti a tak (I:  mhm) což asi, ale taky určitě 
se tam učili, já sem se toho neúčastnila, takže nevím co tam přesně bylo, (I:  mhm) ale určitě 
se tam asi probíraly i takovýhle jako že eeeh, jak vybruslit z těch problémů a tak jako, když-
no, určitě joo, no. Myslim že to tam bylo. 
I:  A reflektují to ti zaměstnanci? Jakoby že, na to chodí, <na ty školení>. 
G:        <jojo, to zas> rádi. (I:  mhm) Já 
myslim že všichni jako rádi se takovejchhle kurzů učastněj, mmm. 
I:  Mhm a je tam ta účast vyšší než na jazykových kurzích? 
G: To jo, haha. Možná tady jako problém je v těch jazykovejch kurzech je to žejo zase mimo 
pracovní dobu, (I:  mhm) mmm, a- a to taky žejo každej jako nemá čas na to, aby byl osum a 
půl hodiny v práci a pak ještě přišel a dvě hodiny vlastně zabil tím, že, žeee je na jazykovym 
kurzu, protože sice to je hodina, ale než se sem dopraví (I:  no), než se vodpraví, tak too, tak je 
to mmm, je to určitě tim i (I:  mhm), kdyby to bylo v pracovní době, tak by to bylo taky něco 
jinýho. 
I:  A existuje možnost pro ty zaměstnance co sedí externě, taak vlastně mít ty jazykové kurzy 
na místě svého pracoviště? Že by nemuseli jezdit sem? 
G: To si myslim že není možný. V tý Škodovceee, protože žejo, všechny jsou externě, někde 
seděj jinde než u nás, tak sou ve Škodovce a tam prostě to není možný jim tooo jako umožnit. 
(I:  mhm) Jo? Protože to sou zas, to by museli bejt Škodovácký ňáký jako učitelé, (I:  mhm) 
nebo ňáký ne učitelé, lektoři. No a myslim si že to by jako nešlo vůbec ňák ne-ne-neumim si 
to představit, ani mě to jako že nás to podlě mě ani nenapadlo. 
I:  Dobře. A jak by jste tuhle společnost charakterizovala? 
G: Celkově jo? (I:  mhm) Vzhledem k těm jazykům jo? (I:  mhm) nebo vůbec? 
I:  Jak chcete.  
G: Já nevim no. Eeeh, jááá, já si myslim že něčim už já, čim starší je ta společnost, tim že je 
už jakoby taková mmm, víc… komunikativnější právě v těch (I:  mhm) jazycích a že se to tak 
jako vzhledem k tomu, ne vzhledem, ale vůči tomu Německu už se to dost jako zlepšilo (I:  
mhm) a už se snažím-míň se jich bojíme, ale víc s nima komunikujeme, takže, mmm. Jo tako 
že už otevřenější (I:  mhm) těm cizojazyčným rozhovorům. No, tak asi tak. 
I:  Dobře. Tak takhle by mi to stačilo. 
G: Tak jo. 

 
Interview 9: Adam Hubáček       (00:15:49) 
 
I:  A jak dlouho pracuješ už ve firmě? 
G: Já jsem řekl Davidovi, že nebudu odpovídat jj-jednoslovně...No, takže tenhle rok tomu 
budou už teda skutečně 3 měsíce. (smích) 
I:  A co je tvoje pracovní náplň? 
G: Moje náplň je coach / školitel (I:  mhm) digitální továrny. 
I:  A co to znamená? 
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G: Že bych měl těm lidem vysvětlovat, jak se používá Connect – (I:  mhm) to je program od 
Siemensu. 
I:  A kterým lidem? 
G: Zákazníkům ze Škodovky, nebo uživatelům toho programu. 
I:  Mhm, a to jsou většinou češi? <Nebo máš tam i zahraniční kolegy?> 
G:       <Jooo>    Zatím jsem narazil 
jenom na čechy teda, ale viděl jsem tam i ňáký z jiných zemí, ale ještě jsem jako s nima přímo 
nekomunikoval, takže... 
I:  A myslíš, že to příjde? 
G: Já bych řek, že by to mělo přijít, protože jakoby oni tam seděj v tý nářaďovně, měli by 
používat ten Connect a časem by se mi měli ozvat, až budou nuceni ho používat no, takže 
bych řekl, že to příjde, od nich. 
I:  A těšíš se na to? 
G: Ňák extra mi to nebude vadit, ale ňák extra se na to netěšim, takže je to takový, že mi to…  
I:  Mhm, prostě co situace přinese… 
G: Přesně tak. 
I:  Tak se s tím ňák popereš. 
G: Přesně tak.  
I:  A ovládáš nějaké cizí jazyky? 
G: Ovládám aktivně angličtinu ááá němčinuuu jakžtakž i když by to asi mělo bejt naopak 
I:  Mhm a zatím jsi neměl možnost v praxi <využít cizí jazyky?> 
G:         <V praxiii>            v minulý práci jsem využíval 
angličtinu a němčinu vůbec a teďkon v týhle práci… vu-spíš tu němčinu no trošku. 
I:  Jo? 
G: Ale jen tak jakože HESLOVITĚ. 
I:  A komunikuješ právě takhle s mateřskou společností, nebo v čem to spočívá, (G: vůbec) že 
heslovitě využiješ němčinu? 
G: Spíš jakoby přímo v náplni tý práce, co se týká tý nářaďovny, kde teď jakoby působim, tak 
jakoby tam jsou nějaký TERMÍNY s nějakejma němcema (I:  mhm) a jakože když oni tam 
prostě něco v tý telekonferenci povídaj, tak jako občas prostě tam něco zazní a já řeknu: jooo, 
ježiš to znám, to jsem slyšel tam na škole kdysi dávno. A nebo ňáký prostě dokumenty co 
pošlou, tak – tak si něco dokážu přeložit sám no. 
I:  Mhm, takže oni kontaktují tebe?     <V němčině.> 
G:             Jo, <zatím to je> – zatím to je víceméně jenom kontakt od 
nich jakoby na mě no, jakože já bych jim psal, to se ještě nestalo ani nevim, jestli by se to ňák 
v blízký době mělo změnit. 
I:  Mhm a nastávají takhle nějaké jazykové problémy, když právě ti zavolají a teď jakoby co - 
co s tím žejo. 
G: Tak oni jakoby nekomunikujou přímo se mnou, jakože já – já tu nejsem ten aktivní 
účastník (I:  mhm) jo, já jsem si všiml jakože poslouchám a jako rozumim, co jakoby oni říkaj 
víceméně, ale jako abych to třeba někomu dokázal překládat zároveň, nebo (I:  mhm) někomu 
říkal o co jde, tak to bych nezvládal určitě. 
I:  A maj takhle problémy ty aktivní účastníci, co právě <musí všechno vykomunikovat?> 
G:                  <No, ty účastníci tam> používaj 
jako překladatele přímo, takže…o to de. 
I:  Mhm, jsou, jsou zaměstnaní nějaký interní <překladatelé?> 
G:             <To jsou všichni> - to jsou všichni interní. Jo! 
Myslim, že jeden je interní no, (I:  mhm) ale nejsem si úplně jistej teďkon. Ještě jako jsem tam 
krátkou dobu (I:  mhm) na to, abych to ňák ještě znal. 
I:  A stává se někdy, že takhle překládá i sám zaměstnanec? 
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G: To sem ještě neviděl. Ajó, vlastně jó, jedna – jedna holka už tam překládala něco sama, 
tak to jó, ale jinak to je samej překladatel tam. 
I:  A jaké byly ty okolnosti vlastně, které ji k tomu donutily, nebo sama <se k tomu nabídla?> 
G:                 <sama – sama se> 
k tomu nabídla, co jsem tak jako se doslechnul, protože oni maj prostě možnost toho 
překladatele, tak pro mě to příde, že jsou většinou líný se to učit (I:  mhm) nebo prostě i když 
jakoby se to učej, tak radši si tam přizvou toho překladatele že jo, aby měli jistotu, že to 
dopadne dobře (I:  mhm) a aby si vzájemně porozumněli, aby kdyžtak vopravdu… 
I:  A byla znalost cizích jazyků předpokladem pro tvoji pozici při výběrovém řízení? 
G: Myslim, že tam jako takovej předpoklad BYL, ale bylo to spíš na němčinu. Tam mě 
upozorňovala, že s tou němčinou to jako není zas tak slavný… tak jako nevim, jak to dopadlo 
potom v praxi jo, (I:  mhm) jak  - jestli to nějak ovliv - ovlivňovalo nějak ten výběr, tim si 
nejsem jistej. 
I:  A dostal jsi nějakou podmínku? Že se třeba musíš doučit němčinu? 
G: Ne, ne, ne, já právě když jsem se jakoby na tuhle práci hlásil, tak jsem jako se ptal, jestli 
jsou ňáký kurzy, protože ve starý práci nám jakoby nic nenabízeli (I:  mhm) a když něco 
nabízeli, tak nakonec to nedopadlo, takže jakoby jsem aktivně vyhledával, jestli tady něco 
takovýho je a bylo mi řečeno, že jo. Angličtina a němčina. 
I:  A chystáš se využít tuhletu nabídku? 
G: S tou angličtinou si nejsem ještě tak úplně jistej, ale tu němčinu určitě využiju. 
I:  Mhm, aaa víš vůbec jaké všechny jazyky jsou v nabídce? 
G: No myslim, že je tam fakt jenom angličtina, němčina- 
I:  A využil bys ještě třeba nějaký další jazyk? Chybí ti tam něco? 
G: Zatím asi – až budu umět tu němčinu, tak asi joo, (I:  mhm) ale zatím – zatím určitě ne. To 
by bylo moc. 
I:  A máš přehled o tom, jak často a jak dlouho ta výuka probíhá? 
G: Já jsem předpokládal, že vzhledem k tomu, že mi to bylo nabídnuto až od příštího školního 
roku, takže by to mohlo trvat víceméně jakoby celej školní rok jo? (I:  mhm) Takže těch 10 
měsíců asi. 
I:  A v týdnu třeba <jakoby>? 
G:         <Jednou> týdně myslim to je ve čtvrtek. Angličtina nevim, (I:  mhm) to 
nevim kdo tam ani chodí, jestli tam někdo chodí. Takže budu chodit na němčinu, na 
angličtinu nevim, jestli budu chodit. 
I:  A jak jsou ty zaměstnanci motivováni k tomu, aby se zúčastnili kurzů? 
G: Asi to po nich vyžaduje práce, já nevim. 
I:  Myslíš si, že je to <POVINNOST>? 
G:                 <myslim> - myslim, že to je jako povinnost umět ňákej ten jazyk no. 
(I:  mhm) Prostě jakože člověk bez jazyka je ztracenej mi příjde. 
I:  A Myslíš, že to pak firma nějak systematicky sleduje? KDO mluví jakým jazykem, jestli 
chodí na kurzy, <jestli se zlepšuje>? 
G:    <To si myslim> - to si myslim, že by asi mohla sledovat ňák jako ňákou – 
jestli ty zaměstnanci maj ňákou snahu se zlepšovat v něčem, to asi jó. 
I:  A jsou pak i nějaké sankce v případě, že <ten zaměstnanec> NEDOSÁHNE <úrovně>? 
G:               <To bych řek zase>          <přímo jako> 
že by to k tomu jako ňák vyto – ehm jak to říct? Že by zas zaměstnavatel přímo jako zas řekl: 
nó, tak protože na to nechodí, tak mu nedám tohle a tohle, ale zase potom když bude nějakej 
problém, když se třeba bude rozhodovat, koho propustěj a koho ne, tak oni řeknou (I:  mhm): 
Hele on tam chodí na ty kurzy, nebo takový – tak něco by tam mohlo bejt jo, ale to asi je 
firma od firmy. (I:  mhm) U nás těžko říct. 
I:  A preferoval bys na tom kurzu rodilého mluvčího, nebo radši českého lektora? 
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G: Já jsem se anglicky naučil vod NErodilýho mluvčího, (I:  mhm) ňák – vod rusáka co 
mluvil anglicky, takže – takže asi mi to – asi na tom nezáleželo bych řekl. Možná spíš toho 
čecha, u toho zas jakoby ta výslovnost tam u toho přece by mohla bejt taková, že ten 
začátečník se z toho naučí možná víc, než když bude mluvit ten rodilej mluvčí (I:  mhm) – 
bych řekl. 
I:  A když už teda procvičovat, tak co radši? Gramatiku nebo <konverzaci?> 
G:              <Já určitě> gramatiku, 
v Angličtině gramatiku, v němčině konverzaci. 
I:  A myslíš, že tohle bude firma nějakým způsobem reflektovat? Že se zaměříte konkrétně na 
to, co tomu <zaměstnanci>       nejde. 
G:              <Tak já myslim že>        že by – že by jako možná i měla když teď děláme teda 
ten průzkum a budou ty ÚDAJE (I:  mhm) z toho tak jako by určitě bylo dobrý z toho ňák ty 
data získat a podle toho z-změnit tu výuku. 
I:  A co by jsi víc využil v praxi? V tom, kde děláš, tak jes-jestli spíš jakoby <psanou nebo?> 
G:                 <já bych řek gramatiku> 
Spíš bych jako řek, že využiju spíš gramatiku (I:  mhm) jako psanou no. Protože ty 
telekonference tam asi nebudu takovej aktivní účastník, (I:  mhm) takže spíš to bude probíhat 
jakože spíš těma mailama, jestli to bude probíhat. 
I:  Mhm, takže nemáš to ani dejme tomu v popise práce, že by ses za čas dostal až k těm 
telekonferencím nebo dejme tomu k nějaké zahraniční služební cestě? 
G: Zatím né, zatím teďkon to tam ňák nevidim no. (I:  mhm) Možný je všechno. 
I:  A proběhla takhle nějaká zahraniční cesta u kolegů nebo…? 
G: Joo, u kolegů joo noo, tam měli toho - právě toho překladatele žejo když by něco (I:  mhm) 
Ale co vim, tak ani jeden z nich nechodí ani možná na němčinu nebo prostě jako vůbec       
ani (I:  mhm) nic s němčinou nemaj společnýho.     
I:  A vyprávěli ti ňák jako jak to proběhlo nebo jejich POCIT ze služebky? 
G: Kromě návštěvy hospody a že tam zase měli překladatele, tak ne. (smích) 
I:  Dobře. Áaa záleží ti na počtu účastníků v tom kurzu? 
G: Hmm, asi čím míň, tím líp. (smích) 
I:  A čím míň, to znamená klidně až individuální výuka, nebo přeci jenom  
    <pár těch oveček tam…> 
G: <Noo, to zase asi néé>, Tak 3,4 bych řekl, (I:  mhm) že je tak optimální číslo. 5 už je třeba 
moc, nebo něco takovýho. 
I:  A spoléhaj se na tebe někdy tvoji kolegové, na tvoje jazykové znalosti? 
G: Naštěstí ne. (smích) 
I:  <A ty někdy> na ně? 
G: <Zatím>   zatím ještě ne. Mhmm tos taky, to jsem taky ještě zatím na nikoho se 
nespoléhal. (I:  mhm) Možná s tou němčinou to asi příjde brzo ale toss- tam bude ten 
překladatel zase určitě, takže… (I:  nooo) Takže na kolegy se asi nikdy nebudu muset 
spoléhat, teda na ty co mám já. (smích) 
I:  A jak bys popsal to komunikační klima ve firmě? 
G: Komunikační klima? 
I:  No, jako jestli je to příjemné komunikovat takhle v cizím jazyce, nebo jestli jsou například 
lidé, kteří se tomu vyhýbají, nebo mají nějaké strategie, jak si to ulehčit? 
G: Já bych řek, že tam jsou určitě. Já osobně se tomu jako nevyhýbám nebo nevyhýbal bych 
se tomu, ale určitě lidi, co jako ten jazyk dobře neovládaj, nebo i když třeba ho dobře ovládaj, 
ale nevěřej si žejo, (I:  mhm) tak prostě radši se tomu budou vyhejbat žejo, aby se ňák 
neztrapnili, nebo aby prostě neudělali nějakej průšvih (I:  mhm) takže bych řek, že takovýhle 
klima tam určitě bude. 
I: A jak pak funguje ta spolupráce, když (G: těžce, těžce) vlastně né obě strany jsou ochotné 
úplně dobře komunikovat? 
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G:To pak funguje tak jakoby asi hodně ztuha, protože tam musí bejt nějakej prostředník mezi 
nima, ten-právě ten překladatel potom (I:  mhm) a ten překladatel většinou se nevyzná v těch 
technickejch věcech žejo, co se tam probíraj, takže jakoby (I:  mhm) to není určitě úplně to 
pravý ořechový. Aby prostě jeden přímo věděl, o čem mluví. 
I:  Mhm a stalo se třeba někdy případ, že právě při tom překladu došlo k ňákému 
nedorozumnění a to zapříčinilo třeba ňákou škodu, nebo naopak novou myšlenku pro firmu? 
G: Tady o tom – o ničem takovym teda nevim no. 
I:  Mhm. A stává se někdy, že ten zaměstnanec předem ví, že bude mít problém se 
dorozumnět     <buď jakoby> (smích) <se vyjádřit?> 
G:     <Tak určitě>(smích) <jakmile se někdo> - jakmile určitě příjde, ňáký, že bude 
telekonference, že bude v němčině, tak všichni hned : A bude tam překladatel jo? 
I:  (smích) Takže to – tím-tím se takhle připravují, jako že si pozvou překladatele. 
G: Tak, tak. 
I:  A co se stává, když tam ten překladatel není? 
G: Tak bych řek, že se přesune ta konference. (smích) (I:  mhm) Jako ještě jsem se s tím 
nesetkal, ale řek bych, že by to nastalo, nebo by si sehnali asi ňáký jinýho prostě, tam asi 
neexistuje, že by nebyl… (I:  mhm) překladatel, ale obávám se, že kdyby nebyl, tak by to 
přesunuli někam a nekonalo by se to. 
I:  Mhm. A při schůzích a poradách komunikujete jak? 
G: Samozřejmě česky. (smích) 
I:  A když ehm komunikuje firma směrem na venek buď s veřejností nebo s klienty, tak to se  
<odehrává jak?> 
G: <Teď myslíš> naši firmu jako /FIRMA/? Tak to bych řek, že jako ňák, že by sme česky 
s nima komunikovali, to si fakt nejsem toho vědom, takže… (I:  mhm) se <obávám…> 
I:            <A přímo na> tvém 
pracovišti třeba? 
G: Jako my s nima komunikujem jako se zákazníkem s tou Škodovkou, tak my komunikujem 
česky samozřejmě žejo. (I:  mhm) Ale jinak jako že by ta firma ňák – to je spíš jako německá 
firma žejo (I:  no), takže my jsme taková malá pobočka, že by jsme se mezi náma 
dorozumívali německy, to ne, jenom česky. (I:  mhm) Co o tom tak vim. 
I:  Aaa dostávají se k tobě třeba nějaké oficiální podklady mateřské firmy? 
G: Joo, to joo, dostávaj, jakoby – jo, určitě. Já teďkon přemejšlim, jestli mluvíš vo-o 
škodovce <jako u mě, nebo> od toho /FIRMA/ ke mně a u toho /FIRMA/ to ani ne, to spíš 
I:   <Noo, to je trošku problém> 
G: jako, že se musim já aktivně podívat na tu- na ten náš portál (I:  mhm) a tam něco – tam je 
to jenom v němčině vlastně žejo. 
I:  A o-od té Škodovky? 
G: A od tý Škodovky taky choděj v němčině teda no (smích), takže tak jako tak odpověď je, 
že choděj v němčině tyhlencty (I:  mhm) ty materiály. 
I:  A co potom s tím děláš? Necháš si to od někoho přeložit, nebo? 
G: Chvilku se to snažim přelouskat sám, (I:  mhm) potom si k tomu vemu na pomoc 
překladač (I:  mhm) a pak většinou to vzdám a někoho se zeptám. 
I:  A jak jako dlouhé to jsou dokumenty většinou rámcově nebo…? 
G: Tak jeden měl 106 stránek. 
I:  Teda! 
G: Takže jsem se dostal nakonec první (smích) potom pomocí překladače jsem se dostal tak 
na šestnáctou (I:  mhm) a pak už jsem se na to vykašlal, protože by to trvalo moc dlouho 
I:  A co se s tím dokumentem pak stalo? 
G: Myslim, že ho někdo přeložil a teďkon je celej přeloženej, (I:  no) takže ho nechali přeložit 
celkově (I:  mhm) protože je užitečnej jakoby pro celou tu (I:  mhm) nářaďovnu. 
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I:  A jaké všechny pomůcky můžeš jako používat kromě překladačů? Máte tam nějaké 
slovníky, nebo interní… 
G: Jenom jako to, co máme na počítači, (I:  mhm) jinak asi tam nic jinýho prostě nebude. 
Slovník tam je určitě, žejo, celkovej překladač (I:  mhm) když je přístup na internet, tak na 
internetu překladač. 
I:  A využíváš to často? 
G: Jo, určitě (smích), tak je to pohodlnější samozřejmě žejo. (I:  mhm) I když tomu úplně 
nerozumíš, tak prostě ono tě to vede ty volby a ty si akorát vybereš, co se ti hodí nejvíc (I:  
mhm) …v tom kontextu. 
I:  A pořádá firma i nějaká jiná školení kromě jazykových kurzů? Třeba něco, co se týká 
komunikace, … 
G: O tom nevim. 
I:  Nevíš…A zúčastnil by ses něčeho takového? 
G: Asi určitě, já se rád zúčastňuju. (smích) 
I:  A co by tě třeba zajímalo, nebo…? 
G: No to nevim, s čím příjdou. (I:  mhm a-) Když bych měl ňáký zaměření, tak bych chtěl 
jenom todle-todle-tohleto. 
I:  A jak by si s-charakterizoval tuhle společnost?Teď můžeš vzít buď tuhle základnu, nebo 
tvoje pracoviště, nebo mateřskou, to je jedno. 
G: Já přemejšlim, jak to charakterizovat spíš. (I:  mhm) Jako v jakym směru spíš, bych to 
<chtěl vědět spíš>… 
I:  <Co to pro> tebe znamená, jak bys jí kategorizoval…? Co tě napadne. 
