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Manažeři v kraji:
Alena Čečetková je od
loňského roku ředitel-
kou jedné z největších
jazykových škol
v zemi. Sídlomá v Čes-
kých Budějovicích.

Martin Beneš
redaktor MF DNES

ČESKÉ BUDĚJOVICE Jazyková
škola Polyglot je tak trochu barome-
tr kondice české ekonomiky. Když
výkon podniků klesá, bývá školení
zaměstnanců první, na čem se šet-
ří. Zároveň se podle požadavků spo-
lečností pozná, jaké trhy, a tím pá-
dem jazyky jsou zrovna v kurzu.
Nebo brzy budou. Například v po-
slední době roste zájem o čínštinu
a ruštinu.
Polyglot je jednou z největších ja-

zykových škol v Česku. Má poboč-
ky po celé republice. Vše řídí z Čes-
kých Budějovic Alena Čečetková.
„Velmi těžíme ze synergie – nakla-
datelství vydává učebnice a dodává
je do škol. Takže školáci nás znají.
Když pak rodiče pro ně potřebují
nějaký jazykový kurz, sáhnou spíš
po nás,“ říká manažerka.

Pociťujete, že mají firmy nyní
víc peněz, nebo bylo i v průběhu
krize vzdělávání zaměstnanců
natolik důležité, že se na němne-
šetřilo?
Nebylo. Naopak to bylo první, co fir-
my seškrtaly. V roce 2009 jsme za-
znamenali zásadní propad. Řada fi-
rem kurzy redukovala, nechávala
je jen pro vyšší management a za-
městnance, kteří to bezpodmíneč-
ně potřebovali. Poslední rok firmy
opět nabírají dech a my to na po-
ptávce výrazně cítíme. Zajímavé je,
že se od krize rozšířila poptávka po
do té doby exotičtějších jazycích.

Po kterých například?
Třeba po čínštině. V době krize, kte-
rá postihla hlavně západní trhy, se
firmy začaly orientovat více na vý-
chod. Čínštinamá obrovský nárůst.
Během prázdnin jsme se účastnili
pěti výběrových řízení pro nadná-
rodní firmy. Jednalo se o několik ja-
zyků, ale ani v jedné zakázce nechy-

běla čínština. V posledních letech
také výrazně rostla ruština.

To se teď ovšem vzhledem k vý-
voji asi může změnit, ne?
Je to možné, bude záležet na politi-
cích. Pokud se ten trh zavře, firmy
nebudoumít důvod učit své lidi rus-
ky. Pro některé technicky zaměře-
né firmy je nyní atraktivní perština

a arabština. Připravují se totiž na
uvolnění embarga na Írán, o kte-
rém semluví. Už tammají připrave-
né kontrakty a čekají na startovní
čáře. Je to tvrdý boj a jazyková vyba-
venost je v něm důležitá.

Proč je to tak důležité? Nejde se
tam domluvit anglicky?
Ano, většina jednání bývá v angličti-

ně. Pro české manažery je ovšem
velmi důležité jim rozumět, proto-
že když budete vědět, o čem se dru-
há strana baví mezi sebou, je to vel-
ká výhoda. Vozí si s sebou překlada-
tele, který se třeba tváří, že nerozu-
mí. To je běžná praxe.

Předpokládám ale, že angličtina
je obecně nejžádanější.

Jednoznačně. Angličtina tvoří zá-
klad všech jazykových škol. Umět
anglicky se umladých lidí považuje
za samozřejmost. Pro děti za deset
patnáct let to bude muset být stej-
ný základ jako čtení a psaní. Jsem
přesvědčená, že se opět vrátí něm-
čina. Ta měla velký nástup po revo-
luci, ale v posledních letech klesl
počet kurzů na polovinu.

I v jižních Čechách? Tady bych
předpokládal poptávku po něm-
čině relativně vysokou.
Propad byl patrný všude. Řada fi-
rem s německým či rakouským
vlastníkem v posledních pěti letech
přistoupila na model, že komuni-
kační jazyk bude angličtina. Byl to
krok, který měl být spravedlivější,
aby všichni při jednáních mluvili ji-
nak než svým mateřským jazykem.
Teď máme signály, že se němčina
zvedá. Hlavně v Praze a v regio-
nech, které sousedí s Německem či
Rakouskem.

