
Pokud zazvoní telefon a z něj se  
ozve „Hello“, už nepanikařím,  
říká absolventka jazykového pobytu  
v Londýně
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Martina Maříková pracuje ve 
skupině Korado jako Executive 
Assistant to CEO. Při svojí práci 
komunikuje s partnery i klienty 
nejen v češtině, ale také v ang-
ličtině.  Vedení společnosti  se ji 
proto rozhodlo vyslat na dvou-
týdenní jazykový kurz na pres-
tižní London School of English. 
„Studium mi přineslo hlavně se-
bedůvěru a pocit, že angličtina 
je vlastně můj druhý jazyk, který 
zvládnu v pohodě a domluvím 
se,“ říká Martina Maříková.

Martino, jaká byla vaše hlavní 
motivace pro to vycestovat na ja-
zykový pobyt do Londýna?

Hlavním důvodem zlepšování mé 
angličtiny je má práce, kde ang-
ličtinu poměrně často používám  
a musím být schopna reagovat jak 
na telefonát, tak na email a taktéž 
se účastním jednání, která jsou ve-
dena v angličtině, a já z nich zpra-
covávám zápisy.

Co pro Vás hrálo při rozhodování 
o výběru školy největší roli?
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Popravdě moc jsem se nerozhodo-
vala, nabídka je totiž velmi široká  
a po prohlédnutí několika nabídek 
jsem usoudila, že bude nejlepší 
nechat si poradit od profesionálů. 
Toto se ukázalo jako velmi dobré 
rozhodnutí. Paní Irena Jelínková ze 
STUDENT AGENCY mi po popsání 
mých představ toho, co od kurzu 
očekávám, ihned doporučila tuto 
školu a zaslala mi nabídku i s ceno-
vým rozsahem na email. Jedinou 
podmínkou byla škola v Londý-
ně a tak nakonec vyhrála London 
School of English v Holland Park  
v Londýně.

Jak výuka na této prestižní škole 
probíhala? 

Výuka se konala od pondělí do pát-
ku, začínalo se v 9 hodin a já měla 
vždy pětihodinovou výuku. Lekce 
probíhaly v moderních učebnách, 
ve skupině bylo maximálně osm 
studentů. Struktura učiva byla roz-
dělená - dopoledne zaměřeno na 
gramatiku a věci, které jsme chtěli 

vysvětlit. Odpoledne jsme se větši-
nou dívali na nějaký pořad, k tomu 
jsme dostali soubor otázek a po-
stupně jsme na ně odpovídali, vě-
novali jsme se poslechu. Mluvení se 
prolínalo oběma bloky.

Jak náročné bylo studium?

Na začátku každého týdne jsme  
s lektorem vyplnili dotazník o tom, 
na co bychom se chtěli zaměřit. Co 
mělo nejvíce hlasů, tomu jsme se 
věnovali. Studium bylo poměrně 
náročné, každý den přibylo hod-
ně nových slovíček a každý týden 
jsme všichni připravovali prezenta-
ce buď na zadané téma, nebo jsme 
si mohli vybrat a popsat naše ko-
níčky,cestování nebo práci.

Jaký byl přístup lektorů?

Během dvou týdnů mého poby-
tu jsem měla dva různé lektory na 
všechny lekce, každý týden jiný  
a musím říci, že to bylo přínosné, 
každý má svůj přístup k učivu i stu-
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dentům. Obecně bych 
řekla, že se nás snažili do-
vést diskuzí ke správné-
mu řešení, hodně jsme  
o všem debatovali.

Do London School of En-
glish jezdí studovat lidé 
z celého světa. S kým 
jste se na lekcích potka-
la vy?