G: Já bych řek, že tím, že je to jakoby pracoviště ve Škodovce, která je strašně velká a je tam 
strašně moc příležitostí, kam se jakoby dostat v rámci toho /FIRMA/ i tý škodovky, (I:  mhm) 
takže to je velice lukrativní zaměst-zaměstnání. Nechtěl jsem řikat zaměstnavatel, to asi taky 
žejo (I:  mhm) určitě, ale určitě je to velice dobré místo, kde se člověk, když jakoby nebude 
úplně línej nebo bude aktivnější, že se tam neztratí a může si najít někam cestu, jako na 
nějakou lepší práci, nebo prostě…(I:  mhm) lepší práce rovná se lepší peníze. (I:  nooo) Takže 
tak, Takže to je tak charakteristika, kterou bych asi jedinou měl. (smích) 
I:  Vlastně nemáš ani moc přehled, co se děje tady. 
G: No, tady – jako tady, co se děje, tak to jde úplně mimo mě, takže spíš v tý Škodovce (I:  
mhm), tam v tom závodě tam… 
I:  A nejsou třeba nějaké porady, na které by jsi chodil sem, nebo… 
G: Ne, tady, jsem tady po 3. nebo po 4. v životě. 
I:  No tak možná sem teď budeš chodit častějc na ty kurzy. (smích) 
G: Noo, od září asi. (I:  no, uvidíš) A nebo když bude ještě ňákej jinej, třeba ňákej … ňákej 
kurz, tyjo já nevim, čeho by moh bejt. Ňákýho mluvenýho proslovu, nebo něco takovýho, (I:  
mhm) protože jako před lidma jsem ještě ňák jako nemluvil, jestli to bude někdy potřeba, by 
mohlo bejt, teoreticky. 
I:  A myslíš, že to bude, že bys to využil potom v praxi později? 
G: Joo, tak ono se i víceméně možná asi očekává, že v tom programu naučím víc a pak bych 
v tom mohl školit ty lidi, (I:  mhm) takže asi se to třeba už časem i očekává, ale to nevim, 
jestli bych zvládnul (smích) na to budu potřebovat určitě ňákej kurz. 
I:  Mhm, dobře, tak to asi bude takhle stačit. 

 
Interview 10: Jiří Kučera        (00:21:12) 
 
I: …chtěla tak jako s obecnějšíma otázkama, (G: ano) tak by mě zajímalo jak dlouho ve firmě 
pracujete? 
G: Takže tady v této firmě sem od eeh března loňského roku, to znamená že to teďka je rok a 
půl. 
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I: A co je Vaší pracovní náplní? 
G: V současné domě-době mojí pracovní náplní je jakoby prodej, to znamená (I:  mhm) že se 
snažíme zadávat eeh zákazníky, udat naši, vesměs dá se říct eeh, naše vývojové centrum. 
I: Mhm. A máte hodně zahraničních kolegů? 
G: Eeh v současné práci mám v podstatěěě jednoho zahraničního kolegu, to je Ryan, 
(I: mhm) a s Martinem Preuskerem, toho bych se jakoby nepočítal od počátku z-za Čecha, 
takže.. ale jakoby je to samozřejmě eeh.. mluví nativně německy, takže se dá považovat za 
zahraničního kolegu, alee já to nepovažuju za.. hlavně toho Ryana kterej je Američan. 
I: A ste s ním často v kontaktu? <Pracovně?> 
G:          <Eeh s t..> s tim Ryanem sem eeh v kontaktu v podstatě 
skoro každý den, neboo dá se říct ehm třikrát týdně určitě se spolu (I:  mhm) bavíme. 
I: A jaké jazyky ovládáte? 
G: Já přimo? (I:  mhm) Já ovládám si myslim, relativně dobře komunikačně angličtinu (I:  
mhm), mmm docela dobře ruštinuuu, mám základy španělštiny a uplně základy němčiny. 
I: A byly právě ty jazyky předpokladem pro přijetí na Vaši pozici? 
G: Ano, tady určitě bylo striktně vyžadováno znalost angličtiny nebo němčiny. 
I: Na jaké úrovni nebo…? 
G: Naa komunikativní úrovni. 
I: Bylo to ňák při pohovoru <eeh prozkušováno?> 
G:     <Ano, při pohovoruu> při pohovoru smee se bavili, já nevim 
třeba řeknu pět minut sme probírali (I:  mhm) ňáký otázky v angličtině. 
I: A jakou si myslíte, že obecně hrají jazyky eh při přímacím řízení do této firmy? 
G: Já si myslim že velkou, protože jelikožžž eeh vlastně máme centrá-lu v Německu, 
(I: mhm) nebo resp-respektive naše mateřská firma je německá, tak je vyžadovaná 
komunikace v cizím jazyce, abysme mohli vlastněěě komunikovat s našima kolegama. 
I: Mhm. Aaa kdybyste měl vliv na to, jak se budoucí zaměstnanci jazykově připravují nebo 
na jaké úrovni sem přicházejí, změnil byste něco? 
G: V tomhletom ohledu asi ne. To si myslim že je v pořádku. 
I: Mhm. A ovládají někteří zaměstnanci z centrály češtinu? <Zase naopak?> 
G:         <Pokud vím> já, tak je tam snad 
jeden člověk, kterej umí česky. 
I: A jak často vlastně d-se dostáváte takhle do kontaktu? 
G: Já sem ho viděl jednou. 
I: Mhm. Takže jezdíte.. i? 
G: Eeh do centrály já sem eště nebyl. (I:  mhm) Ne, byl sem spíš v Německu jakobyyy třeba 
na ňákym veletrhu (I:  mhm) se podívat, navázat skus-pokusit se navázat ňáký kontakty ale co 
se týče naší eeh mateřské společnosti, tam sem eště nebyl. (I:  mhm) Eště nebylo potřeba. 
I: A oni jezdí sem? 
G: Oni se tu občas objeví, ano. My sme tady třea točili video, který nám přijeli natočit naši 
němečtí kolegové, takže to sem-sme spolu byli třeba v kontaktu asi vlastně jedno odpoledne, 
když sme to točili. 
I: Mhm. A v jakém jazyce to probíhalo nebo…? 
G: V angličtině. Protože jááá jakoby nnn-německy se teprv teďka učím, sem začal, takže to se 
nedalo, aaa eh takže oni um-uměli anglicky, takže sme právě v pohodě sme se (I:  mhm) mm 
anglicky domluvili. 
I: Nevznikaly u toho třeba ňáké jazykové problémy nebo…<komunikační šum nebo…?> 
G:                 <Mmm…troufnu si tvrdit že né,> 
troufnu si tvrdit že né, je pravda že ten jeden, nebo to byli dva kolegové, ten jeden teda mluvil 
opravdu jakoby málo, ale ty základní věci se člověk vždycky domluvil, ale jako celkově ta 
práce proběhla bez jakýhokoliv šumu si myslim. 
I: Mhm. A myslíte si, že má firma přehled o jazykových znalostech  svých zaměstnanců? 
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G: Já si myslim že ano. 
I: A myslíte si že tyhlety informace dále ňák využívá cíleně? 
G: Tak to netušim. Nemam představu. (I:  mhm) Nedokážu říct. 
I: A usnadnila Vám někdy komunikace v cizím jazyce eeh Vaše jakoby pracovní úkony nebo 
zase naopak Vám ten cizí jazyk ZNESNADNIL Vaši práci? 
G: To si myslim, že určitě zjednodušil. (I:  mhm) Spíš, když třea právě potřebuju, i v Čechách 
sou někdy eh na pozicích s kterýma já se potřebuju domluvit, eh cizinci (I:  cizinci, mhm) a v 
tom tady ta angličtina je samozřejmě mnohem zlehčující v tom. Že se můžu jakoby rovnou to 
co potřebuju a co si sám nepotřebuju někoho, aby mi to překládal, opravoval, hlídal, (I:  mhm) 
takže to mi určitě zjednodušilo. 
I: A máte ňáký oficiální jazyk tady ve firmě? 
G: Pokuď vím dobře, tak je tady oficiálním jazykem anič-angličtina. 
I: Mhm. A ňáká jiná třeba jazyková ustanovení týkající se interní nebo externí komunikace? 
G: Žádné nejsou. 
I: A neuvažuje se o něčem? 
G: Ke mně se ještě nic nedoneslo. (I:  mhm) Takže já nevim. 
I: Dobře. A je-jak to vypadá v praxi… to že jazy-angličtina oficiálním jazykem? <Promítne> 
se to ňák? 
G:            <No to> to 
já si myslim je vidět v tom, že my vlastně můžeme se svých kolegů v Německu tázat 
anglicky, že prostě píšeme anglické maily v angličtině (I:  mhm) a vesměs se dostanee-dostane 
se nám odpověď. 
I: A v té centrále… vlastně je ale oficiální jazyk předpokládám němčina. 
G: Tam já si myslim taky že bude jako oficiální němčina, (I:  mhm) i když jakoby se říká, je 
to něco jakoby ve Škoda Auto, (I:  mhm) kterou vlastní Němci, ale řiká se, že je oficiální 
jazyk ve Škodovce je angličtina, ale věřim tomu, že v Německu s-se ještě se mluví (I:  ano) 
německy. 
I: A… jakým způsobem normálně komunikujete vlastně mezi zaměstnanci? 
G: Eeh  sss… tady? (I:  mhm) U nás? Tak tady normálně v eeh komunikujeme česky, s tím že 
díky tomu, že Ryan je Američan, (I:  mhm) a máme tu možnost se s ním bavit anglicky, tak 
eeh záleží samozřejmě na každém zaměstnanci jak toho využívá, já se třeba s nim snažim 
mluvit dejme tomu třicet procent, čtyřicet procent jako se bavit anglicky, a maily mu píšu teda 
vždycky v angličtině. 
I: Mhm. A jakými jazyky se mluví na poradách nebo schůzích? 
G: Převážně devadesát pět procent česky. 
I: Mhm. A když jsou přítomni ti zahraniční kolegové? 
G: Tak mmm zzzřídka-zřídka to proberem v angličtině. Ale velice zřídka (I:  mhm) to b-jeee. 
To záleží-záleží na obsazení té porady, protože zas né všichni zaměstnanci, třea který sou tam 
účastni maj takovou znalost angličtiny, abyy třea rozuměli. (I:  mhm) Takže když se ví, že tam 
neni problém eeh se bavit anglicky, tak ta porada je klidně v angličtině, ale (I:  mhm) je to 
výjimka spíš. 
I: A stává se někdy, že by jim někdo překládal nebo…? 
G: To sem nezažil. 
I: Ne. Vlastně musí se spolehnout na sebe. 
G: Přesně tak. A pak si napsat ňáký zápisky. 
I: A funguje to, (G: jo) nemají <problémy?> 
G:         <Myslim> že to funguje. 
I: Mhm. A jakým jazykem komunikuje firma právě s veřejností a s klienty? 
G: V čes-českém jazyce. 
I: A kdyžž máte ňáké zahraniční klienty? 
G: Mmm nemáme zatim. 
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I: Ani nikdy ste neměli? 
G: Ne, nene. (I:  mhm) Ale samozřejmě když třea ně-poptáme někoho nebo snažíme se 
někomu něco nabídnout (I:  mhm) tak j-pokud je to, když je to zahraniční subjekt tak je to 
v angličtině. A pokud vím teda, tak eeh paní jednatelka tak, ta komunikuje tak v němčině, 
(I:  mhm) protože umí německy, na… slušné… úrovni. Takže tam pak komunikujeme se 
zahraničím v němčině. 
I: Mhm. A když si vlastně vyměňujete různé oficiální dokumenty s mateřskou společností, 
buď je dostáváte, nebo že je posíláte, tak eeh v jakých jazycích eh vlastně to funguje? 
G: V angličtině. 
I: Taky? 
G: Ano. 
I: Mhm. Aaa může se někdy stát, že takovýhle dokument PŘISTANE na stole někomu, kdo si 
s ním jakoby neví rady, kdo třeba NEUMÍ dost dobře anglicky? 
G: Myslim si, že se to stát může. Alee že sem to jakoby ňák neslyšel nebo nikdo, asi že ten 
člověk to ňák zařídí tak, aby o tom nikdo skoro nevěděl, (I:  mhm) a jenom se poradí třea já 
nevim, s Ryanem zrovna nebo… as-myslim si že se to stát může, (I:  mhm) ale… nevim že by 
se to ňák stalo. 
I: A pozorujete potom rozdíl, když eeh se třeba komunikuje česky, a když se potom 
komunikuje anglicky, nebo i jiným cizím jazykem? 
G: Tak všímám si, že právě třeba zrovna eeh moc lidí tedy nechce využít té možnosti, žee 
Ryan je Američan (I:  mhm) a že bysme si s nim mohli jakoby bavit anglicky, což by sloužilo 
vlastní podstatě ke zlepšení těch dovedností, znalostí co mají. Sou tady kurzy angličtiny, 
němčiny, alee myslim si že jakoby hovořit s… s eeh nativně mluvícím člověkem (I:  mhm) je 
prostě k nezaplacení no.  
I: A proč si myslíte, že to tak je? 
G: Mmm no, mě příde že to tak je částečně z lenosti a částečně třeba jakože z nechuti, jakože 
z-ze strachu, jesi se jakoby domluvim, nebo abych se neztratil, nevim, těžko říct. Myslim si že 
většinou to je ale z lenosti. 
I: A dá se proti tomu něco dělat? Třeba ňáký účinnější team-building nebo aby <se nebáli...> 
G:            <To si…> 
tak tady by, si myslim, že by se s tim dalo bojovat maximálně ňákým nařízením, (I:  hm) a to 
by musel primárně asi dostat jakoby to nařízení Ryan, že s nikym jinym že nebude 
komunikovat česky, (I: hm) dokud to nebude uplně nutný. Aaa to asi jediný by pomohlo 
(I:  mhm) no. 
I: A jak byste popsal komunikační klima tady ve firmě? 
G: Jakože je velice dobré. 
I: Mhm…. Aaa jaký kon-jaký kontakt upřednostňujete, když máte komunikovat v cizím 
jazyce? Radši z očí do očí, nebo telefonujete, e-mailem…? 
G: Tak asi nejle-nejsnazší, jako já se přiznám je mi to jakoby jedno, (I:  mhm) nebo prostě 
kdybych měl přemejšlet co preferuji, tak asi… bych řek mail, protože na to mám čas si to 
promyslet a… můžu si to zkontrolovat po sobě a sem si jistej, že to jee (I:  mhm) relativně 
dobře. Pak si zas můžu kouknout eště na ňáký slovíčka dooo… slovníku a podobně, takže 
jako z hlediska toho, jak to je správně tak je nejlepší  mail, ale samozřejmě je mi to takňák 
jedno, jesli telefonuju s tim člověkem, nebo jesli s nim mluvim… 
I: Takže když je potřeba něco rychle vyřešit, tak se nebojíte <zvednou sluchátko> a zavolat. 
G:                 <Ne, nene.>       To 
mi jako vůbec-to je mi jako jedno no. 
I: Mhm. A Vy ste řikal, že využíváte ňáké slovníky, máte tady ve firmě něco interního nebo
 <internetového?> 
G: <Tak já myslim, že máme,> máme ale to já používám zásadně ten internetový, je to 
nejrychlejší (I:  mhm) a myslim si že jako nejlepší. 
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I: Dostačující. (G: mhm) A máte přehled eeh co vlastně za slovníky se tady… <nachází?> 
G:           <To nemam.> 
(I:  mhm) To já to nevyužívám, já si fff Google, (I:  mhm) to mi stačí. Seznam, Google a 
Seznam, přes to-tam si to překládám. 
I: Mhm. A… máte třeba přehled jestli všeobecně, ne jenom u vás, ale i třeba u ostatních 
kolegů, když mají komunikovat cizím jazykem, jestli někdy nastávají jazykové problémy? 
G: Mmmmm nemyslim si, ne-nevšim sem si nikdy takovýho problému. 
I: Mhm… Aaa… stává se třeba někdyyy žee… zaměstnanci musí mluvit s někým, jehož 
jazyk až tak dobře neovládají? 
G: To sem nezažil. 
I: Taky ne. Mhm. A spoléháte se někdy na jazykové znalosti svých kolegů? 
G: No to fff se jako nedá říct, že bych se spoléhal, tak jako věřim, že.. nepotřeboval sem to 
aby oni, nebo že by na nich záviselo, co se-jak se to-co se jak bude dít. 
I: A spoléhají se někdy oni na Vás zase <naopak?> 
G:          <Taky> si myslim že ne. 
I: Dobře. Aaa… je Vám třeba znám ňáký případ, kdy se něco špatně přeložilo nebo kdy došlo 
k neporozumění a zapříčinilo to třeba buď ňákou škodu nebo zase naopak ňákou novou lepší 
myšlenku? 
G: Tak to si asi takle nevzpomenu, to… maximálně že došlo k ňákýmu nedorozumění v tom, 
že ten člověk sešš-třea něco udělal jinak, a pak když to zjistil tak to opravil, (I:  mhm) ale že 
by došlo k ňáké škodě, to si nejsem vědomej. 
I: A myslíte si, že se v tomhle prostředí, v téhle firmě dá mluvit o mnohojazyčnosti? Že tady 
ňákým způsobem funguje?  
G: T-já zp-na základě svejch bejvalých zkušeností jakoby pracovních, tak si troufnu tvrdit, že 
tady se o tom dá mluvit, (I:  mhm) že leckde se jakoby, v podstatě každej teďka kdo přímá 
ňákýho zaměstnance chce minimálně angličtinu, ale málokdy se to jakoby pro tu práci 
využívá, (I:  mhm) takový sem měl zkušenosti asi ňákejch pět let ze zaměstnání takže, tady si 
troufnu tvrdit, že jako vopravdu se tady jakoby mluví cizojazyčně. 
I: Má to hodnotu ňákou, má to smysl? 
G: Já si myslim, že určitě no. 
I: Proč? 
G: No má to smyslll, zaprvé žee ty lidi sou-si budou zlepšovat tu svoji-eh ten svůj cizí jazyk 
kterym mluví. Pak tady sou i vlastně kolego-kolegyně tady která mluví německy, tak ta se 
třeba s Martinem Preuskerem snaží mluvit v němčině. (I:  mhm) Taky asi aby si to eh udržela 
třea tu úroveň. Minimálně to má smysl z toho, že si člověk udrží tu úroveň, protože pokud 
nemluví, tak samozřejmě mu to klesá. (I:  mhm) Takže to bych asi, aaa… globálně si myslim 
že to má samozřejmě iii… pozitivní účinek na jakoby na myšlení lidí, že prostě dokážou 
přemejšlet trošku jinak. 
I: A nesetkáváte se někdy s názorem sme tady v Čechách, máme české klienty, tak proč, 
k čemu ten cizí jazyk? 
G: Eeh to se já jakoby u nás tady nesetkávám, (I:  mhm) tady si myslim že ty lidi si 
uvědomujou že přece jen neni to jako v Čechách, ale že sm-současnej svět je globální, (I:  hm) 
takže je potřeba prostě bejt připraven… pro cizí jazyk (I:  mhm) jakooo a vnímat to normálně 
no. 
I: A využívá firma překladatelské a tlumočnické služby? 
G: Ano. 
I: Obojí? 
G: Eeh tak takhle, jj-myslim že jenom překladatelskou, né tlumočnickou. 
I: Mhm. A v jakém rozsahu? 
G: Tak eeh výjimečně.  
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I: Mhm. A o co se jedná, jsou to nějaké oficiální dokumenty nebo ssou to internetové 
stránky? 
G: Ssou to oficiální dokumenty. Třea řeknu právní dokumenty. (I:  mhm) Když je potřeba 
třeba ňákou smlouvu, tak samozřejmě se to předá někomu, kdo to přepo-protože eeh dost, dá 
se říct že určitou mírou tu překladatelskou činnost supluje kolega Ryan, (I:  mhm) kterej je 
schopen přeložit většinu textů, tak jak je potřeba do angličtiny i obráceně. Ale se-sou-
existujou texty právě ňáký smlouvy, které (I:  mhm) se nechávají překládat. 
I: A když se jedná o texty pro veřejnost, tak taky vlastně za to může zodpovídat kolega nebo 
to (G: ano) musí <proběhnout> tou agenturou? 
G:      <Takhle to…>       to projde přes toho kolegu jenom. 
I: Mhm. Aaa… jak-jak často vlastně byste řekl, že se to rozděluje? Častěji ta agentura nebo 
častěji ten kolega? 
G: Já si myslim že častěji kolega. 
I: A je za to ňák výjimečně ohodnocen nebo to <patří k jeho práci?> 
G:               <Mmm netušim.>  (I:  mhm) Mám pocit, 
můj dojem je takový, že to patří k jeho práci. 
I: Mhm. A… vlastněěě no teď sem-teď sem ztratila nit… 
G: To je hnedka to příde. 
I: Já sem chtěla něco ještě o těch dokumentech… nevadí, deme dál. 
G: To Vás napadne. 
I: To mě napadne třeba později. Takže my jsme mluvili o těch jazykových kurzech, že tady 
máte angličtinu, němčinu, (G: ano) a chybí Vám třeba ještě ňáký jazyk? 
G: Mně vyloženě n-jako nechybí, (I:  mhm) j-je to to co jakoby vesměs co potřebujeme, to 
základní, to hlavní a (I:  mhm) m-jako souhlasim s tim, nebo ta věc je jasná, pokud by někdo 
se chtěl zabývat jiným jazykem, má spoustu příležitostí ve svém… volnym (I:  mhm) čase jak 
se k tomu postavit.  
I: A jak jsou zaměstnanci motivováni k tomu, aby se vlastně.. zúčastnili té výuky nebo chodili 
na ty kurzy? 
G: Že to je zdarma. Jsou motivováni jakoby, že to je benefit, to znamená že oni (I:  mhm) 
vlastně zdarma mohou absolvovat vzdělání. 
I: A využívají toho? 
G: Myslim si, muj názor je ten, že dost to využívají. 
I: A jak častooo vlastně ta výuka probíhá? 
G: Jednou týdně, hodinu? 
I: A myslíte si, že to stačí takhle? 
G: Já si myslim, že to stačí proto, aby ten člověk seee-když to spojí s tim, že v tý práci si 
občas popovídá (I:  mhm) s tim Ryanem v angličtině, tak si myslim že to pak je dost-
dostačující. (I:  mhm) Protože ono zase pak další věcí je, že když člověk pracuje tak na to 
nemá ani tolik času se tomu věnovat pak třeba po práci, takže si myslim že už takhle ten-
věnovat tomu času-hodinu času, buď v pracovní době nebo po pracovní době a eště se pak 
třea připravovat na ňákou-na ňáké úkoly, tak to prostě, to zabere už. 
I: Určitě, no. A jakým způsobem se pak zjišťuje pokrok těch zaměstnanců? 
G: Testy. <Probíhají> testy. 
I:          <A…>   když je nesplní nebo…? 
