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12 důvodů pročse učit německy

•�Německo je nejvýznamnějším obchodním partne- 
rem Česka.

•�Němčina je rodným jazykem 96 milionů Evropanů.

•�Německo představuje čtvrtou největší ekonomiku 
světa.

•�Pro 90 % manažerů německy mluvících firem 
v Česku je důležité, aby jejich čeští zaměstnanci 
uměli německy.

•�V Česku působí 8 000 německých a rakouských 
firem, které dohromady nabízí více než 125 000 
pracovních příležitostí.

•�Německo významně podporuje vědecký výzkum, 
v celosvětovém měřítku je na třetím místě 
a zahraniční studenti jsou zde vítáni.

•�Studijní stipendia na německých školách každo- 
ročně získá více než 700 uchazečů z Česka.

•�Hranice s německy mluvícími zeměmi je nejdelší 
hranicí Česka.

•�Možnost studovat na některé z 340 německých 
vysokých škol je otevřena každému.

•�Do Česka ročně zavítají dva miliony Němců 
a Rakušanů.

•�Znalost němčiny vám umožní cestovat, navazovat 
nová přátelství nebo číst německou literaturu 
v originále.

•�54 % Čechů se nedomluví žádným cizím jazykem. 
Poskytněte svým dětem výhodu!

Němčinu v Česku
podporují

Realizováno v rámci projektu Koordinačního centra 
česko-německých výměn mládeže Tandem Němčina 
nekouše.

Cílem projektu Němčina nekouše je zvýšit zájem o výuku 
němčiny na základních a středních školách.

Jak? 

•�Jazykovou animací, která pomáhá překonávat ostych 
z cizí řeči a odbourává představu, že němčina je obtížný 
jazyk.

•�Zprostředkováváním důvodů, proč je dobré učit se jazyk 
našeho největšího souseda, např. při prezentacích 
rodičům a jejich dětem (žákům).

•�Pořádáním vzdělávacích seminářů jazykové animace 
pro pedagogy. Semináře jsou akreditované MŠMT.

•�Vydáváním publikací k jazykové animaci pro pedagogy 
základních a středních škol, žáky i širokou veřejnost.
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„Díky mé znalosti německého jazyka jsem získal velice 
zajímavou nabídku zaměstnání u společnosti ZF Enginee-
ring Plzeň s.r.o. Němčinu využívám v každodenním kontak-
tu s kolegy z Německa, a to jak během častých služebních 
cest, tak při telefonickém či e-mailovém kontaktu. Kombi-
naci studia techniky a jazyka všem vřele doporučuji. Jsem 
názoru, že znalost němčiny vedle technické kvalifikace, 
zejména zde v příhraničním regionu, otevírá uchazečům 
na trhu práce obrovské kariérní možnosti.“

„Proč ještě němčina, když už se 
učíme anglicky? Vzhledem k tomu, 

„Přestože  se již několik let věnuji 
angličtině, kterou aktivně využívám 
jak  při  výkonu  své  práce, tak 
v osobním životě, v době, kdy jsem 
začala pracovat v německé  firmě, 

„Již na vysoké škole jsem zjistila, že je v mém oboru v Plzeňském 
kraji velké množství německých společností, proto jsem si cíleně 
jako druhý cizí jazyk zvolila němčinu s tím, že se mi tak naskytnou 
zajímavější kariérní příležitosti. Aktuálně pracuji na pozici Senior 
Engineer a navrhuji výrobní prostory pro firmy. V zaměstnání využiji 
mnohem více němčinu než angličtinu, a to nejen uvnitř naší společ-
nosti, ale i při denní komunikaci se zákazníky.“

Dr. Jiří  Lopata, jednatel

Martin Otajovič, týmový vedoucí

„Jako student plzeňské univerzity jsem využil 
možnosti studovat na vysoké škole v Regensburgu. 
Toto rozhodnutí pozitivně ovlivnilo můj osobní 
i pracovní život.  Našel jsem mnoho nových přátel 
nejen v Německu, ale po celém světe. Při hledání zaměstnání jsem 
uspěl bez problému, na trhu práce jsem měl díky znalosti německé-
ho jazyka poměrně velkou možnost výběru. Nakonec jsem využil 
nabídky nadnárodní společnosti Konplan, kde denně využívám 
jazykové dovednosti a mám možnost rozvíjet své nápady spolu 
s německými kolegy na zajímavých projektech. Stále jsem ohromen, 
co vše mi moje znalost nemčiny umožňuje.“

Barbora Sigmundová
senior engineer

Klára Aschenbrennerová
materiálová disponentka

Radek Branžovský
teamleader v konstrukčním 

oddělení

jsem pocítila potřebu se zdokonalit i v jazyce německém. 
I když většina mých kolegů, spolupracovníků a obchodních 
partnerů je  ochotna  komunikovat v  angličtině,  považuji za 
vhodnější využívat ke komunikaci  jejich  mateřský  jazyk. 
Studium německého jazyka bych v každém případě  doporuči-
la nejen těm, kteří se chtějí lépe prosadit na trhu práce, ale  
i  těm,  kteří  německy mluvící země vyhledávají jako místa 
cestování, relaxace či odpočinku.“

„Znalost německého jazyka 
mi dovolila cestovat, pracovat 
a žít v zahraničí, kde jsem 
mohl získat zkušenosti, užiteč-

„Studoval jsem vždy pouze 
angličtinu, ale využil jsem 
příležitosti v naší společnosti 
a po dva roky jsem se 
účastnil česko-německého 

Otakar Kotraba
teamleader R&D

Václav Hrudička
výrobní ředitel

né pro mé současné zaměstnání. Na škole jsem se bohužel věnoval 
studiu jazyků jen okrajově a nepřikládal jim veliký význam. Domníval 
jsem se, že technická kompetence a vědomosti z oboru budou pro 
mou kariéru to nejpodstatnější. Až setkání s neúprosnou praxí mě 
vyvedlo z omylu a plně motivovalo k cílenému studiu.“

vzdělávacího programu, kde jsem úspěšně složil 
závěrečné zkoušky v německém jazyce na odborné škole 
v Německu. To mi otevřelo nové dveře u naší společnosti, 
která má hlavní sídlo v Německu. Pomohlo mi to 
v komunikaci s kolegy z mateřské firmy nebo také vyces-
tovat do naší výrobní pobočky do čínské Šanghaje. Po 
všech nabraných zkušenostech jsem již ve věku 27 let 
převzal řízení jedné naší menší výrobní pobočky, kde 
jsem působil jako vedoucí provozu. A od mých 29 let jsem 
výrobním ředitelem obou našich výrobních závodů 
v Česku. To vše by nebylo možné bez znalosti němčiny. 
Využijte proto každé příležitosti a nebojte se. Nikdy 
nevíte, kam vás to až zavede.“

že v našem regionu Plzeňského kraje jsou z více než poloviny 
zaměstnavatelé německé firmy, je zde veliká šance získat dobrou 
pracovní pozici a nadále profesně nebo karierově růst. Dále je 
možné během studia na střední a případně také na vysoké škole 
rozšířit své znalosti a získat nové zkušenosti jak na školách, tak 
také u firem v Německu. Právě díky znalosti němčiny a díky 
možnosti studia nebo praxe v zahraničí jsem získal širší rozhled a 
nové možnosti uplatnění. S aktivní němčinou a případně v kombi-
naci se zaměřením na technický obor budete mít velký úspěch na 
trhu práce v plzeňském regionu.“
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