Spolužáky jsem měla 
opravdu multikulturní – 
Iránec žijící a podnikající  
v Londýně, Chorvatka pra-
cující pro ministerstvo ze-
mědělství na evropských 
projektech, PR manažer 
skupiny Volvo ze Švédska, 
výrobní ředitel nadnárod-
ní firmy automobilového 
průmyslu z Německa, re-
alitní makléř pro develo-
pery ze Švýcarska a také 
Japonec pracující pro 
národní japonskou tele-
vizi. Samozřejmě i jejich 
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hlavní motivací bylo zlepšení jejich 
úrovně angličtiny, ale určitě to byl  
i oddech od pracovních věcí a také 
relax v tak úžasném městě, jakým 
Londýn bezesporu je.

Udržujete s nimi dodnes kontak-
ty?

Kontakty jsme si samozřejmě vy-
měnili, a protože jsme ukončili kurz 
právě v den, kdy se odehrály tero-
ristické útoky v Paříži, tak jsme si 
psát začali hned, abychom zjistili, 
zda jsme všichni v pořádku.

Co Vám studium přineslo? 

Studium a celý pobyt mi přinesl 
hlavně sebedůvěru, pocit, že ang-
ličtina je vlastně můj druhý jazyk, 
který zvládnu v pohodě a domlu-
vím se. Cítím se lépe a sebevědo-
měji a pokud zazvoní telefon a na 
druhé straně se ozve: „Hello, can  
I speak to...“, nepanikařím.

Doporučila byste jazykový kurz 
v zahraničí i dalším profesioná-
lům?

Jazykový kurz bych určitě doporu-
čila každému, kdo se opravdu chce 
naučit angličtinu, tak jak ji rodilí 
mluvčí používají.

Jaký je podle Vás největší roz-
díl při studiu jazyka v zahraničí  
a v České republice?

Studium u nás doma je základ a je 
dobré, pokud nějaké schopnosti 
domluvit se člověk má než vyrazí 
do velkého anglického světa. Ale 
jak angličtinu opravdu používat, 
kdy se hodí které slovíčko a formu-
lace, to se naučíte jen v zemích, kde 
se ten jazyk používá. Nehledě na 
to, že tím, že se česky nedomluvíte 
v obchodě, v restauraci ani na ulici, 
jste stále nuceni myslet v angličtině 
a tím na sobě hodně zapracujete.

Víkendy jsou na kurzech volné  
a tak má každý čas prohlédnout 
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• Prestižní škola s dlouholetou 
tradicí v exkluzivní lokalitě 
Holland Park v Londýně.

• Kurzy zaměřené na obecné 
komunikační dovednosti, 
právo, bankovnictví, lidské 
zdroje a veřejný sektor.

• Kurzy v délce od jednoho do tří 
týdnů.

• Bonus: e-learning k dispozici  
po dobu tří měsíců od ukončení 
kurzu.

• Cena kurzu (včetně 
ubytování) od 40 000 Kč/
týden – cenu kurzu Vám 
ušijeme na míru podle Vašich 
požadavků, stačí se obrátit na 
specialisty STUDENT AGENCY 
prostřednictvím bezplatné 
telefonické linky 800 100 300 
nebo na emailu  
executive@studentagency.cz.

• Informace o dalších  
jazykových pobytech pro 
profesionály najdete na  
www.jazykovepobyty.cz.

si Londýn. Čím Vás toto město 
nejvíce oslovilo?

Musím říct, že Londýn je návyko-
vý, miluji tu atmosféru, která tam 
vládne, mám ráda anglický humor  

a kulturu, jejich přístup k životu. 
Rozhodně je tam co vidět, napří-
klad většina muzeí a galerií je pří-
stupná zdarma, takže nudu v Lon-
dýně zažít nelze.

STUDUJTE NA THE LONDON SCHOOL OF ENGLISH DÍKY STUDENT AGENCY

BUĎTE HVĚZDOU FIREMNÍCH JEDNÁNÍ SE ZAHRANIČNÍMI PARTNERY DÍKY 
INTENZIVNÍM JAZYKOVÝM POBYTŮM PRO PROFESIONÁLY! KONTAKTUJTE 
STUDENT AGENCY A NECHEJTE SI SESTAVIT POBYT PŘESNĚ NA MÍRU. 
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