G: No, to se přiznám, že nevim jak by to fungovalo, jesli v-zaslech sem, eeh že teoreticky by 
to mohlo bejt poprvé jakoby výstraha, napodruhý že by o tu-o tento benefit přišel, (I:  mhm) 
že to nemá smysl. <Takže to> je maximálně, že může o tento kurz zdarma přijít. 
I:          <A je…>         a je to ňák 
omezené? Že se třeba řekne třikrát a dost prostě, musí zase dostat šanci někdo jiný <nebo 
můžete…>  
G:               <Nenenenene, to ne.> 
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I: ...ste tady dejme tomu deset let a můžete těch deset let chodit na jazykový kurz. 
G: Myslim si, že ano. 
I: Mhm. A preferoval byste  v tom kurzu rodilého mluvčího nebo radši českého lektora? 
G: Eh záleží, dle mého názoru naaa úrovni v ňák-ňáký kde se ten člověk nachází zrovna, 
myslim si že pro uplný začátečníky je asi lepší českej lektor, ale od ňáké už prostě ehm lehce 
pokročilé (I:  mhm) dovednost-znalosti, že je optimálnější zahraniční… (I:  A…) lektor. 
I: …ta forma procvičování? Jakou máte třeba nejradši, jestli radši gramatiku, cvičení, psaný 
projev, mluvený projev…? 
G: Já si myslim, že dovedu bejt-skombinovat dohromady všechno. 
I: A co byste nejvíc využil v praxi? 
G: Co bych využil jako tady z těchlechtěch projevů různejch jak cejtim? 
I: Mhm no, eeh všeobecně co byste si přál na-aby se v těch kurzech více probíralo nebo na co 
více se zaměřit? 
G: Tak já sem spokojenej s tim jak to v současný době běží, to znamená, že částečněěě 
gramatika, částečně cvičení a.. já třea chodim na němčinu, t-kde teda eště nejsem schopen 
hovořit, (I:  mhm) v tom jazyce, krom jakoby základních věcí který-to je prostě uplně jedno, 
takže já si nedokážu, jako mi to př-tak jak to je, v současný době nastavený, tak mi to 
vyhovuje. (I:  A…) To znamená gramatika spojená s procvičováním té gramatiky.  
I: Mhm. A záleží Vám na počtu účastníků… <v tom kurzu?> 
G:           <Tak to si> myslim, že je dobre když eeh, my 
tam chodíme dva, a přide mi to je tak optimální počet do těch čtyrech  lidí. 
I: Mhm. A stává se, že jsou kurzy, kde je těch lidí víc? 
G: Mmm myslim si, že ano, že sou kurzy kde je i víc lidí. 
I: A n-nevíte jak-jestli oni sou takhle s tim spokojeni, <jestli jim to vyhovuje?> 
G:             <Nne, nikdy sem se s nima> (I:  mhm) 
o tom nebavil. 
I: Mhm. A dostáváte přínosnou zpětnou vazbu od lektora?  
G: Ano.  
I: A jak dlouho už chodíte na ty kurzy?  
G: Já chodím od ledna letošního roku, to znamená, a teďka byly prázdiny přes 
eeeeh…(I:  mhm) červen, srpen, což znamená, že to je šest měsíců.  
I: A budete pokračovat?  
G: Budu, budu pokračovat ano. 
I: To je dobře. A pociťujete ňáké kulturní rozdíly mezi Vámi a právě zahraničními kolegy?  
G: Eeh… to sou podle mě detaily. Jako samozřejmě i protože sem třea byl v zahraničí, tak i ty 
věci trošku znám, (I:  mhm) aale sou to podle mě minimální… minimální kulturní rozdíly. 
(I:  mhm) Když to řeknu v rámci Evropy, Ameriky, tam sou to podle mě nepatrný rozdíly. 
I: A ovlivňuje to ňák tu spolupráci? 
G: Ne. 
I: A nevíte třeba jestli firma požá-pořádá i ňáká jiná školení, třeba než eh ty jazykové? 
Komunikační školení nebo… 
G: Tak eh míváme samozřejmě jakobyyy eeh… školení lektorů jako který před-dané téma 
věnují prostě lidem, který sou takto vybraný, který to využitou. (I:  mhm) Takže takový eeh 
školení tady sou.  
I: A na to se teda nemůže přihlásit každý, ale je to speciálně pro uzavřenou skupinku? 
G: Je to pro vybrané účastníky jenom. (I:  mhm) Komu se to jakoby hodí, pro tu novou-jeho 
práci nejvíce. 
I: A účastnil ste se něčeho takového?  
G: Ano já už sem byl účasten asi čtyřem tajitěch kurzů. 
I: A co Vám to přineslo? 
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G: Co mi to přineslo? Tak eeh primárně asi třea jinej pohled na věc. (I:  mhm) Když řeknu 
třea kurz komunikace tak eeh… člověk vidí jak to dos-jak to- jak to vidí někdo jinej kdo by 
měl bejt zkušenější, kdo to prostěěě ňákym způsobem i… školí, vyučuje, tak eeh mě to příde 
prospěšný z toho, že člověk může… vidět další názor a něco se naučit, co třea nezná, já sem 
těma kurzama i v minulých zaměstnáních prošel, takže (I:  mhm) tam nedokážu říct, že by to 
bylo extra něco novýho pro mě, ale jako je to dobrý už z toho principu, že člověk vidí co-jak, 
jak myslí jiný lidi. 
I: A využíváte ty poznatky potom v praxi nebo…? 
G: Ty… které si myslim, že fungují tak ty využívám. 
I: A jak byste na závěr charakterizoval tuhletu společnost? 
G: Tuhletu naši firemní společ-tuhletu naši firmu? Tak já bych jí charakterizoval jakože mla-
firma kde je tu relativně mladý kolektiv, takže je taková otevřená, že tady je prostě běžnou 
normou tykání, lidi sou vesměs, jelikož to je malá firma, tak eeh sou přátelský k sobě 
navzájem v tom kolektivu. A… to asi víc už bych k tomu nedokázal říct nebo jesli to takhle 
stačí (I:  mhm) nebo eště byste něco chtěla? 
I: A třeba tu mateřskou zase naopak? 
G: Eeh tam mi příde akorát že bysme možná častěji mohli aspoň častěji těm něm-třea aspoň 
jednou za rok se ňák nevim třea potkat, (I:  mhm) protože já ve svý podstatěěě eeh… znám ty 
lidi pouze po mailu znám asi vlastně ňáký ty, co tady byli nám pomáhat točit to video, takže 
vlastní podstatě… tam bych to trochu zlepšil v tom, že by mohlo proběhnout ňáký-ňáká 
návštěva prostě, té ma-té centrály a (I:  mhm) aby se ten člověk třea aspoň já nevim pozdravil 
s lidma s kterejma komunikuje takňák. 
I: Mhm. A myslíte si, že má centrála velký vliv na to, co se děje tady?  
G: Já myslim, že určitě. Už tim, že vydává určité jakoby směrnice, jak má co fungovat 
(I:  mhm) eeh tim, že ty věci schvaluje, tak to ovlivňuje. 
I: Dobře. Tak to by mi takhle stačilo. 

 
Interview 11: Tomáš Suchánek      (00:21:35) 
 
I: …dlouho ve filmě-ve firmě pracujete? 
G: Teď to budeee… patnáct měsíců asi… přibližně. 
I: Mhm. A co je Vaší pracovní náplní? 
G: Eeh sem vývojář prooo iPhony, vlastně iPady. (I:  mhm) <a jakási zařízení> 
I:           <A co to v praxiii> v praxi 
znamená pro Vás? 
G: Eeh v praxi to znamenává, že pokud dostaneme zadanou práci, tak eeh... uděláme třeba 
nabídku, nebooo navrhneme časovej plán aaa  (I:  mhm) podle něj pak pracujeme když je 
odsouhlasenej… takovej plán. 
I: A tu nabídku dostanete vlastně… přímo....? 
G: Nabídku dostáváme jak kdy, buď vlastně přes jednatelku, (I:  mhm) nebo přes našeho 
obchodního vlastně manažera aaa nebo z-od německých kolegů (I:  mhm) z naší mateřský 
společnosti. 
I: A komunikujete takhle často… právě díky těm nabídkám ze zahraničí <cizím jazykem?> 
G:                     <Eeh většinou,> 
většinou mailem, (I:  mhm) anglicky. Naštěstí teď už nastavili žeee náš jazyk komunikační 
bude angličtina, takže to už už (I:  mhm) to de. 
I: To bylo ňáké oficiální nařízení zhora nebo…? 
G: Nooo zatim to bylo uplně neoficiální tak trošku, ale snažíme se je tlačit aby to dodržovali. 
I: A na koho tlačíte… konkrétně? 
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G: Eeh momentálně už byliii daný vlastněěě l-lidi že máme SPOKA, single point of contact 
jednoho člověka s kterym bysme měli komunikovat, (I:  mhm) takže ten řek, že s námi bude 
mluvit anglicky, (I:  mhm) tak se snažíme aby doopravdy komunikoval když už to řek von. 
I: Z centrály nebo… <z mateřské firmy?> 
G:    <Z-z mateřské> firmy (I:  mhm), ano, přesně tak. 
I: Dobře. A máte hodně zahraničních kolegů?  
G: Hmm… No v… pokud ssse kolegové z mateřské společnosti (I:  mhm) dají považovat za 
kolegy tak jich je asi stokrát víc (I:  mhm) než nás tak… 
I: A ste s nimi často v kontaktu teda? 
G: Eeh sssme většinou každý týden s nima v kontaktu… (I:  mhm) 
I: A jaké ovládáte cizí jazyky? 
G: Angličtinu. Víc… (I:  mhm) moc né. 
I: A byla ta znalost angličtiny předpokladem pro Vaši pozici? 
G: Eeh dozvěděl sem se časem že to byl jeden z důvodů, proč sem byl přijat. <Tak…> 
I:               <Aha.> A bylo to 
ňák u pohovoru reflektováno nebo… ? 
G: Mhm. Byl sem vlastně na třech kolech pohovoru aaa z toho ze dvou sme se bavili anglicky 
takže (I:  mhm)… <takže takle.> 
I:           <Takže> nevědomky ale byl ste zkoušen. 
G: Byl sem zkoušen. No vědomky, ale byl sem zkoušen, (I:  mhm) ano. 
I: Aaa jakou si myslíte žeee ty cizí jazyky hrají obecně roli v-ve výběrovém řízení pro tuhle 
firmu? 
G: Hmm tak zrovna vono obecně na vlastně pozici na informatika tam je hodně důležitá 
angličtina (I:  mhm), je fakt že sem byl částěčně příjmán na pozici konzultanta pro Škodovku 
nebo pro zákazníky, takže tam to bylo taky potřeba, že byla potřeba komunikace sss vůbec s 
německými kolegy nebo (I:  mhm) sss jinými zahraničními, takže tam byla hodně potřeba-byl 
potřeba cizí jazyk. 
I: A nechtěli po Vás němčinu? Tim že vlastně <firma je německá> mateřská... 
G:        <Eeh…> chtěli abych se učil ale já 
vzdoruju. 
I: A daří se vám to? 
G: Daří se mi to.  
I: Mhm, aaa kdyby ste měl vliv na to, jak se jazykově připravují budoucí zaměstnanci nebo… 
jak jazykově vybavení vlastně sem přicházejí, (G: mhm) změnil byste na tom něco? 
G: No určitě by bylo fajn, aby všichni uměli, protože opravdu ta komunikace je potřeba čas 
od času (I:  mhm) sss, eeh… bez toho jazyka pak se špatně komunikuje. Naštěstí máme teda 
dva zahraniční (I:  mhm) kolegy který nám s tim pomáhaj, takže… de to, (I:  mhm) i když 
člověk neumí, ale když potom příde třeba mail a musim, já nevim, do štyr hodin odpovědět, 
(I:  mhm) tak bez znalosti potom to de špatně. Nebo… ta komunikace pak je špatná a ztrácí se 
(I:  mhm) některý informace a tak. 
I: Takže sou tady ňáké jazykové problémy, které překonáváte? (G: mhm) A konkrétně třeba 
pár situací jenom…? 
G: A tak naštěstí sme  (I:  no) na nic takovýho nenarazili, zatim nic vážnýho, ale pravda že 
třeba sme už měli, že trvalo třeba dva tři maily sme si vyměnili s našim kolegou než, eeh, sme 
si porozuměli pořádně (I:  mhm) co vlastně je potřeba udělat, aleee naštěstí německý kolegové 
s kterými komunikujem umí dobře anglicky, takže… (I:  mhm) <to jde dobře.> 
I:          <A preferujeteee>  
      <jaký kontakt?> 
G: <Angličtinu… Jo…> jááá abych řek pravdu radši psaný, radši ten mail, (I:  mhm) protože 
přece jenom m-moc-moc eeh, neměl sem praxi v mluvení, vlastně, takže… to je znát (I:  
mhm) hodně potom při komunikaci.  
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I: A když Vám zazvoní telefon, tak utečete nebo ho statečně zvednete? 
G: Naštěstí se mi to ještě nestalo.  
I: A co byste dělal? 
G: Ale když sme mluvili… tak musel bych to zvednout žejo. (I:  mhm) Ale je pravda že ta 
německá angličtina, jí je špatně rozumět…<m-mluvený.> 
I:       <Eště hůř v tom> telefonu, no. A byl ste, třeba 
někdy na eeh, zahraniční služební cestě? 
G: Eeh, byli sme zatim, naštěstí sem nebyl, no, naštěstí, nebyl sem eště v mateřský firmě (I:  
mhm) na školení, to už několik kolegů tady místních bylo, byli sme jenom na výstavách aaa 
tam většinou to (I:  mhm) šlo… (I:  A…) Pár kolegů německých bylo tady, aaa až s jednou 
výjimkou sme se dorozuměli bez problémů. 
I: A co ta jedna výjimka? 
G: Tomu nebylo rozumět ani slovo, i když mluvil anglicky… snažil se. <Ale… vůbec…> 
I:           <Aaa řešili> ste to 
ňák <nebo…?> 
G: <Nooo> naštěstí to bylo jenom takový neoficiální, jenom si chtěl popovídat, ale… jenom 
chtěl poblahopřát jednomu kolegovi k narozeninám, ale nerozuměli sme mu ani slovo. (I:  
mhm) Takže to se-to se dál neřešilo, že, ehm, nebylo potřeba. 
I: Nebyl z toho potom ňáký problém nebo… <to prostě…> 
G:     Vůbec ne, <to bylo…> to se přešlo. 
I: A rozuměl on vám? 
G: Myslim si že jooo. 
I: Jo… dobře. A jak častooo takhle komunikujete právě s tou mateřskou firmou nebo… ? 
G: Tak jednou dvakrát do týdne, (I:  mhm) podle toho jestliii je zadanej ňákej projekt, třeba 
když je projekt eeh z-od německé firmy, tak se musí komunikovat minimálně jednou týdně, 
(I:  mhm) ale bývá to víckrát. 
I: Že se zjišťuje (G: hmm) vlastně ten postup na <tom projektu.> 
G:       <Přesně ták,> nebo si dohadují ňáký 
detaily nebo tak podobně.  
I: <Takže s-st..> 
G: <Jinak vvv> většinou máme ten kontakt že nám pošlou ňákou nabídku jestli něco umíme, 
my jim odpovíme, a to (I:  mhm) pak je na jeden dva maily, (I:  mhm)  většinou jeden..  
( pozn.: přišel host ) 
I: Anooo?  
G: …Čaaau. 
( pozn.: host odešel ) 
I: Takže vlastněěě… oni si to hodně hlídají, co se tady děje, nebo vás nechávají v podstatě…? 
G: Snaží se to teďkon zlepšit, dřív to bylo takový hodně… bych řek jako divoký, ale teďkon 
už se to snaží řešit, aby sme byli informovaný z obou stran co se děje aaa kde (I:  mhm)  sou 
volný kapacity třeba nebo tak, takže momentálně je to vlastně poslední měsíc, (I:  mhm) co se 
to zintenzivnilo tadlenta komunikace. 
I: A divoký, to jako…? 
G: Žeee… všichni tak pracovali, jako, nikdo to neřídil. 
I: Mhm, a kdo se o to, jako zasluhuje, že najednou to dostává řád? 
G: Hmm… no, německý kolegové teďkon projevili, že by chtěli konečně vědět co se tu děje. 
I: Jo. 
G: No my sme se snažili s nima třeba i komunikovat, ale je fakt že voni neměli třeba daný 
vůbec, eeh… třeba neměli člověka kterej by byl ten náš single point of contact (I:  mhm), bylo 
to takový složitý, ale teď se měněj postupně… tydlenty procesy (I:  mhm)  komunikace a tak 
podobně. Takže už je to-už je to lepší. 
I: A komunikujete i s jinými pobočkami? Vlastně vy nejste jediná pobočka tady <a…> 
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G:            <Eeh > měli 
bysme právě teďkon už mít jenom tohodle jednoho kolegu kterej zaštiťuje všechno (I:  mhm). 
A jinak když příde, to se stalo za ten rok co sem tady, tak sssnad dva maily z jiných poboček 
po světě, ale je to výjmečný. 
I: Mhm a uvítal bysteee jako víc těch zahraničních cest? Nebo naopak radši… zůstat tady 
v kanceláři? 
G: Abych řek pravdu uvítal bych to, ale bál bych se toho minimálně ze začátku. Ale rozhodně 
pro praxi, zkušenosti, by to bylo dobrý. 
I: Mhm, a jakým způsobem… normálně komunikujeteee vlastně tady s ostatními 
zaměstnanci?  
G: Tak vzhledem k tomu že většina je česká, tak česky… (I:  mhm) A často… aaa se 
zahraničníma kolegamaaa, s Ryanem ten je Američan, takže s tim anglicky, sss-vzhledem 
k tomu že neumim německy, tak s Martinem si moc… nepokecám. <Ale…> ale snažíme se. 
I:          <Dobře.>  
Aaa když tady sou ňáké schůze nebo porady tak, eeh, zohledňuje se to ňák, že tady sou 
zahraniční kolegové, nebooo prostě se tady jede českyyy a…? 
G: Eeh, jede se česky, naštěstí on Ryan dobře rozumí českyyy (I:  mhm), ale když třeba je 
potřeba, tak neni problém přepínat většinou, nebo vo-on když mluví, tak mluví anglicky (I:  
mhm) a nikdo s tim nemá problém většinou. 
I: A funguje to, že vlastně si takhle vzájemně rozumíte a každý mluví svym jazykem? 
G: Přesně taaak. 
I: Mhm, tak to je dobře. 
G: Ně-někdy mluvímeee, přepneme, aniii člověk pomalu neví že přepnul… 
I: Mhm, aaa jak komunikujete s veřejností a s klienty? 
G: Eeh, co já sem zatim mluvil s klienty, tak všichni byliii český (I:  mhm) takže… (I:  mhm) 
česky. Jako při-přímo, (I:  mhm) s klientem když...eeh (I:  Dobrý.) ma-mailem to je čas od 
času žejo anglicky, ale při-přímo zatim jenom česky. 
I: A je tady ve firmě ňáký oficiální jazyk? Nebo ňáké jazykové ustanovení? …Pravidla? 
G: Hmm, nooo já sem si dycky myslel že to právě byla angličtina, pak mi to jednou bylo 
vyvrácený že neee, ale… žiju v domnění žeee pro celou firmu jakooo vvv International Group 
je to angličtina. (I:  mhm) Vzhledem k tomu, že vlastně mají pobočky v Mexiku a 
v Americeee a (I:  aha) v… Myslim si že je angličtina, aleee Němci neradi používaj uplně 
vždycky… 
I: Mhm, máte s tim tu zkušenost? 
G: Máme s tim tu zkušenost no, (I:  mhm) že… neradi. 
I: Dobře. Aaa pozorujete teda rozdíl, když eeh… ste-se účastníte ňáké komunikace a je 
v češtině, a když je potom v cizím jazyce? Ja-jaké to jako pro Vás je… potom? 
G: Ehm, vono naštěstí právě zrovna v tadytom oboru… vlastně většina technických termínů 
je v angličtině, (I:  mhm) takže von mezi tim moc neni rozdíl. Někdy v češtině je to horší. 
I: Jakto? 
G: Že n-nejsou české ekvivalenty aaa třeba v kontextu to potom vyplyne jinak, nebo nevíme 
přesně jak se vyjádřit v češtině, (I:  mhm) abych řek pravdu. 
I: A jak byste popsal (G: mhm) komunikační klima tady… ve firmě? 
G: Hmm v jakém smyslu? 
I: No tak jestli je to… jestli se s každým domluvíte, jestli je to všem příjemné komunikovat… 
G: Nooo, já myslim že… (I:  mhm) nemáme tady asi nikoho, kdo byyy nerad komunikoval. 
Někdy komunikujeme až moc. 
I: V jakém smyslu? 
G: Že se většinou pak ňák pohádáme, nemůžem se domluvit a zabere to půl dne. (I:  hm) A 
nic se nedomluví. 
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I: Mmm, a stalo se Vám někdy, že právě ten cizí jazyk ZTÍŽIL ten úkol, nebo… ten váš 
pracovní výkon? 
G: Mmm, pokud sme dostali zadání v němčině tak potom… to jo. Nebo když je požadavek, 
žeee aplikace musí být v němčině tak nám to potom ztěžuje, protože tomu nerozumímeee a 
vznikaj třeba zbytečné chyby, (I:  mhm) jenom kvůli tomu, že myyy nevíme třeba kontext… 
těch vět německejch nebo vůbec z toho textu, který máme použít. Ale naštěstí právě tady 
máme Martina, takže ten nám s timhletim pomáhá hodně. 
I: A reflektuje (G: mhm) to ňák firma, že ví, aha tak tenhle zaměstnanec neumí německy, ale 
dostal… vlastně… takovýhle typ úkolu, co teď s tím?  
G: Hmm… M-mm. (I:  m-mm) Né, bohužel. Kdybysme neměli Martina, tak pravdaaa, 
netušim, jak bysme takový věci dělali. (I:  mhm) Hm. 
I: A dostane se k vám i ňáká, dejme tomu cizojazyčná komunik-eeh-dokumetace… 
v němčině? 
G: Eeh… jo. Několik-několikrát sme měliii zadání v němčině, (I:  mhm) ale to většinou 
potommm se připomnělo, žeee bysme to chtěli spíš v angličtině, (I:  mhm) aaa většinou se 
nám vrátil už potom v pořádku.  
I: Mhm, tak… (G: hm) takhle to funguje, nebo… (G: hm) popřípadě německý kolega tady… 
 <jako t-taková záchrana.> 
G: <Popřípadě nám pomůže přeložit.> 
I: Takže tady existují ty situace, kdy předem víte, že budete mít problémy s porozuměním (G: 
hm) nebo… i třea s vyjádřením se, chtějí po vás někdy abyste… vlastně jim odpověděl zase 
v němčině, nebo…? 
G: Eeh, to naštěstí… neee. Vždycky když nám třeba napsali, a byl to i německej mail, tak my 
sme rovnouuu odpovídali anglickyyy a… nebývají v tom problémy. (I:  mhm) Myslim že snad 
jednou to bylo trošku, že sme si pak nerozuměliii, ale… 
I: Mhm, a jak to hodnotíte, že třeba ta aplikace má být v němčině… a vy víte (G: au-) je 
zrovna tady vy? 
G: Je to-je to požadavek zákazníka, a my ho musíme ho dodržet a… (I:  mhm) potom… právě 
kdybyste neměli třeba Martina, tak bysme si holt museli najat třeba ňákýhooo překladatele, 
nebo někdo, kdo by nám to zkontroloval, (I:  mhm) to by se muselo řešit… <jinak.> 
I:                A existuje <takhle> ňáká 
agentura… která vám pomáhá s překlady nebo s tlumočením? 
G: Eeh, momentálně nám pomáhají ty naši kolegové, takže… (I:  mhm) tak. Nebyl-nebylo 
potřeba vlastně využít ňákých externích zdrojů zatim. 
I: Takže na kolegy se občas spoléháte, ale (G: mhm) spoléhají se kolegové někdy na Vás? Na 
Vaše jazykové znalosti? 
G: Mmm, určitě jo, čas od času se i přijdou zeptat, nebo když… si neni jistej co co znamená, 
ale… (I:  mhm) jinak právě zatim… co vim tak Ryan tady už žije dlouho, a von umí moc 
dobře takže… <Většinou to neni potřeba no, většinou> rozumí dobře. 
I:              Takže <spíš záměrně.. jo. Mhm.> A co si o tom myslíte takhle když za Vámi 
někdo příde? 
G: Já sem rád, že můžu někomu poradit. 
I: Mhm, a je Vám znám ňáký příklad, kde došlo právě třeba k nedorozumění, nebo k ňákému 
špatnému překladu, něco prostě se ztratilo… v té-během té cizojazyčné komunikace a 
způsobilo to ňákou škodu zas, nebo naopak novou (G: mmm) myšlenku na kterou byste jinak 
nepřišli?  
G: To asi neee, naštěstí. Většinou… no, š-škodu asi přímo neee, ale potom je to třeba zdržení, 
když (I:  mhm) musí člověk právě za-za den… třebas se vrátí odpověď a zjistí, že člověk, že to 
pochopili špatně. Aleee myslim si, že přímo-přímooo třeba způsobený překladem, to asi 
nebylo. Většinou spíš třeba, že nám úplně neporozuměli. (I:  mhm) Vlastně že-že kdyby sme 
jim psali česky tak by nám neporozuměli, nebo německy. Spíš eeh, neznali třebaaa 
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problematiku úplně, nebo taaak, ale… přímo- (I:  hm) přímo z jazykovýho důvodu, že by tam 
byla jazyková bariéra velká, to asi… to nebyl ten… důvod, si myslim.  
I: Mhm. No a co-co si o tom myslíte vlastně, že… se stávají takovéhle věci, že… né jenom 
jazykově, ale že vlastně i technicky… to né vždycky… funguje? 
G: No, stane se… naštěstí když se něco takovýho stane, tak pak už se to moc neopakuje, 
ale… (I:  mhm) naštěstí n-neměli sme moc problémů zatim. 
I: Hm. A myslíte si, že se v téhleté firmě dá mluvit o mnohojazyčnosti? <Funguje tady ňákým 
způsobem…?> 
G:            <Asi jooo, asi určitě. My> 
tu angličtinu používáme hodněěě, ale je pravda, že v-my jí většinou používáme tak, že je to 
pro nás jako přirozená věc, takže (I:  mhm) to nebereme jako… něco extraaa, ale… určitě bez 
angličtiny, bez žádnýho cizího jazyka by to asi nešlo moc. 
I: Mhm. A má to ňákou hodnotu, nebo cenu… pro tuhletu firmu? 
G: Určitě. (I:  určitě) Díky tomu že právě můžeme, vlastně nasazujeme aplikace do celýho 
světa tak… tam, jinak bysme si to nemohli dovolit.  
I: Mhm. Aaa vlastně tady fungují jazykové kurzy, (G: mhm) ve firmě… chodíte na ňáký?  
G: Na <angličtinu.> 
I:  <Na angličtinu.> Mhm. A jak sou zaměstnanci motivováni k tomu, aby se účastnili té 
výuky? 
G: Hm. No, každý asi sám… Eeh, každý si rozhodne, jestli chce chodit, a pokud má důvod 
chodit, tak už by to pro něj měla bejt motivace. Jinak… proč by to dělal, nikdo to nemá 
nařízený, (I:  mhm) aaa eeh myslim si že všichni chápou, že nám to pomůže právě už 
v komunikaci s-právě sss naší mateřskou společností. (I:  mhm) Už třeba jenom pro 
osvěžení… eeh, toho jazyka je potřeba… mluvit trošku, a proto chodíme na kurzy. 
I: Mhm. A jaké jazyky sou na výběr? 
G: Angličtinaaa, němčina. 
I: A chybí Vám tam ňáký ještě? <Nevyužil byste to v praxi…>  
G:     <Já sem s angličtinou spokojenej.> 
I: Mhm, dobře. Aaa jak často ta výuka probíhá? 
G: Jednou za týden… hodina. 
I: Mhm, a stačí Vám to takle?  
G: Stačí. 
I: A jak-jakým způsobem se zjišťuje pak ten pokrok zaměstnanců? 
G: No… to si myslim, že se… eeh je pravda, že čas od časuuu píšemeee něco jako dotazník, 
vlastně vyplňujeme, jak sme spokojený, jestli se nám zdá, že to bylo (I:  mhm) přínosný, a tak 
podobněěě, ale… ani nevim jestli sem to-jó jednou, mám za to že sem takovej dotazník 
vyplňoval. 
I: A co v případěěě, žeee ňáký zaměstnanec se nezlepší? 
G: To byste se musela zeptat paní jednatelky. 
I: Mhm. Aaa preferujete rodilého mluvčího, nebo spíše českého lektora? 
G: To já bych určitě preferoval rodilého mluvčíhooo, <ale… ty se asi špatně>  
I:        <Mhm, a tu možnost nemáte…>  
G: schání… (I:  mhm) na jednu hodinu týdně. 
I:  Mhm, aaa jakou máte… rád formu procvičování toho jazyka?  
G: Já mam nejradši, když s někym můžu jenom mluvit. 
I: Jenom? 
G: Hmm. 
I: Mhm. Radši než… prostě <cvičení nebo gramatika…> 
G:           <Je to fakt, že ta gramatikaaa> je určitě dobrý, když právě už 
jenom děláme tu písemnou formu, tak (I:  mhm) tam je to znát, kdyžžž potom člověk používá 
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šššpatně ten jazyk, takže právě jak máme českýho učitele (I:  mhm) a učitelku, tak on nás učí 
hlavně gramatiku. Vlastně na mluvení tady máme Ryana. 
I: Takže to <cvičíte mimo kurzy… t-to mluvení… mhm.> 
G:           <Takže to… cvičení je mimo kurzy, nooo.> 
I: A co víc využijete v praxi, nebo co-co byste si přál ještě, aby do těch kurzů bylo… ňákým 
způsobem zahrnuto? 
G: Hmm… V praxi využívám obojí, právě že naše hlavní-hlavní komunikační, vlastně je 
právě ta písemná, (I:  mhm) tak tam je znát ta gramatika, takže to hodněěě využíváme… aaa… 
řikám ještě sem nebyyyl (I:  mhm) na žádnym školení v Německu, ale tam by se určitě zase 
hodilo tooo schopnost mluvit… (I:  nonono) dorozumět se.  
I: A pociťujete (G: takže...) ňák to zlepšení vlastně za tu dobu, co ten kurz navštěvujete? Že 
třeba… nevim, (G: mhm) rychleji odepisujete, nebooo ste si jistější… 
G: Sem si jistější… tak ono určitě vlastně od školy sem si prakticky angličtinu neprocvičoval, 
(I:  mhm) a je to č-pomalu to vyprchává z tý hlavy, takže určitě je dobrý si to osvěžit, takle. 
I: Mhm. A záleží Vám na počtu účastníků v tom kurzu?  
G: Vůbec ne. 
I: Takže… od velké skupiny až po individuální výuku je to v podstatě <takňák jedno, mhm.> 
G:           <Je to jedno, ano.> 
I: Dobře. A dostáváte přínosnou zpětnou vazbu potom od lektorky? 
G: Co tím myslíteee? 
I: No tak eeh, <chybyyy, nebooo...> 
G:   <Jooo takhleee.> Jooo, tak… vždycky nás upozorní, kdyžžž… používáme 
špatně něco, takže… (I:  mhm) chybama se člověk učí. 
I: Mhm. A pociťujete ňáké rozdíly kulturní, vlastně mezi českými a zahraničními 
zaměstnanci? Eeh… 
G: Hmm, vůbec neee. Právě voni užžž právě ž-ži-žijou tady dlouho, (I:  mhm) takžeee… moc 
né, a čas od času se ptáme, jaký třeba oni vidí rozdíly aaa… rozhodně řikaj, že tady rozdíly tu 
sou, (I:  mhm) aleee… vlastně my s Ryanem… ne-nevidíme ňákej rozdíl… větší. (I:  mhm) 
Nevim (I:  A…) jestli už tak moc se chová jako čech nebo… jestli to jenom neni znát… 
I: A třeba když (G: ten) si píšete s těmiii ze zahraničí, (G: hm) tak… vlastně…   
              <to nepocítíte.> 
G: To sou <čistě potom většinou> pracovní věci, (I:  mhm) takže tam takový věci se… vůbec 
neprojeví. 
I: Mhm, aaa pořádá tahle společnost i ňáká jiná třeba školení o komunikaci? 
G: Eeh, určitě sou tady kurzyyy, čas od časuuu… minimálně třeba rétorika, (I:  mhm) nebo 
vedení týmu, a tak podobně. Na některých sem už byl, na některý možná třeba (I:  mhm) 
pudu, časem, ale pořádaj se kurzyyy… nevim přesněěě odkud… to je, ale vim že to je ňáká 
agentura ve společ-spojení s eeh evropskou unií, (I:  mhm) že to je dotovaný vlastně. 
I: A dalo Vám to něco? Nebo… 
G: Určitě. Člověk trošku-trošku se mu otevřou voči. Třeba když sme byli na rétorice, tak 
eeh… byla pěkná věc, kdy nám vlastně řek, že né každej názor je špatnej, cizí… n-nám 
ukázal, že i více názorů může být správných, (I:  mhm) a to-to nám dost pomohlo (I:  no)        
<třeba…> tak podobně. 
I: <Určitě no…> A berete s-si teda z toho příklad a v praxi… třeba ňáké komunikační TRIKY 
využíváte…? 
G: To asi né (I:  ne?) moc… (I:  mhm) nevim. A nebo to nevnímám tolik, (I:  mhm) pravda. 
I: A jak byste na závěr charakterizoval tuhle společnost?  
G: Hmm… těžko říct… <to nevim.> 
I:         Buď <čistě tuhle> pobočku, ne-nebo celkově, nebo jenom mateřskoou… 
            <C-co Vás prostěěě> první napadne. 
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G: Já <tu mateřskou, abych řek pravdu moc neznám…> abych řek pravdu, netušim co bych 
řek. (I:  mhm) Já sem tady spokojenej, vyvíjíme, myslim si že dělám dobrou práci… (I:  mhm) 
možná se nám uplně nedaří eště všechno prodat, ale poslední dobou se to pořád zlepšuje. (I:  
dobře) Je to přece jenom čerstvá mladá firma, takže ještě čekáme na ten největší… průstřel, 
nebo… průboj na trhu, (I:  mhm) ale… věřim tomu, že se to vylepší, určitě. 
I: Dobře. Děkuju. 
 
Interview 12: Denisa Jakubcová       (00:28:16) 
 
I:  Tak já bych se Vás chtěla zeptat, jak vůbec tahle česká pobočka vznikla? 
G: ... (delší odmlka) Česká pobočka vzniklaaa z rozhodnutí naší německé centrályyy 
expandovat do světa a podporovat služby které koncern nabízí celosvětově, (I:  mhm) a 
potažmo podporovat tím pádem spoluprácii se Škodovkou. To znamená že tahle pobočka byla 
prvotně založena pro podporu projektů, které spojují koncern se Škodovkou. 
I:  Mhm. A vzniklo to čistě tedy z německé strany nebo i Škoda na tom měla ... ZÁJEM, aby 
tady takováto firma vznikla?  
G: ... Eh ... tím prvotním iniciátorem byla německá strana a Škodaaa tenhleten projekt 
řekněme podpořila. (I:  mhm) Ten nápad... (I:  mhm) 
I:  Jak byste charakterizovala .. tuhle společnost? 
G: Myslíte naši českou pobočkuu a nebo naši, náš řekněme nyní již celosvětový holding? 
I:  Jak chcete. Můžete obojí. 
G: ... (dlouhá pauza) Máte nějakou představu z jakého úhlu bych ji měla <charakterizovat>?  
I:                                                                                                                       <To je>, to je 
právě na Vás... (Smích)         
G: Dlouhá odmlka          
I:  Co Vás první napadne? (G ... přemýšlí) Ňáká kategorizace? (G ... přemýšlí)  
G: Možná to stopněte, <já se> pokusim nějak rozmyslet... 
I:                                  <Dobře.> 
Po krátké odmlce, vypnutí diktafonu a jeho znovuzapnutí... 
G: Tuhletu společnost, naši jakože /Firmu/, to znamená tu ... divizi kterou máme tady v 
Čechách bych asi charakterizovala jako první společnost, která vznikla v rámci tvorby 
celosvětového holdingu... (I:  mhm) ... což znamená že vlastně se tady projevily řekněme 
všechny ty ... porodní bolesti toho rozšíření. 
I:  Dobře. A jaká je Vaše pracovní náplň? Tady ve firmě? Co všechno máte na starosti? 
G: Tak. Vzhledem k tomu, že tu společnost řídím, (I:  mhm) tak mám na starosti veškeré 
strategické věci plus samozřejmě řízení i nějakých operativních záležitostí ... aaa vzhledem 
k tomu rozsahu té firmy, tak samozřejmě styk se zákazníky a veškeré další věci, které k tomu 
patří. 
I:  Mhm. A využijete někdyyy v tomto případě cizí jazyky? 
G: Určitě, protože naši zákazníci jsou nejenom externí ale i interní. To znamená, že my 
některé služby dodáváme i naší německé matce, (I:  mhm) aa tím pádem tam ta komunikace je 
potřeba. Nehledě na to že máme některé společné procesy, (I:  mhm) o kterých je samozřejmě 
také nutno komunikovat. 
I: A jaké jazyky využijete? Konkrétně? 
G: Taak kromě češtiny kterou využíváme, taak standartně angličtinu a němčinu. 
I:  A je někdo v mateřské společnosti kdo mluví třeba nějakým slovanským jazykem? 
G: Ano, máme tam dokonce i české kolegy, v mateřské společnosti, je tam ... aspoň ... hmm o 
těch lidech které já vím několik kolegů, kteří mluví samozřejmě polsky, (I:  mhm), rusky, měli 
jsme dokonce i slovenskou kolegyni. 
I:  A dostanete se s nimi do kontaktu? 
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G: Eeh ... řekla bych, že pouze projektově a nebooo pokud chci. Oni nejsou většinou na mé 
úrovni. 
I:  Mhm, a jakou roli hraje zde, v české pobočce, právě ten cizí jazyk, znalosti cizích řečí při 
výběrovém řízení?   
G: Při výběrovém řízení ... se asi dá uvažovat o dvou kategoriích, první kategorie je výběrová 
řízení na pozice těch zaměstnanců, kteří dál potom poskytují služby koncovým zákazníkům, 
(I:  mhm) aaa tam ... ta role toho jazyka je dána těmi požadavky toho koncového zákazníka. 
I:  Aha. 
G: Někdy může být KO kritériem neznalost jazyka, někdy naopak ten zákazník třeba tu 
znalost toho jazyka nevyžaduje. (I:  mhm) Pokud se týká interních pozic, nebo spíš eh těch 
pozic zaměstnanců kteří poskytují nějaké služby do naší mateřské společnosti nebo jsou 
nuceni komunikovat, tak tam samozřejmě ten jazyk JE, bych řekla, nezbytným předpokladem. 
I:  Mhm. A zasahují do toho oni nějak? Že si mohou vybrat? 
G: Myslíte, že si mohou vybrat kterým jazykem budou komunikovat <nebo>? 
I:                                                                                                      <Tak>, nebo na jaké úrovni, 
nebo že že vám zadají ...určité požadavky, podle kterých vy máte toho zaměstnance vybrat? 
G: Teď myslíte toho externího zákazníka nebo toho <interního>? 
I:                                                                            <Ta mateřská> společnost. 
G: Mateřská společnost eeh obecně preferuje německý jazyk (I: mhm) samozřejmě, protože 
to je jejich rodný jazyk, takže tam jsou, tam ta preference je jasná, o- řekla bych žee nejsou 
ur- nejsou z mateřské společnosti rozhodně stanovena kritéria, co je pokládáno za, řekněme 
DOBROU znalost, (I:  mhm) aaa špatnou znalost když to převedu do nějakého takového ... 
laického formátu. (I:  mhm) Ta pravidla spíš jsou dána tím, jestli se ten člověk domluví a jestli 
je schopný nejenom vyjádřit to co chce, ale i  řekněme dostatečně politicky korektně.  
I:  Mhm. Aaa ... změnila byste něco na jazykové přípravě těch budoucích zaměstnanců? 
G: Určitě, myslim si žee k nám přichází spousta zaměstnanců, nebo spíš spousta uchazečů o 
zaměstnání, kteří tvrdí že jsou pokročilí v tom jazyce (I:  mhm) a já je ...  spíše potom tipuju 
na ňákou základní znalost, která jee spíše pasivního charakteru, protože si myslim žee spousta 
těch uchazečů není schopná tu svoji schopnost komunikace objektivně posoudit (I:  mhm), 
protože nikdy nebyli vystaveni tomu, aby opravdu museli komunikovat a nikdy nenesli 
zodpovědnost ... za tu komunikaci. Což se projevuje především tím že jsou možná schopni 
něco vyjednávat, s pomocí rukou a nohou, ale nejsou schopni být dostatečně ... bych řekla 
opravdu politicky korektní a nejsou schopni ta jednání vést na nějaké diplomaticčtější úrovni. 
(I:  mhm) (krátká odmlka) To si myslim že je asi to za- to za- to základní, s čim se potkávám 
při tom náboru těch zaměstnanců. (I:  mhm) 
I:  A když už se jedná o ... vyloženě zaměstnance, které zde máte, tak máte přehled o jejich 
jazykové úrovni? 
G: … Mám přehled o těch zaměstnancích, se kterými .. přímo spolupracuji buď v rámci 
nějakých (I:  mhm) projektů nebo které slyším, vidím, jak jednají ooo některých ostatních … 
mám rámcový přehled. (I:  mhm) Nee úplně detailní. 
I:  A využíváte pak tyhlety informace zase někam dál v případě, že je potřeba například nový 
projekt, tak předem víte koho vyberete kdo se na to hodí podle jazyka… 
G: Ano. Předem. Předem vím, kdo je dobrý (I:  mhm) pro komunikaci s kým aaa taky vím, 
kdo třeba v jakém jazyce komunikuje plynnějc, kdo, já nevim, je schopný opravdu líp 
vyjednávat než někdo jiný. 
I:  Mhm. A je tady ve firmě například i povýšení vázáno na určitou úroveň? V cizím jazyce? 
G: Já bych řekla že v tuhle chvíli eeh jsme se nikdy nedostali do pozice že bychom 
potřebovali, nebo že bychom rozhodovali o povýšení na základě znalosti jazyka, (I:  mhm) 
spíš bych řekla, že to vnímám trošku jinak, že to vnímám, že jazyk je nezbytným 
předpokladem prooo výkon určitých pozic. (I:  mhm) To znamená že se nejedná vyloženě o 
povýšení, ale už vůbec o tom aby člověk byl schopný vykonávat tu náplň práce. 
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I:  A usnadnila Vám někdy komunikace v cizím jazyce Vaše pracovní úkony nebo naopak 
právě? 
G: Eeeh … Já bych bez komunikace v cizím jazyce tu svoji pozici vykonávat vůbec. (I:  
mhm) 
I:  Aaa nastávají během toho někde ňáké jazykové problémy?  
G: Nastávají… Myslíte během MÉHO výkonu? 
I:  Mhm. 
G: Nastávají dost často aaa to z toho důvodu žee … já jsem primárně anglic- vlastně 
zaměřena na angličtinu, (I:  mhm) neznamená to, že německy nepíšu a nemluvím, nicméně 
většinou preferuju pokud si mohu vybrat komunikaci v angličtině, což potom aleee může vést 
k určitým problémům. 
I:  Například? 
G: … (Delší odmlka) Komunika- někdy jsou to komunikační šumy, protože eeh samozřejmě 
pokud se ta jednání vedou v angličtině s německými kolegy tak to znamená že ... to není 
rodný jazyk ani můj (I:  mhm) ani jejich, na druhou stranu velmi často se stává že moje 
znalost anglického jazyka je na trošku vyšší úrovni než na té jejich vzhledem k mému 
backgroundu (I:  mhm) aaa potom se stává dost neobvyklá situace, že .. oni mně rozumí když 
mluvím německy líp než já, když oni mluví anglicky. 
I:  A co pak děláte? Nebo... 
G: Noo pak si to vysvětlujeme a většinou to sklouzne k tomu že já začnu mluvit německy, 
protože (I:  mhm) je ta komunikace bych řeklaa rychlejší a praxí jsem se přesvědčila že mám 
větší, větší možnost jim vysvětlit, (I:  mhm) o co mi přesně jde. 
I:  A oni pak s Vámi taky komunikují německy...                                           
G: Ano a velmi rádi. (I:  smích…) 
I:  A globálně, dá se mluvit tady v pobočce o jazykových problémech? 
G: Eeh já myslím že česky se domluvíme (I:  mhm) všichni velmi dobře, nicméně máme i 
kolegy kteří jsou cizinci, (I:  mhm) s těmi .. s těmi bych řekla komunikuje asi každý v rámci 
svých jazykových (I:  mhm) schopností tak jak chce, to znamená buď s nimi mluví jejich 
rodným jazykem nebo s nimi mluví česky, protože oba česky hovoří a jsou víceméně plynní 
aaa nebo potom je to takový hezký miš-maš. 
I:  Mhm, aaa když jsou ňáké porady, jsou vedené i v jiném jazyce než v češtině? 
G: Nevím jak vostatní kolegové ale u mě když sou porady, tak v mnoha případech mohou 
buď přejít plynně do ňákého cizího jazyka, buď v případě když si myslíme že to pro toho 
kolegu je snažší to třeba pochopit (I:  mhm) aaa nebo když sou porady kde víme žee tím 
tématem hlavním je ten cizojazyčný, ta náplň práce cizojazyčného kolegy, tak potom se tady 
mluví klidně v cizím jazyce. 
I:  A jsou potom všichni ostatní účastníci schopní nějakým způsobem sledovat .. ten TOK 
informací a podílet se AKTIVNĚ zase zpátky? 
G: Většinou ano, pokud ne, tak pak v mým- v mém případě dochází k tomu žee ta samá 
informace se opakuje česky i v tom cizim jazyce. 
I:  Mhm, aaa jakým způsobem komunikujete z veřejností a s klienty?  
G: … S veřejností komunikujeme česky, (I:  mhm) eeeh s klientyyy .. pokud to nejsou 
vyloženě zákazníci v Německu, taaak určitě na území České Republiky česky. I když 
samozřejmě, NO, vzhledem k tomu, že našim největším zákazníkem je Škodovka, kdeee na 
spoustě manažerských pozic soou Němci, taaak samozřejmě i v cizím jazyce to znamená 
většinou německy… Máme samozřejmě i jiné zákazníkyyy a pak anglicky. 
I:  Mhm, aaa … v jakém jazyce dostává mateřská společnost určité oficiální podklady? 
G: Od nás <myslíte>…  
I:                <Mhm.> 
G: … To záleží na tom, jestli oficiální podklady jsou tvořeny přímo u nás a neboo přijdou z 
mateřské společnosti (I:  mhm) a je potřeba do nich pouze doplňovat buď nějaké údaje nebo 
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ňáké přehledy – pokud sou od nás tak dou anglicky, pokud dou přes mateřskou společnost tak 
ty jazyky sou .. obojí. To znamená (I:  mhm) i německy i anglicky. 
I:  A může se třeba stát že ten, dejme tomu, německý dokument přistane na stole nějakému 
zaměstnanci, který třeba s tou němčinou se trošku více pere? 
G: Můžete- může se to stááát, to jsou pak ale projektové záležitosti, kde jsou nastaveny ňáké 
procesy aby se to vyjasnilo, (I:  mhm) obecně, ve spoustě těch projektů by měl bejt hlavnim 
jazykem aa by měla být angličtina a to z toho důvodu že jsou to vývojové projekty, kdee 
standartně je, že to IT mluví víc anglicky než německy, pokud jsou to věci které se týkají v 
chodu té společnosti, tak se to stát nemůže.  
I:  Mhm. A máte .. zde v pobočce nějaký předepsaný jazyk? Nebo ňáké jazykové ustanovení? 
G: Ne, nemáme. Hovoříme, tak jak chceme. (I:  odlehčené zasmátí) Prozatím. 
I:  Prozatím … (smích) Aaa jak probíhá celkově ta komunikace s mateřskou společností, jak 
moc vlastně se zajímají o to co se děje tady? A jak moc do toho chtějí zasahovat? 
G: … Myslíte v rámci toho, jakým způsobem komunikujeme? 
I:  Mhm. 
G: Eh, charakterizovala bych to tak, že cílem mateřské společnosti je abychom uměli co 
nejvíc ty cizí jazyky (I:  mhm) aaa samozřejmě preferenčně němčinu. 
I:  A máte nějaké plány například na zlepšení nebo na urychlení komunikace, jednak zde a 
jednak směr Německo a zpátky? 
G: Taak všichni zaměstnanci mají možnost navštěvovat jazykové kurzy, (I:  mhm) které 
organizuje společnost které i platí .. společnost,eh na- řekněme v případě že je potřeba 
intenzivně zlepšit nějakým nár- nějakém urychleném tempu, to vzdělání, (I:  mhm) tak jsme 
schopni samozřejmě zajistit i intenzivní kurzy případně pro toho zaměstnance aby se opravdu 
zdokonalil rychle aaa zaměstnanci, jak jsem říkala mají možnost mluvit se svými rodilými 
kolegy buď německy nebo (I:  mhm) anglicky, pokud by chtěli, ehm máme samozřejmě i 
možnost .. při ňákých projektových záležitostech ty zaměstnance vysílat do ciziny, ale tady 
zatím bych řekla že se spíš zaměstnanci zdráhají využít této možnosti (I:  mhm) protože raději 
bych řekla používají češtinu a … sídlí v Čechách. 
I:  A můžete je nějak motivovat ještě kromě toho že vlastně to platíte, ty kurzy? 
G: … (delší odmlka) Já bych řekla že to je asi záležitost lidská… (I:  mhm) co tomu člověku 
víc vyhovuje, u některých zaměstnancům je motivující to že sem i přichází a ucházejí se o 
práci, (I:  mhm) aby využívali ten jazyk, ale naopak jsou zaměstnanci, kteří se cítí natolik 
nesměle, při komunikaci v tom jazyce, že se jí snaží vyhýbat. 
I:  A jakým způsobem pak zjišťujete ten pokrok? Jestli se po absolvování kurzu nebo během 
něj ten zaměstnanec zlepšil? 
G: Standartně to probíhá tak žee vyučující podává ňáký, ňáký .. bych řekla report o progresu 
toho, toho .. žáka aa máme i nastavenou metodiku, přezkoušení jedenkrát za rok toho 
zaměstnance někým ze společnosti, abychom i my měli přehled o tom, jaký ten pokrok (I:  
mhm) je. 
I:  Aaa co se stane v případě, že se zaměstnanec nezlepší? Dlouhá odmlka. Nebo .. stává se to? 
(smích) 
G: … Toto je situace velmi těžká, protože všichni víme, že je spousta takových těch 
falešných začátečníků, (I:  mhm) eh v mnoha případech je to dáno i tím že … se opravdu 
stává, že se třeba ten zaměstnanec příliš nezlepšuje, (I:  mhm) hlavně ale je to dáno pro i nebo 
se to stává u zá- zaměstnanců, kteří jsou u externího zákazníka, (I:  mhm) kdee sice ten 
zákazník VYŽADUJE znalost toho jazyka, ale ta pozice vyloženě komunikaci v cizím jazyce 
nevyžaduje. To znamená, že pro toho zaměstnance je velmi těžké (I:  mhm) navštěvovat 
jazykový kurz a zdokonalovat se, když potom během třeba své pracovní doby ten jazyk 
využívá minimálně. 
I:  A mají ti externisti možnost vlastně navštěvovat kurz u toho primárního zaměstnavatele 
<nebo> … 
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G:                                                                                                                                             
<Oni, ano>. Oni, pokud jsou to naši zaměstnanci, pracují třeba na projektech ve Škodovce, 
taak potom se účastní U NÁS, (I:  mhm) našich jazykových kurzů .. eh alee … jak říkám, ta 
situace potom, MY už potom neovlivníme ten zákazníkův projekt (I:  mhm), jestli tam ta 
komunikace JE nutná nebo nikoliv. Protože v- víme, že samozřejmě se všichni 
zdokonalujeme tím když hovoříme. 
I:  Mhm. A jste spokojená .. s účastí na kurzech? 
G: Já si myslim že účast je dobrááá, zaměstnanci mají o tenhle typ vzdělávání zájem, myslim 
si že je to dáno i tím žee sice firma ten .. nebo firma ten- ty kurzy platí, nicméně zaměstnanci 
do nich chodí ve svém volném čase (I:  mhm) a i přestoo bych řekla že účast je téměř 
stoprocentní, téměř všichni zaměstnanci mají zájem se vzdělávat a chápou to jako svoji 
výhodu, (I:  mhm) ehm nicméně bych ráda, kdyby ten pokrok byl větší. 
I:  A myslíte žee by pomohlo ňáké zlepšení? Přeorganizování vlastně toho kurzu nebo … 
G: Trošku si myslim že v rámci těch kurzů ti lektoři tak jak já jsem viděla ty hodiny (I:  
mhm), taak se snaží dělat co je v jejich bych řekla silách, určitě by pomohlo mít víc aktivní 
komunikaci v rámci toho zaměstnání. 
I:  A dá se s tím …něco dělat? Právě vysílat je na služební cesty nebo … 
G: Jsem schopná to ovlivnit ze své pozice u těch zaměstnanců, kteří pracují na projektech eh, 
které my sami řídíme. (I:  mhm) Nejsme schopni to nějakým způsobem extrémně ovlivnit uuu 
těch zákaznických projektů mimo, řekněme ty, ty prostory, kde pracujeme my. 
I:  Mhm, a jaký preferujete typ kontaktu, když to má být v cizím jazyce? Jestli radši email 
nebo z očí do očí, telefon? 
G: Eh .. v mé- myslíte v mém případě nebo u těch zaměstnanců obecně? 
I:  Mně de o Vás teď. 
G: Mně de o- o Vás. Teda o.. (I:  smích) Vám de o mě. Já s... vzhledem k tomu, že jsem 
hodně často v Německu, tak (I:  mhm) určitě nejrychlejší způsob je z očí do očí, pokud jsem v 
Čechách tak já rozhodně vždycky telefonuju, aaa v neposlední řadě teda když už .. není jiné 
zbytí (I:  mhm) bych to řekla, tak píšu emaily. 
I:  A spoléhají se někdy vlastně ostatní zaměstnanci na Vaše jazykové znalosti? 
G: Myslim si, že dost často. 
I:  A co si o tom myslíte? 
G: Myslím si že je to pro ně škodaa, protože nevyužívají ten potenciál toho, že by mohli 
naopak se tou komunikací výrazně zlepšit. 
I:  Mhm, a spoléháte se někdy Vy naopak na ně? 
G: …. (delší odmlka) Myslím si žee, neřekla bych že vyloženě spoléhám, (I:  mhm) ale 
myslím si že využívám možností toho, že tady máme rodilého mluvčího v němčině, tam si 
myslim žee určitě, aaa samozřejmě využívám těch možností, pokud se jedná o nějaká oficiální 
prohlášení, toho že tady máme i korektora v angličtině. (I:  mhm) Řekla bych, že je to, je to 
profesionálnější. 
I:  Mhm. Určitě. Aaa ještě by mě zajímalo, jestli je Vám znám třeba příklad nějaký, kdy došlo 
k nějakému nedorozumění nebo k špatnému překladu a pak to způsobilo buď nějakou škodu 
nebo naopak novou myšlenku, která změnila situaci. 
G: … (delší odmlka) Já ze své praxe můžu říct žee k ňákýmu komunikačnímu šumu dochází, 
ale nedochází vyloženě k nedorozuměním, pokud k nim dojde, tak jsou víceméně rychle 
vyjasňována, (I:  mhm) vzhledem k té jazykové mojí vybavenosti, hmmm, spíš si myslím že je 
to možná, že to není dáno ani jazykem, ale je to, ty ro- ta nedorozumění případně ke kterým 
může dojít a neřekla bych možná ani že jsou to nedorozumění, ale spíš potřeba tu situaci déle 
vyjasňovat (I:  mhm) a třeba si .. eh o ní dýl promluvit, tak jsou dána spíš různým kulturním 
vnímáním těch jednotlivých národností té dané mentality případně a nebo třebaa i v mnoha 
případech nee úplně znalostí toho daného prostředí ve kterém třeba ty společnosti fungují. (I:  
mhm) 
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I:  A pozorujete hodně kulturních rozdílů vlastně mezi českými a zahraničními kolegy? 
G: Myslim si že určitě, protože si myslíme, že žijeme takhle u hranice (I:  mhm) společně, 
taak si myslím že ty kulturní rozdíly tam jsou. 
I:  Například? … Jestli Vás něco napadne? 
G: Určitě takový ten standartní příklad eeh který asi Čechům vytane na mysli tak je německá 
preciznost (I:  mhm) a německý smysl pro detail, ten si myslím že se projevuje a navíc se 
určitě potom v těch společnostech projevují některá řekněme interní specifika. (I:  mhm) Která 
jsou dána buď tím typem managementu, který společnost řídí aaa nebo jsou dána i třeba 
projekty. 
I:  Mhm, a má to potom nějaký vliv na vzájemnou spolupráci? Tyhle kulturní rozdíly? 
G: Určitě to vliv na kultur- na na eh tady tenhle typ spolupráce má, myslim si že všichni, 
pokud takhle nadnárodně spolupracujeme, tak se otevíráme té z- jiné kultuře a stáváme se do 
určité míry otevřenější těm (I:  mhm) cizím vlivům a smee, bych řekla, víc tolerantní. (I:  
mhm) Otázka jee potom nakolik se samozřejmě ehm otevírá taa nebo nakolik potom ta 
tolerance eeh třeba některé ty projekty prodlužuje. Protože samozřejmě too to vyjas- to ta 
potřeba vyjasnit (I:  mhm) tyy tu situace třeba na začátku zvlášť pokud třeba začnete na 
projektu spolupracovat s někým kdo je úplně nový partner, neznámý, neznáte ho ani lidsky 
ani (I:  mhm) třeba jeho zázemí, tak potom samozřejmě ten projekt eeh to do určité míry .. 
prodlouží, ale myslim si že je to dobře investovaný čas.  
I:  Mhm. A pořádáte i ňáká jiná školení než jazyková? 
G: Ano, pořádáme spoustu komunikačních seminářů, pořádáme iii samozřejmě eeh věci které 
se, sou vzdělání toho odborného charakteru (I:  mhm) aaa v neposlední řadě samozřejmě i 
nějaké ty teambuildingové akce, aby potom ti zaměstnanci i třeba v ňákém tom eh vertikálním 
žebříčku spolu měli ňákou možnost (I:  mhm) komunikace a poznali se. 
I:  A reflektují i nějak zaměstnanci tu možnost komunikačních kurzů nebo … 
G: Já si myslím že ten ten ta odezva byla dobrá (I:  mhm) od zaměstnanců aaa rozhodně ta 
odezva byla i dobrá od našich zákazníků, protože i za- samotní zákazníci mají zájem na tom, 
(I:  mhm) aby bylo více a lépe komunikovat. 
I:  A je to potom poznat? Po absolvování takového školení že se něco změnilo? 
G: Řekla bych jak kdy. (I:  mhm) Záleží hodně asi na typu toho, té osobnosti jako takové, 
jestli si z toho něco odnese nebo nikoliv. Rozhodně je ale pozitivem v tom typu společnosti 
jakým jsme my, to znamená žee, nesedíme všichni ve JEDNĚCH prostorách a nevídáme se 
všichni každý den, (I:  mhm) tak to má ten teambuildingový efekt, to rozhodně. 
I:  A využívá vaše společnost ňáké překladatelské a tlumočnické služby? 
G: Ano, využívá. 
I:  Obojí? 
G: Eehm … v současné době jenom překladatelských služeb.  
I:  Mhm a měli jste i tlumočníky…. 
G: Ehm .. měli jsme iii v úplném začátkuu (I:  mhm) jsme využívali i služby tlumočníka. 
I:  A jak často to bylo? Zhruba… 
G: Asi jednou. 
I:  A ty překlady? 
G: .. Překlady využíváme alee vzhledem k tomu že máme ve společnosti profesionály, 
(I: mhm) kteří jsou sami překladatelé tlumočnícii plus máme tady rodilé mluvčí, taak bych 
řekla že nejsou asi tak rozsáhlé jak by si člověk myslel, (I:  mhm) když s- když se podívá na 
naši společnost zvenku. 
I:  Takže se častěji stává že vlastně překládají sami zaměstnanci. 
G: Ano. 
I:  A je na nich i potom ta finální podoba toho textu? Že vlastně mají tu zodpovědnost… 
G: Ano. 
I:  … jak půjde dál. 
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G: Ano. 
I:  Mhm. A a jak, jak se k tomu staví? 
G: … (smích) Eeh v mnoha případech eeh uu cizojazyčných kolegů je to součástí náplni 
práce, (I:  mhm) to znamená že tam .. bych řekla že se k tomu staví jako ke standartnímu 
výkonu svých pracovních povinností, eeh u některých kolegů too .. bych řekla nenííí úplně 
náplní práce, protože mají jiné povinnosti, alee .. zase na druhou stranu to asi dělají i rádi, (I:  
mhm) si myslim, protožee .. přece je to jenom asi do určité míry jejich koníček. 
I: Mhm, a překládá se spíš DO cizího jazyka nebo z cizího jazyka do češtiny? 
G: … To je velmi složitá otázka, ehm myslim si žee .. (krátká odmlka) Pokud se nepřekládá 
padesát na padesát, tak se překládá víc do češtiny. (I:  mhm) A to z toho důvodu žee ty naše 
většino- některé originální texty právě protože tady máme komunikační specialisty 
cizojazyčného, řekněme původu, (I:  mhm) taak většinou ten originál vzniká v cizím jazyce a 
potom se překládá do češtiny, a nebo se upravuje do češtiny. 
I:  Proo potřeby ostatních zaměstnanců. 
G: Buuď pro potřeby ostatních zaměstnanců ale nebo i pro komunikaci směrem navenek. 
I:  Mhm, aaa myslíte že se dá v rámci téhle firmy mluvit o mnohojazyčnosti? 
G: … Myslím si že rozhodně se dá mluvit o potřebě komunikace (I:  mhm) v c- v .. v několika 
světových jazycích … už jenom proto, že musíme komunikovat s mateřskou společností v 
cizím jazyce protože naučit se češtinu je asi trošku nadlidský výkon pro spoustu kultur aaa 
zároveň určitě už proto, že poskytujeme služby zákazníkům kteří vyžadují abychom (I:  mhm) 
nějak cizím jazykem hovořili. A komunikovali. 
I:  Dobře. Děkuju. 
G: Prosím. 

 
Interview 13: Alena Tichá        (00:33:09) 
 
I:  Tak já bych začala s normálníma základníma otázkama a to třeba, jak dlouho pracuješ ve 
firmě? 
G: Tak já jsem ve firmě od října 2010, jsem měla takový hezký nástupní datum 20.10.2010. 
(I:  nooo) Takže vlastně teď to, teď to budou dva roky v říjnu.                                                                                                             
I:  Mhm a co je náplní tvojí práce? 
G: Noo, začínala jsem tadyyy … eh no jako takhle, ve smlouvě mám ňáká referentka podpory 
projektů, (I:  mhm) takže taková holka jakože pro všechno, co je potřeba, protože je nás tady 
málo zaměstnanců, takže pomáhám jak sekretariátu tak personalistice, tak paní Jakubcové, a 
když jsem tady úplně jako zprvu teda nastoupila, tak jsem nastupovala jako zástup za Andreu 
Melicharovou, za (I:  mhm) personální manažerku... Né že bych rovnou po škole mohla dělat 
manažerku ale v ňákých činnostech co to šlo, tak jsem jí jako zaskočila, že jsem teda i 
pohovory jsem vedla, smlouvy jsem připravovala pro zaměstnanceee (I:  mhm) aaaa hmm teď 
nooo to prostě různý ňáký personální věci, co co sem mohla mít v kompetenci já ááá pak jsem 
zas ňáký úkoly, co mi dávala paní Jakubcová, ať už ňáký analýzy (I:  mhm) nebo něcooo a 
stejně tak ze sekretariátu Eva, že jo, (I:  nooo) kolegyně, tak když taky tam bylo něco potřeba 
pomoct, tak jsem taky pomohla. No a teďkon … Andrea se vrátilááá asi před rokem už, takže 
vona  už tak ňák personalistiku si dělá ale když stejně má dovolenou nebo onemocní tak 
stejně v ňáký věci když je potřeba (I: mhm) tak jí zaskočim. Můžu smlouvu připravit, 
všechno, takže to-takže tam jako zástupnost funguje a teďkon víc víc pomáhám paní 
Jakubcové ňák (I:  mhm) vyloženě něco jako asistentka noo. 
I: A ovládáš nějaké cizí jazyky? 
G: Ovládám, snažim se ovládat němčinúúú, víc němčinu a pak angličtinu, protože němčinu tu 
jsem měla i na škole vod jako od základky, takže tu mám jako eeeh, tu jsem studovala pak 
jako hlavní předmět celou dobu ... takže snažim se taji těma dvěma  (I:  mhm) jazykama. 
I:  A máš hodně zahraničních kolegů?   
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G: Nóóó teď … jako moc né. Je- jestli třeba jsem napsala nevim maila, je to nárazový, jako 
můžu si napsat v jeden den pět mailů s jedním člověkem a pak zas měsíc nepíšu si vůbec nic, 
ale vobčas si sem si tady tak desetkrát zvedla telefon německej jó (I:  mhm) ale teďkon třeba 
komunikuju s jednim kolegou že kvůli jako eeeh vývojářů, tak jsem jako stanovenej ňákej 
jakosi SPOK, takže s tam jednim kolegou teď jako tak ňák jako si píšeme no. (I:  mhm) Takže 
jako … jooo jako čas vod času nebo i někdy častějc píšu nooo i i s jinýma lidma no. 
I: A v jakém jazyce spíš teda <si píšete>? 
G:                                             <Já> v němčině. (I:  mhm) Nooo. Snažim se v tý němčině, 
když mi někdo třeba napí- jako když mi ten Němec napíše anglicky, když vim, že je to 
Němec, tak já mu napíšu „prosim tě, můžem si psát německy, protože pro mě to je jako 
lepší?“, (I:  mhm) ale když třeba jako někdo napíše něco krátkýho v angličtině, tak mu e-eh 
reaguju taky anglicky jakože si to nějak jako pomocí eeeh ňákýho překladače si to i jako JÁ 
(I:  no) tomu rozumim, ale tak slovíčka že jo si zistim a tooo... takže i v klidu vodpovim i v 
angličtině. 
I: Mhm, a jak na to oni potom reagují když vlastně radši napíšeš v němčině? 
G: … Já myslim, že všichni potom normálně německy. (I:  mhm) Jooo, že když prostě když 
reaguju německy, tak voni píšou zase německy, jako že pochopěj, protože voni totiž jsou 
zvyklí s-asi si myslim spíš na to, že moc lidí německy neumí že spíš angličtina tady jako v 
Čechách... Takže většina třeba píše v angličtině nebo začnou do telefonu mluvit anglicky ale 
já na ně třeba jako vodpovim jim anglicky, ale někdy třeba tam navedu jako na němčinu. (I:  
mhm) No.  
I: A .. co preferuješ radši … emaily nebo telefon...? 
G: Já radši emaily. (Smích) 
I: A proč? 
G: Protože eeeh já mám asi problém doce- jako já mluvit dokážu, to jako asi ... v pohodě, ale 
já mám trošku problém s porozuměním protože ty Němci potom voni jak na ně mluvíš eeeh 
německy, tak oni si myslej (I:  mhm) „Jéžiš, vona umí“, (I:  smích) tak strašně rychle začnou 
drmolit, že jo a já mám - já se bojim toho, že jim nebudu rozumět, tak abych nevypadala jako 
ňouma, tak radši si napíšu jako maila. (I:  mhm) Nooo. Ale tak jako pak když někdo zavolá, že 
jo, tak ten telefon zvednu a ňák se snažim jako tak jako jde to nooo, ale záleží jako když když 
volaj ohledně ňákýho termínu že se potřebujou zeptat jestli paní Jakubcová má volno nebo na 
ňákou věc tak jako dokážu jako reagovat. (I:  mhm) To jako jo no. 
I: Byla jsi někde v zahraničí na služební cestě? 
G: Eeeh byla sem vlastně loniii naaa CeBITu, to je v- veletrh IT, eeeh mezi nebo noo 
celosvětovej a tam sem byla jenom jakože v podstatě na jeden a půl dne aaa eh stála sem jako 
i na tom stánku, ale stejně to tam jako protože tam se jednalo o technický věci kterejma já 
tady moc jako nedisponuju, (I:  mhm) nedisponuju, takžeee spíš ty kolegové se eeeh ty co tam 
jako byli (I:  mhm) po celou tu dobu, takže ty si to stejně zajišťovali a když zrovna tam ten 
jeden nebyl tak se- já sem jenom třeba řekla „přijďte za chv-“ Když jsem něco mohla 
odpovědět, tak jsem odpověděla, když jsem věděla a když neee, tak přišli too … (I:  mhm) 
přišli pozdějc. 
I:  A … využila bys to zase někdy znova takovoudle příležitost nebo <… spíš radši neee?> 
G:                                                                                                         <Jooo to bych …. > Jako 
jooo, to bych jako ráda jela, protože to je zas jako fajn když už prostě člověk může aspoň jako 
někam (I:  mhm) vypadnout takže jako ráda bych nooo kdyby něco bylo tak bych určitě jela 
nooo. 
I: A byla znalost cizích jazyků předpokladem pro tvoji pozici? 
G: Eeeh jako když mě sem nabírali? 
I: Mhm. 
G: Eeeh, to si myslim jako že jooo, určitě, protože minimálně jeden jazyk abych uměla, tak 
byla, protože jinak bych se tady jako pak ztratila že jo, (I:  mhm) protože v tý je potřeba 
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kolikrát do toho Německa napsat zavolat nebo něco takže jako … minimálně jeden jazyk ale 
já tak jakože tak ňák ty dvaaa, víc němčinu, angličtinu trochu míň takže jako tooo tak. (I:  
mhm) No. 
I:  A ověřovali si to ňák u pohovoru? <Nebo zkoušeli tě?> 
G:                                                       <To si PRÁVĚ > To si – vždycky vim, že jelikož já ty 
pohovory i vedla, že jo účastnim se nějakých pohovorů tak vim že vždycky se tam ten jazyk 
zkouší, ale u mě to bylo zapříčiněný tim, že eh ta Andrea, co mě … co sem s ní měla ten 
pohovor, tak ona mě oslovila s tim že mě znala. A znala mě už ze Škodovky jakože (I:  mhm) 
z jiný práce, kam sem chodila na praxi... eeeh takže mě sem eeeh pozvala na pohovor, s tim že 
mi nabídla teda to  
(I:  mhm) co sháněj, koho potřebujou, tak jsem řekla jako jooo že tak že to je docela zajímavý, 
no a potom bylo druhý kolo s paní – no ale ta Andrea si se mnou ten jazyk nevyzkoušela 
protože si myslela, podle mě si myslela, že paní Jakubcová se mě rozhodně zeptá.  
I:  Aha. 
G: No a pak jsem měla teda s paní Jakubcovou ten pohovor, tam byla i ta Andrea vlastně se 
účastnila, no a paní Jakubcová se mě taky na nic nezeptala (I:  smích), takže já jsem úplně 
čekala že budu mluvit a já si myslim že paní Jakubcová si myslela že Andrea mě měla-má 
prověřenou, že ví, že asi jako dokážu mluvit, takže tam jako vyloženě na tom pohovoru jsem 
nic (I:  mhm) nežbleptla. (Smích) 
I:  A jakou roli obecně hrajou ty cizí řeči u pohovoru? 
G: Eeeh no hrajou velkou roli, protože když už-ať už sháníme pozici sem, že jo, někoho k 
nám, nebo pro zákazníka do Škodovky, tak tam vždycky ten jazyk jee vyžadován. Většinou u 
všech pozic, protože prostě se komunikuje, že jo (I:  no) se zahraničníma partnerama a too, 
takže tam jako hraje velkou roli, s- s tim že  nemůžeme se spolíhat na to, když ten zamě- 
uchazeč řekne, že má střední pokročilou angličtinu a pak se ho na něco zeptáš a von neni ani 
schopnej (I:  nooo) na to reagovat, takže je důležitý jako hodně si to jako prověřit nebo zeptat 
se na na ně něco jako tím jazykem. 
I: A chodí takhle uchazeči, který nejsou schopní tu svoji úroveň odhadnout? <A spíš se 
přecení>? 
G:                                                                                                                      <Jooo, myslim> 
myslim, ze sem jako byla taky toho účastna, že že třeba tam měli napsanou, že maj ňákou že 
maj třeba já nevim voni každej to prostě hodnotí jinak, že jo (I:  mhm) to někdo si řekne „no 
tak mám střední no, tak umim napsat Hello, how are you (I:  smích) a a tak tam napíše střední 
a potom se tady třeba neumí ani jako vymáčknout no. (I:  mhm) Takže tam jako pak člověk 
zjistí že tam je to špatný no. 
I:  A co by si změnila na tu přípra-na té přípravě budoucích zaměstnanců ohledně jazyka? 
Nebo … 
G: Počkej.<Teď jsem> normálně úplně teď vůbec, takže teď vůbec nerozumim. Ještě jednou? 
I:                <Ne, ne> 
I: Co by si změnila na tom, jak třeba jazykově připravení nebo jazykově vybavení ty uchazeči 
jako chodí na ty pohovory? 
G: Jako co bych změnila? 
I: No, jako jestli bys třeba to přitvrdila ještěěě nebo... 
G: Jako při těch pohovorech nebooo? 
I:  Mhm. Než než jakoby toho zaměstnance příjmete (G: nooo), tak … jestli to stačí ta 
jazyková úroveň tak jak je teď nebo jestli bys ještě jako zvyšovala tu laťku. 
G: A teď jako u těch u těch <uchazečů... Jooo?> 
I:                                          <U těch uchazečů> no. 
G: Jako jestli, jako j-j myslíš, že kdybych jim třeba řekla, no tak ještě máte měsíc na to se 
naučit eeeh angličtinu (I:  mhm) a pak sem přiďte znova, <joo?> 
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I:                                                                                       <Nebo> nebo Vás neberem, prostě 
my chcem někoho, kdo mluví líp. 
G: Jooo tak jako určitě, když jako, já to nerozhodovala, potom jako rozhodovala paní 
Jakubcová u těch pohovorů takže vona si to hlavně potom (I:  mhm) ověřovala nebo kolega z 
IT, že jo, když to byla ňáká IT pozice, ale pokovaď prostě ten jazyk fakt byl špatnej, a-a že 
my potřebujeme někoho (I:  no) s jazykem, tak jako bohužel a musíme dát přednost jinýmu 
kandidátovi. (I:  mhm) Noo. 
I: A je někdo třeba v mateřské společnosti kdo mluví česky? Nebo slovanským jazykem 
nějakým? 
G: Eeeh, vim o jedný kolegyniii co snad, co jsem slyšela, že u nás je-jestli ži-žila tadyyy, 
takže normálně Češka toje a teď dělá v Německu. Takže ta vobčas i jakože zavolá a tam teda 
mluví česky no... (Smích) (I:  Jooo, to je příjemný, já se... (Smích)) Si až řikám, kdo to zase 
volá z Německa, že jo … (Smích) jeee, tady je, no tak dobrý. Nooo, takže vim, vim o jedný a  
jes- jako vo vícero lidech  já (I:  mhm) osobně nevim. 
I: A jste takhle často ve styku nebo? 
G: Eeeh … Já třeba s ní, že s ní řešim jednu věc, jakože organigram o aktuální jako 
zaměstnanci co odešli a (I:  aha) neodešli a na jakou pozici nastoupili a vona právě ten 
organigram připravuje jakože dělá takovou prezentaci teda těch našich zaměstnanců a to 
zajišťuje za za celej jako holding toho Německa, (I:  mhm) takže s tímhlectím já jsem s ní v 
kontaktu, nooo. 
I: Mhm, a má firma přehled? O jazykových znalostech svých zaměstnanců? 
G: Jakože vedení si myslim žeee ňákym způsobem má, že jo nebo min-minimálně ti lidi, co 
se účastnili pohovorů, ti lidi jako ty vedoucí co si toho člověka k sobě přijali, tak ty to (I:  
mhm) vědí. Tak prostě protože ho maj odzkoušenýho a vědí jako na jaký úrovni cirka se 
nachází. 
I:  A co se pak s těmahle informacema děje, ještě ňák se dál zpracovávají nebo … má na to 
vliv i mateřská společnost třeba že řekne „nee, ten ... na tuhle pozici musí být někdooo s 
němčinou 
     <C2...> nebo… 
G:   <Ne>, né, né né némá, tady prostě jako, koho nabíráme sem, takkk si to rozhodujeme 
jako MY. Že Německo do toho jako nic neřiká no. (I:  mhm) Tam musíme my poznat jestli ten 
člověk teda je vhodnej, jestli to je schopnej doučit třeba ňák nebo neni. 
I: A třeba povýšení je taky vázáno na eeeh znalost cizího jazyka nebo na … zlepšení znalosti 
cizího jazyka? 
G: Nooo, tak jako tam by asi záleželo jesli zrovna by v tom projektu se ňáký povýšenííí 
jakože naskytlooo eeeh teď jako nemůžu říct jako jestli jo nebo neee (I:  mhm), ale ale protože 
taji … ty, protože ty lidi jako na tu pozici co se sem naberou, tak většinou asi v tý pozici 
většinou zůstanou že to tady zas ňák neroste nahoooru (I:  mhm) že bych najednou byla já 
nevim za měsíc manažerka aaa a za rok bych to tady vedla, takže si myslim, že tooo, že jako 
… (I:  mhm) vyloženě ne. 
I: Dobře. Aaa je tady ve firmě předepsaný nějaký oficiální jazyk? 
G: Já myslim že neniii, eeeh, že prostě … maj ty lidi maj na výběr, buď s němčinou nebo s 
angličtinou. To (I: mhm) jako to že se komunikuje s Německem, tooo je potřebaaa, takže i 
vývojáři programátoři co tady jsou a je už na nich jestli teda disponujou víc němčinou (I: 
mhm) nebo angličtinou, protože ty Němci všichni tou angličtinou taky disponujou. Takže je v 
podstatě na výběr ze dvou. 
I: A ňáká jiná třeba jazyková ustanovení že, já nevim, při téhle příležitosti se musí mluvit 
takhleee nebo...  
G: Ne. 
I:  … S touhle osobou... 
G: Ne, ne. To tady jako žádný samozřejmě nic takovýho není. 
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I: Mhm, a … Jaký jazyk se používá při schůzích a poradách? 
G: Eeeh tady když, no jako tady u nás, že jo, tak když když se tady sejdeme Češi, tak Češi 
jako tam to záleží větš- asi tak, myslim si, když paní Jakubcová má schůzku, když ji za ní 
třeba přijedou ňáký Němci, (I:  mhm) tak s nima mluví … anglicky, ale zase když je to jeden 
jednatel s kerym vona nejvíc spolupracuje, eeeh, tak s nim zase mluví německy, je to, je to 
různorodý prostě tak jak ona je navyklá (I:  mhm), jestli prostě oni ... protože ona třeba hmm 
víc si je jistá asi v angličtině takže když to de mluví anglicky, ale jinak samozřejmě mluví i 
perfektně německy, takže je to prostě záleží na těch lidech (I:  mhm) jak jsou mezi sebou ňák 
jako dohodnutý no. 
I: A účastnila ses někdy třeba takovéhle porady? 
G: Já sem seee v podstatě asi bych řekla ani neúčastnila. To že tady máme koleguuu anglicky 
mluvícího Rayana, (I:  mhm) že jo, tak eeeh von třeba na- ... když máme ňáký interní jenom 
sezení (I: no), že jo, s paní Jakubcovou nebo to tak ona s nim vyloženě komunikuje anglicky, 
takže von tam jako mluví anglicky, ale … my potom jako když on mluví něco mluví anglicky, 
když my mluvíme, tak my mluví- já třeba mluvim česky, i moje kolegyně. Ale jediná paní 
Jakubcová k němu když s ním konverzuje tak vždycky jako s nim anglicky no. 
I: A funguje to? 
G: Jo. 
I: … Že <všichni, všichni> … 
G:          <Vši- jó všichni> 
I:  … v místnosti prostě vědí o čem je řeč a …. 
G: Jo. 
I:  … <sledujou to.> 
G:   <Noo, a když> jako, když jako nevíme, tak pak se ňák jako, že jo, (I:  mhm) zeptáme 
nebo prostě ždycky se radši ověříme, jako jestli třeba spíš Jase protože v- tim že my většina 
mluvíme česky, (I:  mhm) tak spíš se zeptáme, jestli Ryan jako všechno (I:  nooo) porozuměl 
nebo to. (Smích) 
I: A nastávají takhle někdy komunikační problémy nebo ňáký komunikační ŠUM, 
nedorozumění? 
G: To si myslim že asiii eeeh to a- možná ale jako jooo třeba nastávaj teď neuvedu žádnej 
konkrétní, ale myslim si, že to jsou spíš takový drobný věci, že jenom „Jéžiš, aaach já sem 
špatně rozuměl,“, tak ale jako neni to nic, že by se tady stal ňákej průšvih (I:  mhm) nebo něco 
nooo... (I:  dobře) Noo. Myslim si, jako nejsem- já nebyla jsem účastná toho, že by se stal 
ňákej průšvih jako díky jazykovým šumům. 
I: Aaa jak se komunikuje s veřejností a s klienty? 
G: Česky. 
I:  Mhm. 
G: Když prostě, jako ... že jo, my sme česká firma, takže když po- potřebujem poptat ňákou 
firmu naa na něco nebo někdo nás osloví, tak vždycky přijde českej mail nebo prostě volají 
Češi, že je tady my voláme z agentury a na, chceme Vám nabídnout to a to, takže prostě ta 
čeština. 
I: A když si vyměňujete ňáké oficiální dokumenty s mateřskou společností – buď že je 
dostáváte nebo že je posíláte - takkk v jakém jazyce vlastně jsou napsané? 
G: To jeee eeeh rozhodně to není v češtině, prostě s mateřskou společ- buď je to v němčině 
nebo v angličtině. Záleží, jak voni to zrovna připravěj, my jim třeba tady reportujeme každej 
měsíc eeeh stav jako tý firmy a to na tom právě spolupracuju s paní Jakubcovou aaa buď je to 
v angličtině nebo v němčině (I:  mhm) máme dva mustry, (I:  nooo) který jako Německo 
poslalo a jeden tejden se ten eeeh ta schůzka jako že jo toho eeeh těch všech společností se 
odehrává v němčině, takže použijeme německej mustr, další měsíc je to v angličtině, (I:  nooo) 
takže zase anglickej. (I:  mhm) Je to prostě různorodý. 
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I: Mhm. A může se stát že třeba mateřská … společnost pošle nějaký dokument vyloženě 
určený ňákému zaměstnanci – třeba z vývoje pro mě za mě (G: mhm) a je v jazyce, které- 
který on zrovna moc dobře neovládá? 
G: Mhám, noo, to si myslim, že se s tim ňák jako že musí poprat, protože voni, voni … jako 
Němci ty to neřešej, ty maj prostě ňákej ten dokument maj, ať už je v angličtině nebo 
němčině, (I:  mhm.) pošlou ho sem … A dělejte si s tim jako (I:  Jooo (smích)) co chcete si. 
Jako myslim si, že rozhodně to není tak, že by ještě měli dokumenty ňáký dvojmo… Jooo, tak 
když by něco existovalo, tak třeba pošlou dva, ale já myslim jako takhle s těma vývojářema – 
oni maj nastavený, že většina asi komunikuje anglicky. (I:  mhm) Ty programátoři s těma 
programátorama v Německu když ňák spolupracujou, takže teď je to spíš na anglický bázi, 
takže i ve Škodo- i když píšou vlastně ňákou dokumentaci k ňáký aplikaci nebo k ňákýmu 
vývoji, musej napsat k tomu jakože ňákou dokumentaci, tak je to v angličtině. 
I: Mhm, a dá se to třeba ňák obejít? Že ten dokument vlastně ten zaměstnanec přepošle zase 
někomu jinému a tak poraď si s tím ty... 
G: Jooo, tak jako to spíš je na vzájemný dohodě těch zaměstnanců jestli hele pomůžeš mi s 
tim, já tady potřebuju něco přeložit takže jako myslim si že každej se tady snažíme ňák 
vypomáhat, že i když já mám taky ňákej problém jazykovej, tak buď si jooo SLOVNÍK 
použiju nebo jdu za Martinem nebo jdu za Ryanem, že jo, se zeptám no... 
I: A máte tady ňáké právě jazykový pomůcky že slovníky nebo (G: eeh) překladače? 
G: Jaaa používám Seznam.cz a Google translate... (Smích) 
I:  Samozřejmě... (Smích)  
G: Nooo. 
I:  Nejrychlejší... (Smích) 
G: Nooo no jasný noo, protože jsem u počítače, furt to tam mám votevřený takže si to tam 
hodim a … tyhlecty dvě používám. Ale že by tady byl ňákej slovník, myslim fyzicky, to snad 
to ani vo tom nevim. (I:  mhm) Ale jako … ani bych ho nepoužila, protože (I:  mhm) pro mě je 
rychlejší (I:  jasně) použít internet. 
I: A jak bys popsala komunikační klima tady? Jestli … v- je všechno ... probíhá hladce, bez 
problémů nebo jestli někdo třeba nee úplně rád komunikuje cizím jazykem? 
G: Tak to si myslim že (smích) asi možná všichni... (G a I smích) … Češi, co tady sme že ne- 
neradi komunikujeme cizim jazykem, že sme radši, když můžem po- podle mě použít češtinu, 
jako … eeh to že, tak já si myslim, že mail nemá problém napsat nikdo, protože prostě eeeh s 
mailem si můžeš vyuk- nebo k mailu použiješ eeh slovník, že jo... No a máš na to čas, že jo, a 
když máš   potom (I:  mhm) pak mluvit takhle rychle, že ti někdo zavolá, tak eeeh a aaa, teď 
se musíš ňák zorientovat ale … hmm no.  
I:  Mhm, a pozoruješ teda rozdíl, když ta komunikace probíhá v češtině a v cizím jazyku? 
G: No tak urč- protože … jako čeština je pak pro všechny jasná, že jo tam jako vědí všichni. 
Já až v tý angličtině nebo když pak něco s tim Ryanem tak tam musim jako se trošku víc 
soustředit, abych jako tak ňák (I: mhm) věděla jako vo co too... 
I:  A máš třeba ňáký strategie, jak se vyhýbat takovýmhle situacím nebo jak se s nima poprat... 
když si úplně nejsi jistá nebo kdy… 
G: Nooo jako když vim, že by něco jako fakt záleželo na mně, že by Ryan mluvil směrem ke 
mně, na ňákym tom jednání a mluvil by anglicky tak jako když mu nebudu rozumět, tak 
prostě musim říct “teď ti nerozumim nebo řekni mi to česky,” aaa jakože … prostě musim se 
s nim potom jako vo tom dohodnout jestli jsem rozuměla správně nebo (I:  mhm) tooo, takže... 
I: Aaa spoléhají se někdy na tebe kolegové? Ohledně jazyků? 
G: Spoléhají, protože jim překládám vobčas ňáký jakože eeeh úvody do ně- ne jako nee 
vyloženě celý články ale spíš nad- nadpisy, protože máme Facebook firemní … aaa Martin 
ten tam vkládá německý články, Ryan vobčas něco anglickýho, takže Ryan mě - i Martin – 
mě vždycky mi třeba, já nevim, dvakrát do tejdne nebo někdy víckrát někdy míň, poprosí o 
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překlad ňáký věty ať už je to něco na Facebook nebo potřebuju někam něco do- někam 
jinaaam napsat, (I:  mhm) takže... 
I:  Do češtiny? 
G: Jo. Do češtiny. Noo... 
I: A co si o tom myslíš, že se takhle na tebe obrátí? 
G: Eeeh … Mně to tam tam to tam to jakože dohodnutý je že já s nima jako spolupracujuuu, 
asi nemám to vyloženě teda napsaný v pracovní smlouvě nebo (I: smích) jako že bych dělala 
překlady to neee, ale jako … eeeh já to dělám ráda (I:  mhm) a sem jako úplně jako sem pak 
ráda, když se mi to daří pře- přeložit. Když se mi to nedaří (I: smích) tak mě to štve ale ... to 
se pak dycky třeba zeptám kolegyně, jesi jesi jesi ta věta je pro ni jako logická nebo jesi jí 
mám krkolomnou (I:  mhm) nebo too ale, jako tooo tohlecto ...mhm... nevadí, to mě docela i 
baví nebo too, takže... 
I:  A spoléháš se TY někdy zase naopak na ostatní? 
G: Eeeh určitě protože i když já třeba sem potřebovala s něčim poradit že jo nebo něco tak 
nebo když třeba máme ňákou prezentaci všech aktivit co děláme, tak ji máme v němčině a v 
češtině, a tammm já třeba spravuju tu českou verzi a tu německou dám potom Martinovi že jo 
(I:  noo, no), aby mi jí jako přeložil, takže tam většinou tam jako spoléhám na něj, ale tím že 
zase on eh nee úplně stoprocentně protože on jak zase česky taky úplně nerozumí na sto 
procent... a sou tam ňáký technický věci kterejm ani třeba JÁ jako zase nerozumim takže, jako 
musim si to fakt ověřit jestli tím myslí tohleto slovíčkooo (I:  mhm), radši za nim du když se 
mi to nezdá noo nebo … takže si to radši jako ověřim.  
I:  Mhm a myslíš si, že se tady ve firmě dá mluvit o mnohojazyčnosti? 
G: Tooo … (smích) nevim ani co mám odpovědět, jestli jako dva jazyky angličtina němčina 
jestli je mnohojazyčnost (I:  nooo) tak ... Noo tak tak na padesát procent asi. (I:  mhm) Kdyby 
byla mnohojazyčnost tak tam bych si představovala ještě kdyby se tady mluvilo ještě třeba 
dalšíma dvěma jazykama. 
I: Mhm … a myslíš si, že by to mělo ňákou hodnotu pro pro firmu, nebo už to takhle stačí 
<jak to je...> 
G: <Já, myslim> si, bylo by to podle mě úplně zbytečný, protože není potřeba. (I:  mhm) 
Protože vždycky se se všim většinou na celym světě se domluvíš anglicky... (I:  mhm) a pak 
teda my když máme mateřskou firmu, že jo, v Německu tak německy a já myslim že ostatní 
jazyky by byly naprosto zbytečný. To leda že by sem přišel ňákej projekt ze Španělska a aaa a 
a prostě by bylo potřebaaa sem nabrat ňáký španělsky mluvící (I:  mhm) zaměstnance. 
I:  Dobře. A využívá firma překladatelské a tlumočnické služby? 
G: Eeeh … Myslim si že .. joo , že využívá že ňákou externí překladatelku máme, že když 
prostě bylo potřeba přeložit ňáký A čtyřkyyy dvě, tak jako t- to bych ne- to bych já možná 
přeložila tak za tejden (I: smích), ona to má za jeden den takže ňá- určitě ňáké eeeh ňáký ty 
překladatele máme. (I:  mhm) Ale já s nima jako nekomunikuju, to zas vyřizuje někdo jinej. 
I:  Myslíš, že častěji překládají zaměstnanci nebo častěji se to naopak posílá agentuře? 
G: Eh častěji zaměstnanci. (I:  mhm) Myslim že to je spíš tak ňák v tý naší (I: mhm) režii a že 
když potom se jedná vo něco úplně v tako- důležitějšího, což není tak často, tak to se pošle 
jako překladatelovi ale jinak jakože si poradíme tady. 
I:  Mhm, takže se může stát, že pak vy vlastně nesete na sobě tu zodpovědnost za text, který 
pak de třeba na ten Facebook nebo <někam ven> pro veřejnost. 
G:                                                      <Jo, jo.>                             Ano. 
I:  Mhm... a … nejste nervózní z toho? 
G: Noo já si myslim že .. jako že tady zas nejdou ňáký texty který by byly jako že 
oznamujeme že jo veřejnosti že, já nevim, že sme tady máme novou technologii a že máme 
novou aplikaci tak to není nic jako na tom špatnýho, že jo a když by se tam jednalo o ňáký 
právní věci, tak ty máme zkonzultovaný s paní Jakubcovou která případně i má právníka, 
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takže když si není ONA jistá, tak si radši zavolá (I:  mhm) tomu právníkovi takže jako … si 
myslim že tady v tom tu asi nikdo jako (I:  mhm) nervózní ani není. 
I: Vlastně firma tady organizuje jazykový školení, že jo... (G: mhm) jazykový kurzy... 
G: To mám na starosti já. 
I:  Jooo? (smích) Bezva. (smích) Jak jsou zaměstnanci motivováni, k tomu aby se účastnili? 
G: Noo, motivováni, si myslim, ze ani ňák moc nejsou, já vždycky když... Takhle, o 
prázdninách ty kurzy neprobíhaj, (I:  mhm) protože většina má dovolený, tak po prázdninách 
posílám maila že opět začíná sezón- něco jako sezóna, že sou k dispozici jazykový kurzy 
takže KDO chce využívat benefit (I:  mhm), který firma nabízí, tak že prostě může-u můžou 
chodit jakkk na němčinu na angličtinu tak na voba dva najednou... aaa jenom to voznámim 
jako tim mailem a záleží to už jenom na nich protože taky spousta zaměstnanců v 
odpoledních hodinách má svoje už ňáký (I:  mhm) aktivity takže eeeh spo- myslim si že 
minimálně třeba polovině zaměstnanců nevyhovuje to- ty odpolední hodiny, (I:  hmm) že 
chtěj se věnovat něčemu jinýmu, ale my zas ty kurzy dopoledne dát nemůžeme protože sme 
všichni v práci, a tím že jen pár lidí je tady … eeh patnáct lidí je všude po Škodovce u 
zákazníků takže tam by to zkloubit nešlo tak sou jako v odpoledních hodinách ale, jako eeh 
zas tak velká účast si myslim jako neni. 
I:  Mhm. Kvůli tomu... 
G: No, no. 
I:  Mhm, a na výběr je teda angličtina němčina... 
G: Mhm. Angličtina a němčina. 
I:  A myslíš že by uvítali ještě ňáký další jazyk? 
G: Eeeh … To si myslim že když byyy někdo uvítal tak že by se třeba jednalo o jednu o dvě 
osoby aaa a ani nevim jestli by se třeba v- střetli v tom žee, možná že by někdo moh mít 
zájem o španělštinu (I:  joo) a a nevim jestli by tady byl (I:  mhm) zájem o další jako, to bych 
se mohla samozřejmě dotázat ale, tam by jako .. nebyly naplněný si myslim žádný kapacity že 
kdyby měl zájem jeden zaměstnanec že jo, o ňákej kurz tak kůli němu .. to se asi (I:  mhm) 
neudělá no. 
I:  A je třeba ňáký plán jak zlepšit tu účast na kurzech? Nebo ... 
G: To si myslim že neni. Tam jakoby ty zaměstnance my nutit nebudeme že jo, (I:  no) 
každej, každej prostě ta možnost tady je, že jo, je to benefit pro zaměstnance, má to placený, 
(I:  mhm) sice ... je to po pracovní době že jo, (I:  no) že to je už v rámci mýho volnýho času 
ale tak když se chci vzdělávat tak si na to ten čas udělám a ... prostě to záleží na nich. (I:  
mhm) No. 
I:  A jak často ta výuka, nebo jak dlouho <probíhá>? 
G:                                                             <je jednou> týdně (I:  mhm) vždycky, jednou týdně 
angličtina jednou týdně němčina a je šedesát minut. 
I:  Mhm. A je víc úrovní? Vlastně na které se <mohu přihlásit>? 
G:                                                                    <Máme>, to záleží právě eeeh po- podle toho, 
kdo se mi na tyy kurzy přihlásí (I:  mhm) tak ždycky z toho z- každýho zaměstnance se ptám 
jak si myslí, jestli je začátečník nebo jestli už umí trošku komunikovat a nebo jestli už je eeeh 
rodilý mluvčí, takže máme ale teď v tu- v tuhlectu chvíli mám-m angličtinuuu, mám i pro 
začátečníky a mírně pokročilý ale s tím že, jeden je víc pokročilej, druhej je pokročilej, třetí je 
mírně pokročilý, ale to by prostě sme museli mít pak pro každýho zaměstnance (I:  noo, to jo 
no) jednu lektorku, takžeee teď i v němčině i v angličtině máme začátečníky a mírně 
pokročilý.  
I:  Mhm, aaa jakým způsobem pak zjišťujete pokrok těch zaměstnanců? 
G: Eeeh tam je požadavek nebo že paní Jakubcová třeba jednou za rok se na ně příde podívat, 
na ten kurz eeh že tady jako v tichosti sedí a kouká a jak s- oni komunikují s tou lektorkou a 
jenom aby jako slyšela ňák jakože (I:  hmm) eeeh to jejich případný zlepšení nebo nezlepšení, 
ale jesi ona si pamatuje z minulýho roku (I: smích) jak na tom byli to nevim. 
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I:  No a co když vlastně někdo se nezlepšujeee nebo … <nedostatečně komunikuje>... ? 
G:                                                                                         <Jako … nic se> jako... Já sem 
zatim jako za tu dobu co tady sem, tak proběhlo za mě jenom jedno NE přezkoušení, ale 
prostě jedna tady ta kontrolní hodina aaa paní Jakubcová za mnou nepřišla s ničím, že by jako 
měla ňákou stížnost na někoho nebo too takže … Jako vono už jenom to tak jako myslim si že 
každej člověk když už se tady toho i účastní, že jo, dělá ty cvičení, eeh ňák komunikuje s tou 
lektorkou tak si myslim že to pomůže každýmu (I : mhm) jako že zas úplně jako … no to snad 
horší- k horšímu se nemůže na nižší úroveň snad se snížit nemůže (I: smích) ten zaměstnanec. 
Noo. 
I:  A účastníš se taky ňákého kurzu?  
G: Já se účastnim německýho jazyka. 
I:  Mhm … aaa preferuješ teda v těch kurzech radši rodilého mluvčího nebo si spokojenější s 
českým lektorem? 
G: Já já já mám českou lektorkuuu aaa jelikož jsem s ní naprosto spokojená, tak jako mi 
vyhovuje ona. A z- jako stejně pro mě je samozřejmě lepší ten češtinář, protože když prostě 
mám ňákej (I:  mhm) fakt dotaz jako že na tu gramatiku nebo něco tak jako když mi to česky 
vysvětlí tak tomu rozumim, že jo. Když ten Němec by mi to ňák vysvětloval tak by to bylo 
složitější ale na druhou stranu, s tim Němcem čověk nemůže říct nic česky. Tady bych to (I:  
mhm, no právě) prostě musela se snažit opravdu celou hodinu mluvit ňák německy ale tak to 
sem měla na škole, že jo, (I:  nooo) tam sem měla češtinářku na na eeh na němčinu ale i 
rodilýho mluvčího (I:  mhm) no ale tam ty hodiny byly takový zas … Von si tam furt celou 
dobu tak ňák něco povídal sám pro sebe takže to bylo takový no... (I + G: smích) Noo. 
I:  A jakou formu toho procvičování preferuješ? Máš radši víc mluvení nebo gramatiky nebo 
cvičení? 
G: Eeeh jako já v tuhlectu chvíli spíš jako víc mluvení, (I:  mhm) protože tu tak jako 
samozřejmě tu gramatiku takyyy, že třeba ňáký cvičení nebo prostě ňákou látku nám vysvětlí, 
že jo, ale potommm my už to máme na takový bázi že se jako bavíme dycky přídem a bavíme 
se co sme dělali vo víkendu (I:  no) a nedělali, jaký máme plány v práci a too, takže spíš už 
jako abych celou hodinu vyplňovala cvičení to by mě nebavilo noo. (I:  mhm) Ale je to po 
domluvě s tim lektorem, takže to jak jak se ty zaměstnanci dohodneme mezi sebou že nám víc 
vyhovuje too a to, tak ten lektor tak tu hodinu přizpůsobí. 
I: Mhm, a záleží ti na počtu účastníků v tom kurzu? Jak velká je ta skupinka? 
G: Tak určitěěě, protože tak když je zase hodně lidí, že jo, tak se člověk míň naučí ale já teda 
chodim s kolegyní, že my máme eh dopolední hodinu (I:  mhm) aaa tam sme jenom my dvě, 
takže tam sem jako spokojená protože tam je to tak jakože... Celou hodinu bych zase sama 
mluvit nemusela, (I: smích) takže tady tak to padesát na padesát je dobrejch. 
I:  Mhm, a pociťuješ nějaké kulturní rozdíly vlastně mezi českými a zahraničními kolegy? 
G: Eeeeh … No tak ... as- ani ňák jako nepociťuju protože já se s nima ňák osobně 
nesetkávám, když s nima mluvim jako s tim jazykem, tak tam se dorozumim co potřebuju 
jako se dozvědět a jako ňák vyloženě...  
I:  Mhm. A tady na pobočce? Nebo vlastně tady taky jsou dva kolegové ze zahraničí... 
G: Jo. 
I: …tak … jsou tady ňáké rozdíly? 
G: Teď mě úplně ňák nic ani nenapadá. Vono prostě s nima je sranda, že jo <celkově> 
takže... 
I:                                                                                                                <Nooo> (I + G Smích)  
G: ...jako tam je to vůbec strašně takový fajn že se člověk zasměje a too, aleee ... ani jako ani 
ne, oni sou jako oni se jako zapojili spíš si myslim jako tam do toho našeho procesu nebo já 
nevim ale že eeeh já s nima jako ňák jako že nic nepociťuju že by se něco dělo nebo to.  
I:  Mhm. Oni se vlastně i snaží mluvit česky nebo <mluví docela> dobře...  
G:                                                                      Jo, <přesně tak.> 



 87 

G: Jo. 
I:  A jak jak vy to vnímáte zase že tu jejich vstřícnost že...? 
G: No to je úplně úžasný (I:  no) jako. To je úplně úžasný, i je úžasný na tom to, že prostě 
jeden je vopravdu rodilej Němec, druhej rodilej Američan a přijeli sem voba dva do Čech, 
naučili se česky a uměj úplně perfektně jako česky což je úplně obdivuhodný no.  
I:  <To jo no.> 
G: <To je úplně> super. Jako že tomu že jo rozuměj, že prostě se normálně s tebou bavěj ale 
zároveň přepnou si do toho svýho (I: smích) jazyka a to je úplně … to jako je to hodně dobrý 
no. 
I:  A stává se někdy, že třeba eh .. jeden zaměstnanec mluví českyyy a ten zahraniční kolega 
mu odpovídá tim svym jazykem a že si takhle jako … 
G: Vobčas ně- myslim si že ňáká ta situace jakože nastane když třeba eeh třeba Ryan 
nedokáže něco vysvětlit jako česky, že zrovna mu tam ňák chyb-chybí nějaký slovíčko tak 
začne anglicky, ale to já se pak ÚPLNĚ ztrácim, protože on začne STRAŠNĚ rychle, drmolí 
(I:  mhm) takže já mu vůbec nic nerozumim. (I + G: smích) Ale tak jako pak se ňák 
polopaticky jako domluvíme (I:  mhm) takže to no. 
I:  Dobře. A pořádá firma i ňáká jiná školení ... než vlastně ty jazykový kurzy? 
G: Jo, máme školení iii na různý eeeh kurzy ať už jako ňáký ty softskillový dovednosti, 
komunikační dovednosti, prezentační … ty sem teď nám tady ty tak ňák třeba průběžně nevim 
jednou třeba za dva měsíce tady ňákej kurz se takovej teď odehraje, odehrává ale i jako 
projektové řízení aaa ňáký manažerský (I:  mhm) kurzy a tak nooo, takže tak... 
I:  A jaká je ta … obsazenost těch kurzů? 
G: Obsazenost jeee plnoobsazenost (I:  mhm), protožee to sou jako kurzy který teda sou jako 
dotovaný, poskytuje je jedna aliance, eeeh aaa tam vždycky se snažim jako naplnit ten (I:  
mhm) počet že máme prostě schváleno aby na tom kurzu se účastnilo osum lidí takže vždycky 
těch osum lidí tam naplnim, to jako je tak ňák bez problému no že vždycky se ňák dohodneme 
kdo by se toho moh (I: noo) účastnit a … takže to. 
I:  A je spíš větší zájem než … než je možno? 
G: Jako tam to aniii, já to mhm já to prostě u- my se tady dohodneme sss vedením (I:  mhm), 
koho jako na ten kurz pozveme a nikdy zat- jako ... jo dobře, jestli byli ňákej jeden 
zaměstnanec, kterej to asi … vyloženě odmítnul že prostě nemá tyhlecty (I:  mhm) věci rád, 
takže to sme ho samozřejmě (I:  noo) nenutili, ale jinak všichni to berou jako že fajn, bude 
aspoň den že nebudu muset pracovat, že se jako někde JINDE odreaguju (I:  mhm) takže já 
myslim že každej to přivítá. 
I:  A je pak poznat ňáká změna? Po absolvování toho školení? 
G: Noo... 
I:  Odnesou si něco? 
G: Já si myslim že každej si z toho vždycky něco odnese (I:  mhm) akorát že tam potom tim 
že jako eeh je nás tady málo, tak i potom třeba kurzu na eeeh já nevim na ňáký manažerský 
dovednosti sem se účastnila i já (I:  mhm), kde já žádnej manažer nejsem, takže jako tam je to 
spíš takový fajn se něco dozvědět jakože co a jak se dělá nebo, jakym způsobem na něco třeba 
reagovat tak jako je fajn že to (I:  No.) vim nebo to, ale … že bych to měla možnost eště ňák 
vyzkoušet jako to nee no. 
I: Mhm, a jak by si na závěr charakterizovala tuhle společnost? 
G: (Smích) Noo, to je hezká votázka. (Smích) 
I:  Taková třešnička na <dortu>... 
G:                                <Noo>, to je no, to je tak- jak bych ji charakterizovala noo... Tak je to 
česko-německá firma, (I + G:  Smích.) noo … Já ani nevim, dyť já fakt jako, já vůbec nevim  
jak bych ji měla charakterizovat jako … Já myslim že … já se zaměřim na kolektiv, že 
kolektiv co sme tady tak je úplně jako super, (I:  mhm) takže iii i teď pracuju kvůli tomu 
kolektivu, že je prostě fajn že jo ty kolegové co tady sou, že je s nima sranda a too takže 
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člověk že to tady není vyloženě že by si ho vzal ve vosum hodin sednul k počítači a něco by 
tam ťukal a ani by nevě- neznal jako okolí eeh tady, takže jako je to fajn s těma kolegama 
tady pracovat a myslim jako že sme jakože dobrej tým aaa a že že je to fajn. (Smích) 
I:  Tak to je dobře. Tak já ti děkuju... 
G: Já taky- 
 
Interview 14: Jakub Čermák                                                               (00:28:53) 
 
I: Tak já bych se tě zeptala, jaká je tvoje pracovní náplň ve firmě? 
G: Já pracuju ve firmě jako coach, což znamená eh podpora konstruktérů a jejich školitel. 
I: A jak třea vypadá tvůj normální den? 
G: Normální den probíhá tak, že konstruktér mi pošle díl, abych ho připojil do struktury, já ho 
připojím, a do budoucna je vlastně taková myšlenka, že eeh konstruktéři by měli ukládat sami 
ten díl přímo do (I : mhm) našeho programu, kuli kterýmu tam sme. A my je to učíme, aby 
toho byli schopní, pracovat samostatně. 
I: Mhm. A máš třeba ňáké zahraniční kolegy? 
G: Eeh s… v naší firmě je jeden německý kolega, jeden anglický kolega, ale já s nimi nepřídu 
do styku, protože sídlí v jiný budově. 
I: Mhm. A stane se ti třeba někdy, že komunikuješ s mateřskou společností?  
G: Eeh s mateřskou společností komunikují moji nadřízení, takže mě se to přímo netýká. 
I: Mhm. A ovládáš ňáké cizí jazyky?  
G: Eeh… Dá se říct, že se domluvím německy, eeh ale stále na tom pracuju a rád bych se 
začal učit i angličtinu. 
I: Mhm. A byla ta znalost němčiny předpokladem pro to, že tě přijali na tvoji pozici? 
G: Ano. Bylo to v požadavcích na přijetí na tuto pozici. 
I: A při tom pohovoru se to ňák eeh promítlo? 
G: Eeh při pohovoru mě zaskočila paní jednatelka, že opravdu se chtěla přesvědčit, že 
němčinu umím, (I : noo) takžeee si mě vyzkoušela, bohužel sem v tu chvíli nevěděl ani co 
bych jí odpověděl česky, takže sem ze sebe nevymáčk skoro ani slovo, ale dala mi šanci, 
abych se tu němčinu doučil a bylo i to podmíněno tím, že se musím přihlásit na jazykové 
kurzy. 
I: Mhm. A jakou by si řekl, že obecně hrajou ty jazyky roli při výběrovým řízení?  
G: Já bych řek, že to záleží na pozici, že teď se třeba otevírají pozici-pozice IT, kde je 
nutnost, aby oni sami byli schopný jednat s-s něm-s německými kolegy. U nás třeba v té 
budově kde pracuju, (I : mhm) tak to tak potřeba není, tam je to spíš potřeba pasivně. Že nám 
chodí maily, které sou pouze v němčině a v angličtině, že tam vůbec neobsahují český jazyk. 
I: A jak často takovédle maily chodí? 
G: Dá se říct, že zhruba jeden denně určitě příde vždycky. 
I: A… očekává se ňáká tvoje reakce nebo…? 
G: Eeh sou to pouze informativní maily, takže… jenom přečíst, pochopit o co tam de, 
v případě že to nepochopim, je možnost se zeptat kolegů, který sou na tom buď líp, hůř 
s němčinou nebo jiným jazykem, takže… (I : mhm) takle. 
I: A rozumíš vždycky? 
G: Vždycky samozřejmě nerozumím, eeh… když nerozumím, tak se zeptám kolegů, 
nestydím se se zeptat… (I : jo) Ono totiž je jednodušší to číst v té angličtině, eeh protože ty 
slovíčka souuu lehčí na zapamatování, aaa většinou sou ty anglické překlady kratší a 
stručnější, jasnější, (I : mhm) než němčina, která má ty slova tvořená ze složenin, která stejně, 
i když část slova rozumím, tak stejně to třeba nemusím pochopit. 
I: A nenapadá tě teďkon třeba ňákej konkrétní příklad nebo…? 
G: Konkrétní příklad… to si teď asi nevybavim. 
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I: Dobře, to nevadí. Takže dá se říct, že takhle na tebe chodí ňáké cizojazyčné… věci nebo 
prostě ty e-maily (G: mhm) a posíláš i ty někdy něco? 
G: Eeh já za sebe… posílám akorát vyjádření v podobě excelu, kde vlastně mám seznam, 
čísl-čísel dílů a ke každýmu tomu dílu stačí krátké stručné vyjádření v němčině… eeh dá se 
říct, že to je status (I : mhm) toho, jestli sem to vyřešil, nevyřešil, jestli se na tom stále pracuje, 
kdo má odpovědnost, a takhle spíše heslovitě. 
I: A na to už pak žádné jako další vyjádření nechodí? 
G: Na to přídeee feedbackem akorát znova tabulka s tim, že (I : jo) oni to vidí jinak. 
I: Aha. Takže to pak jako přepracuješ a… <nebo?> 
G:             <Takžeee> jim pak už musímee z nich vyloženě 
dělat blbce, že eeh… musíme jim k tomu poslat prezentaci s-s fotkama konkrétních vozů a s 
těmi díly, který oni nevidí, ale my je z našeho pohledu vidíme připojené. 
I: Mhm. A… když máš teda komunikovat v ňákém cizím jazyce, jaký kontakt bys 
upřednostnil? Vyhovuje ti to takhle tím e-mailem nebo bys radši třeba s nima mluvil? 
G: Určitě e-mailem, protože obzvlášť Němci eeh nejsou takoví, že by měli snahu většinou 
mluvit pomalu a srozumitelně, spíš očekávají, že my jako německý koncern budem rozumět 
eeh tý němčině, (I : mhm) berou to jako samozřejmost, takže spustí a není tam čas hledat si 
slovíčka, ptát se někoho, takže určitě písemně je to lepší. 
I: A nestává se, že by třeba použili angličtinu nebo…? 
G: Stává se to spíš, když jee konference nebo ňáký jednání o více lidech, kde i třeba jenom 
jeden člověk neumí německy,  (I : mhm) ale umí anglicky, tak se přejde zpravidla vždy na 
angličtinu. 
I: Takže se předem ví… jaký jazyky ty lidi umí? Před tou poradou…<ňák se to zjistí a…> 
G:            <Většino-většinou> se to 
ví, ale jest-na té konferenci se sejde třeba pět spolků aa každý ten spolek je ooo pěti, deseti 
lidech, (I:  mhm) který spolu pracujou, tak ty se znají a vědí, kdo jakým jazykem mluví aa 
jejich vlastně vedoucí z každé té skupiny se domluví potom mezi sebou a odhlasují si jazyk, 
kterým se bude mluvit, který je pro ně přijatelnější.  
I: Mhm. A byls někdy na takovéhle poradě?  
G: Eeh byl sem na jedné poradě, ta byla vedená v angličtině a přednášel to němec. 
I: A účastnil ses i ňák aktivně?  
G: Eeh bylo tam vstupní kolečko, kdy každý o sobě měl říct něco, jaká je jeho náplň práce, 
představit se a tak podobně, (I : mhm) tak poprvé sem zvolil angličtinu, protože mi to přišlo 
samozřejmé, (I : mhm) a podruhé, když sem viděl, že i ostatní kolegové používají němčinu, 
a neni to povinnost  mluvit anglicky, tak sem si raději zvolil němčinu, ve které sem si jistější. 
I: Mhm. A bylo ti to příjemné nebo nepříjemné, že vlastně s musel takhle před všemi mluvit? 
G: Eeh v angličtině mi to bylo nepříjemné, protože anglicky umim spíš z počítače a pasivně, 
(I : mhm) německy sem si v tom byl jistější, takže sem spíš i viděl, že sem použil některá 
slovíčka, který eeh ostatní kolegové zaujaly nebo je n-neznali, (I : mhm) takže pro-pro mě to 
(I : jo) pak byl v tu chvíli dobrý pocit. 
I: Dobře. A existují právě ňáké situace, kdy ty zaměstnanci předem ví, že budou mít 
problémy, buď třeba s porozuměním nebo s tím se vyjádřit? 
G: Mm to spíš záleží na každým, kdo ví jak na tom v tom jazyku je, (I : mhm) že kdo 
samozřejmě měl německý jazyk nebo anglický jazyk jenom na škole a více se tomu 
nevěnoval, nerozvíjel se v tom, tak se samozřejmě stydí mluvit a ví, že z toho jednání si nic 
neodnese, že tomu nebude rozumět, řek bych že pro něj je to jednání úplně zbytečné. 
I: Mhm. A v jakém jazyce třeba dostává mateřská společnost ňáké oficiální podklady od vás? 
G: Eh oficiální podklady to myslíš jaký?  
I: Můžou to být třeba dokumenty nebo… ňáké metodické postupy nebo naopak zase jestli 
ONI vám něco posílají, tak v jakém jazyce to pak je? 
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G: Tak zpravidla je to nastavený tak, že němci pošlou prezentaci nebo návod, metodiku a 
nám řeknou přeložte si to. <Jakože…> 
I:    <A pošlou to…> 
G: Pošlou to v němčině. (I : mhm) A vždycky nadřízený určí někoho, kdo to překládá 
a (I : mhm) ma-j-je tam i prostor pro různé další věci, že to nemusí být přesně překlad, ale 
může to mít i víc funkcí a může to bejt lepší, hezčí. 
I: Mhm. A máš třeba přehled o tom, jak často tvůj nadřízený takhle komunikuje třeba 
s mateřskou společností, jak často jim něco posílá, v jakém jazyce? 
G: Mm nadřízený má eeh za úkol vlastně eskalovat veškeré naše problémy spojené s tim 
programem ve kterém pracujem a veškerou tuto ech-eskalaci musí posílat do VW takže 
v němčině. (I : mhm) Řekl bych, že tak jednou, dvakrát týdně posílá e-mail. 
I: A neměl s tím nikdy žádný problém?  
G: No určitě by nám to neřek. 
I: Dobře. A vzpomněl by sis třeba na ňákou situaci, kdy se stalo třeba ňáké nedorozumění 
nebo špatný překlad a teď, mohlo to třeba způsobit ňákou škodu nebo naopak novou 
myšlenku, která by bez toho jako… nevyvstala? 
G: Noo možná s tou novou myšlenkou, že sme tak dlouho přemýšleli na smyslu toho 
německého překladu, jak to mohli myslet, že nás napadlo každýho něco jinýho (I : mhm) a ve 
finále sme to třeba u něčeho zužitkovali. 
I: A nenapadá tě teďkon konkrétně? 
G: Konkrétně bohužel ne. 
I: Dobrý, to nevadí. A myslíš si že se dá u vás ve firmě mluvit o mnohojazyčnosti?  
G: Ooo mnohojazyčnosti, jak sem řikal máme tam německýho a anglickýho kolegu, kteří 
každý mluví jiným jazykem, (I : mhm) ale oba se snaží a řekl bych, že i dobře umí česky 
aaa… pouze v-vim, že vedení se snažilo, aby sme mluvili s těmito kolegy eeh německy 
a anglicky, (I : mhm) abysme se procvičili, aleee ňák to nezafungovalo. 
I: A proč? 
G: Mmm každý z těch kolegů věděl, že s nima může mluvit česky, takže to prostě sabotovali 
a odmítali s nima mluvit, že je to zdržovalo, potřebovali rychle ňákou radu, tak eště aby 
přemejšleli nad jazykem. 
I: A napadá tě ňáký důvod, proč vlastně k tomuhle vedení dospělo nebo proč to chtělo 
prosadit? 
G: No abysme se zlepšili, zdokonalili v jazyce. 
I: Ale už je potom nijak nezajímalo jesi se to ve skutečnosti děje? 
G: To už né. Aspoň co já vim, tak ne. 
I: Mhm. A myslíš si, že má firma přehled o jazykových znalostech jako svých zaměstnanců? 
G: Myslím si, že moc né. 
I: A bylo by to k užitku?  
G: Myslím si, jak kde. Jak sem řikal, u nás ten jazyk tolik neni potřeba, a když už příde ňáký 
ten mail eeh ohledně ňákých problémů nebo požadavků, tak si každý to hodí i tak, i když to 
umí, tak si to každý radši hodí do překladače najednou, a (I : mhm) vezme si z toho, co 
potřebuje. 
I: A když už jsme teda u toho vedení, je předepsané ňáké jazykové ustanovení nebo máte 
ňáký oficiální jazyk ve firmě? 
G: Oficiální jazyk m-mmezi sebou mluvíme česky, (I : mhm) eeh veškeré problémy 
s Německem se řeší v němčině, (I : mhm) pokud ten, který to eskaluje neumí pouze anglicky 
třeba nebo není si j-jistější v angličtině, aleee… určitě němčina nadřazená češtině, (I : jo) když  
dojde na to, aby Němec mluvil s Čechem.  
I: A třeba s klienty nebo s veřejností?  
G: Tak to mluvíme česky.  
I: Dobře. A ja-jak bys popsal eeh komunikační klima ve firmě?  
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G: Komunikační klima myslíš co konkrétně? 
I: No tak jestli třeba… je všem příjemné komunikovat v cizím jazyce, jestli někdo proti tomu 
má ňáké výhrady nebo jestli vůbec se třeba ta komunikace ani nedaří? 
G: Myslim si, že sou všichni vždycky akorát naštvaný, když musí mluvit v cizím jazyce. Je to 
spíš takovýýý znepříjemnění toho dne. Málo kdo to bere tak, že si má konečně šanci oprášit 
jazykový znalosti nebo se v něčem zdokonalit. (I : mhm) Každý spíš je zvyklý na takovou tu 
svoji pohodu a radši mluví česky. 
I: A nastávají někdy jazykové problémy v komunikaci? 
G: Jazykové problémy, tím že komunikujem hlavně přes e-maily, tak to nenastává, (I : mhm) 
protože máme dostatek času buď se zeptat, a nebo si to přeložit sami. 
I: Mhm. A spoléháš se teda někdy na kolegy v tomhletom? 
G: Eeh určitě, když mam tu možnost a vim, že kolega umí ten jazyk líp aa překladač mi n… 
nabízí samé nesmysly, tak se nebojim zeptat a je to, i rychlejší než to někde sáhodlouze 
hledat. 
I: A spoléhají se někdy ty kolegové na tebe? 
G: Také se ptají. 
I: Jo? Třeba jako ňák například nebo…? 
G: Mmm příklad si nevybavím, ale určitě tak sou různé úrovně toho jazyku, takže někdo umí 
hůř, někdo líp než já a ty co umějí hůř, tak se ptají mě (I : mhm) než aby zas otravovali ty co 
umí výborně a zas mají třeba víc práce než já. 
I: A co si o tom myslíš? 
G: O čem? 
I: Že se na tebe obrací? 
G: Nooo… že neumějí dostatečně jazyk. 
I: A… hodnotíš to ňák třeba nebo…? 
G: No tak určitě mě to zdržuje, radši bych kdyby uměli jazyk líp, ale díky tomu, že sám se 
občas ptám a nevím všechno, tak jako to beru ne-nev-nevodim z toho žádný ňáký (I : mhm) 
špatný názory. 
I: A máš třeba možnost jezdit na ňáké služební cesty? 
G: Byli sme například na CEBITu v Německu, (I : mhm) což bylo celodenní veletrh IT 
technologií. (I : mhm) Tuším, že to bylo v Hannoveru. 
I: A… byli ste tam teda jeden den? 
G: Jeden celý den sme tam byli, vod rána do večera . 
I: Mhm. A něco ste prezentovali nebo…? 
G: Eeh naše firma tam měla stánek, kde prezentoval ale náš německý kolega, (I : mhm) takže 
my sme tam nic nepřednášeli, pouze sme se tam jeli podívat aa rozšířit si znalosti v oblasti IT 
a technologií a programů které využíváme. 
I: A měli ste možnost si s někým promluvit tam třeba německy nebo…? 
G: No mluvili sme tam možná tak ve stánku, když sme si šli koupit jídlo.  
I: Dobře. Tak teď bych třeba to vzala z jiného soudku, eeh nevíš jestli využívá firma ňáké 
překladatelské nebo tlumočnické služby? 
G: Určitě na většině… ňákých prezentací, nebo konferencích bývá překladatel… (I : mhm) ale 
firmu nebo jako ňáké bližší informace nevim. 
I: Dobře. A… existují třeba ňáké jazykové kurzy ve firmě?  
G: Jazykové kurzy máme, už vlastně vod začátku co sem nastoupil, (I : mhm) eeh je tam 
němčina a angličtina s tim, že němčina je teď přerušená, že lektorka odešla. 
I: Jakto? 
G: Mmm nevím, bohužel (I : hm) informace. 
I: A sám ses účastnil těch kurzů? 
G: Sám sem chodil jeden rok pravidelně na německý jazyk, na kurz pro pokročilé. 
I: Mhm. A… jak se ti to líbilo nebo bylo ti to k něčemu užitečné? 
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G: Eeh ten kurz se mi líbil hlavně proto, že eeh ta lektorka sice třeba půl hodiny učila to, co si 
myslela, že je vhodné ale dávala tam velký prostor i pro to v čem sem se chtěl já sám 
zdokonalit (I : mhm) takže sem jí třeba dal eeh jako žádost, že bych se chtěl učit lépe 
podmiňovací způsob nebo (I : jo) rozkazy a ona mi vyhověla a vždycky sme to probrali. 
I: A kolik tam bylo účastníků v tom kurzu? 
G: No zač-když sem začal, tak sme tam byli dva, nakonec eeh slečna šla do jiné firmy, odešla 
vod nás, (I : mhm) takže sem tam zůstal sám a měl sem individuální hodinu. 
I: A vyhovovalo ti to? 
G: Bylo to lepší, naučil sem se určitě víc. 
I: Mhm. A je třeba ňáké MAXIMUM počtu lidí, které bys ještěěě jakoby zvládal nebo 
toleroval? 
G: No eh lektorka řikala, že by bylo lepší nás tam bejt víc na ňáké rozhovory nebo (I : jo) eeh 
pak tam vzniká i taková ta soutěživost sice třeba zas naopak tam vzniká tréma nebo něco 
takovýho, alee řek bych, že třeba skupinka po třech až pěti lidí by byla asi ideální. (I : mhm) 
Spíš jediný, co bych tomu vytknul, tak žee byla jenom jedna hodina týdně, což mi přišlo teda 
málo. 
I: A kolik bys navrhoval nebo…?  
G: Navrhoval bych minimálně dvě, spíše tři. 
I: A myslíš, že by na to ti zaměstnanci měli čas?  
G: Myslim si, že by na to nechodili pravidelně pokaždý, že by třeba v jednom týdnu šli 
jednou, pak zas třikrát, pak dvakrát, ale… myslím si, že ten, kdo to dělá pro sebe a né jakoby 
kuli firmě, tak by tam chodil. (I : mhm) Že sou to vlastně taky peníze, než to platit někde 
jinde, tak využít toho benefitu (I : mhm) tý firmy. 
I: Ale je to vlastně mimo pracovní dobu. 
G: Je to bohužel mimo pracovní dobu, (I:  hm) což každý bere jakože už mu nemá firma 
nárok cokoliv nutit, takže (I : mhm) i třeba co já dojíždím do Prahy, tak eeh když si to 
spočítám tu jednu hodinu týdně, tak to co prodělám na tom, že nejedu s kamarádama 
s kterými se dělím (I : mhm) o náklady, tak eeh mi to vyjde dráž, než kdybych si platil svoji 
lektorku v Praze. 
I: Jo? 
G: Mhm. 
I: Aha. A ty vlastně nesedíš přímo v té centrále, ale ve Škodovce a je to pro tebe ňáký rozdíl, 
že vlastně nemůžeš jenom přejít z jedněch dveří do druhých, ale že tam vlastně se musíš ještě 
dopravit na ten kurz, tam si to odsedět a pak teprv jet domů? 
G: To sou právě ty peníze, který se nevyplatí, jednak ten čas, že ten přesun do tý firmy trvá 
patnáct až dvacet minut…  
I: Hm, dobře. A máš třeba možnost chodit na ty kurzy ve Škodě? 
G: Na kurzy ve Škodě nemáme vůbec nárok, protože nejsme zaměstnanci Škoda Auto. 
I: Mhm. A myslíš si, že by se s tím dalo něco dělat… <kdyby se třeba> o tomhle problému 
dozvědělo vedení, nebo že byste preferovali radši…? 
G:        <Myslím si, že…> Myslím si, že by to 
muselo zařídit vedení naší firmy externí, protože Škodovka těžko bude platit za něco, co pro 
ně neni (I : mhm) důležitý a nevim, jestli mají naši nadřízení právo… do-zařizovat lektorce 
prostory v areálu Škoda Auto. (I : mhm) Proto se vlastně doteďka dějí veškeré kurzy  na území 
/FIRMA/ 
I: Mhm. A myslíš, že by to ostatní uvítali? Vlastně ti, vy co sedíte mimo, přeci jenom, pár vás 
je. 
G: No myslim si, že by uvítal každý mít němčinu buď ve svojí budově, kde sedí, a nebo když 
by byly… ty kurzy v pracovní době, tak samozřejmě by každý byl zas radši, kdyby to bylo 
mimo pracoviště, (I : mhm) protože ňáký čas zabije (I : jo) tim přesunem. 
I: A jak sou celkově ti zaměstnanci motivováni, aby na ty kurzy chodili? 
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G: Eeh myslim si, že vod firmy motivováni nejsou, že to je spíš otázka, jejich vlastního 
zlepšování se a (I : mhm) vlastního rozvoje v jazykových znalostech. 
I: Ty s tam byl teda sám, tak eh myslíš si, že to má úspěch, nebo že sou ty kurzy spíš…? 
G: Myslím si, že tim, že to bylo tu jednu hodinu týdně, tak sem spíš ten jazyk nezapomněl, 
spíš sem si to jenom připomínal a nic nového vlastně teď, když (I : hm) se podivám zpětně, už 
zas z toho jakoby nemam.  
I: Mně de spíš o tu návštěvnost, jako že jeden člověk na kurzu není až tak jako hodně, že 
ostatní to teda nereflektují, že tam ty kurzy v nabídce sou nebo prostě nechodí nebo…? 
G: Ostatní nechodí kuli tomu, že chtějí být dřív doma. 
I: Mhm. A jakým způsobem se pak zjišťuje ten pokrok, jestli vlastně ses za ten rok ňák 
zlepšil, nebo jestli ne? 
G: No co sem slyšel, tak v té začátečnické skupině se psaly občas testy, aby se zjistilo, nevim 
jestli to bylo na žádost paní jednatelky, ale psaly tam testy, které je vlastně hodnotily, jestli se 
zlepšili nebo ne. (I : mhm) U no-u mě vlastně že sem tam byl sám a lektorka asi, možná pro ní 
bylo jednodušší jí říct ústně, jak na tom sem, tak (I : mhm) sem nepsal žádné testy. 
I: A myslíš, že by se něco stalo v případě, že by ses nezlepšil? 
G: Myslím si, že né, že zrovna u mě není ten jazyk tak moc důležitý, abych (I : mhm) ho 
musel umět. 
I: A u někoho jiného?  
G: U někoho jiného určitě. Už se-slyšel sem, že se to i stalo, že se někdo opravdu nenaučil 
tak, jak měl v podmínkách a vyhodili ho. 
I: Mhm. A byl to ojedinělý případ ODSTRAŠUJÍCÍ do budoucnosti nebo…? 
G: Spíš takle odstrašující a (I : mhm) jedinečný, že ne-nevim o tom, že by to bylo u více lidí. 
I: Mhm. A tys teda říkal, že tam máte zahraniční kolegy ve firmě… vídáš je někdy takhle 
třeba na ňáké aspoň firemní akci nebo mluvil si s nimi už někdy? 
G: Mmm vídám je na firemních akcích, ale to s nimi mluvim ZÁSADNĚ česky. 
I: A jak-jak to berou? 
G: Eeh já si myslim, že oni naopak to mají ze stejného pohledu jako kdybych já s nimi mluvil 
německy, že se s-třeba možná oni chtějí zdokonalovat eeh v češtině a hlavně oni pracují na 
území Čech, tak si myslím, že by měli mluvit s námi česky. (I : mhm) Kdybysme my jeli do 
Německa, tak zas by mi přišlo automatické mluvit s nimi německy.  
I: Mhm. A pociťuješ ňáké kulturní rozdíly, když vlastně s nimi mluvíš? Jestli je ta 
komunikace v něčem jiná nebo je to jiné, než když se bavíš s Čechem? 
G: Řekl bych, že ano, že například Němec je takový pomalejší, takový víc duševní a zase 
Angličan je takový více do sebe uzavřený a řek bych, že to myšlení maj oba trochu jiný. 
I: A myslíš si, že to je jakoby záležitost celkové jejich kultury nebo jenom těch jednotlivců, 
že teda ten jeden je teda pomalejší…? 
G: Myslim si, že to je spíš otázka jednotlivců. (I : mhm) Že přece jenom občas ňáký německý 
film vidim a (I : mhm) všichni nejsou takovýdle. 
I: A má to teda ňáký vliv na tu komunikaci, že ste každý jiný nebo…? 
G: Mmm to si nemyslim, zas nemluvim s nimi tak často, takže to zas nemůžu posoudit, 
(I : mhm) neznám je osobně tolik. 
I: Tak když je ten anglický kolega třeba uzavřenější, tak ten hovor třeba někdy vázne nebo…? 
G: No… když ten hovor vázne, tak se dají ňáký další dvě věty a hovor je u konce. 
I: Dobře… A pořádá společnost i ňáká komunikační školení? 
G: Eeh komunikační školení se pořádají, jedno sem absolvoval, (I : mhm) to bylo školení 
asertivity… (I : mhm) které teda bylo samozřejmě česky celý. 
I: A jaké to bylo? 
G: Bylo to do-dobré, řek bych, že u všech to sklidilo úspěch, něco nového to přineslo. 
(I : mhm) Eeh takňák sme si tam odhlasovali, jaké by mohlo být další takovýdle kurz nebo 
školení, tak sme si odhlasovali komunikaci. 
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I: A co přesně s-s komunikací nebo…? 
G: Mmm všeobecně. 
I: A už se to konalo nebo…? 
G: Eště né, ňák se to utichlo. 
I: Dobře. A tam byli čistě čeští pracovníci nebo i právě ti <zahraniční kolegové?> 
G:         <Eeh byl tam> i ten jeden 
německý kolega. 
I: A zvládal to v češtině? 
G: Eeh občas s-se-nastala situace, kdy nevěděl, ale vždycky se zeptal a byla tam slečna, která 
uměla dobře německy a řekla mu třeba ňáké slovíčka nebo hledali tak dlouho synonyma těch 
slovíček, dokud nenašli slovo, kterýmu by on rozuměl třeba, nebo (I : mhm) aby pochopil 
smysl tý věty. 
I: Mhm. A jak by si na závěr charakterizoval tuhle společnost? 
G: Tak myslim si, že v ní je budoucnot, už jenom proto, že se rozrůstáme, že každým rokem 
zhruba řádově pět, deset lidí přibyde, (I : mhm) eeh vlastně Škodovka  spíše odbourává staré 
systémy a přechází plynule na ten náš, takže v tomdle zrovna konkrétně mém oboru, v tom 
vidim jako dobrou prosperitu. 
I: Mhm. A třeba tu mateřskou ještě z ňákého pohledu nebo…? 
G: Tak s tou mateřskou nepřídu tolik do styku, ani nevím, kolik vlastně má celkově 
zaměstnanců… aaa určitě, kdyby se jí nedařilo, tak si myslim, že to pocítíme i my, že to je 
taková naše vlajková loď. 
I: Mhm. Dobře, tak já ti děkuju. 
G: Mhm. 
 