Mají o němčinu větší zájem jed-
notlivci?
Roste nám poptávka po dětských
kurzech němčiny. Rodiče si uvědo-
mují, že angličtina nestačí a začínat
s druhým jazykem až v sedmé třídě
je z jejich pohledu pozdě.

Kdy je podle vás vhodné dát dítě
na studium jazyků? Dnes se kur-
zy nabízejí už ve školkách.
Podle mě nemámoc smysl učit dítě
cizí jazyk, dokud nezvládne svůj
mateřský. U češtiny je to třeba ve

čtyřech letech. Ale je to individuál-
ní. Je třeba si uvědomit, že co se na-
učí během roku od tří do čtyř, pak
zvládnou ve škole třeba běhemmě-
síce, protože mají mnohem lepší
schopnosti vnímat a učit se. Není
vůbec třeba dítě za každou cenu do
šesti let vzdělávat. Předškolní ang-
ličtina je výhodou, pokud je dobrý
učitel. Děti se naučí vyslovovat a je
to pak pro ně snazší.

Učíte jak lidi ve firmách, tak běž-
nou veřejnost či školáky. Co je
pro vás nejdůležitější?
Drtivá většina výuky se neodehrává
na našich pobočkách, ale ve firem-
ních zasedačkách. Zaměstnancům
to šetří čas a je to pro ně pohodlněj-
ší. Ale top manažeři chodí na kurzy
spíš k nám. Ve svém prostředí by se
asi neuklidnili a možná ani nechtě-
jí, aby se vědělo, že se učí jazyk.

Pracuje pro vás hodně rodilých
mluvčích. Jak je těžké najít toho
dobrého? Když si vzpomenu na
svá školní léta, nebyli to zrovna
profesionálové...
Je to složité. Máme kontakty v Britá-
nii, Americe, Německu, kde oslovu-
jeme absolventy univerzit, zda by
nechtěli k nám jít učit. V Německu
je poměrně hodně lidí, kteří studují
bohemistiku. Nejsnáze se nyní hle-
dají rodilí mluvčí na španělštinu.
Ve Španělsku je vzhledem k velké
nezaměstnanosti ochota vycesto-
vat i za český plat.

Polyglot má spoustu činností
a pobočky po celé republice. Je
těžké to zvládnout řídit?
Pobočky jsou velmi svébytné, ne-
znamená to, že tam musím neustá-
le být. Jezdím často do Prahy, kde
se potkávám s řediteli poboček
a řeším s nimi případné problémy.
Mým úkolem je, aby všechny sekce
a pobočky fungovaly jako celek.
A také pracuji na projektech, jako
jsou mezinárodní jazykové zkouš-
ky. Jsem kontaktní člověk, s kterým
komunikuje centrála v Londýně.

Zvládáte k tomu ještě učit?
Ano, pár hodin jsem si nechala, pro-
tože jakmile z toho člověk vypad-
ne, ztrácí s tím prostředím kontakt.
A taky se vám ten jazyk z hlavy tro-
chu vytrácí. Po regionálních ředite-
lích poboček chci, aby aspoň pár
hodin v měsíci učili.

ŘeditelkaAlenaČečetková šéfuje firměPolyglot, který na českém trhu je už 25 let amá pobočky po celé zemi. Pra-
cuje pro ni více než 750 lektorů. Zároveň se společnost věnuje vydávání jazykových učebnic, poskytování překlada-
telských a tlumočnických služeb a organizování zahraničních studijních pobytů. Foto:Marek Podhora,MAFRA

INZERCE

„Roste zájem o čínštinu i perštinu“
Vizitka
Alena Čečetková (37 let)

Narodila se v Klatovech, kde absol-
vovala základní školu i gymnázium.
Po maturitě složila FCE z angličti-
ny, státnice z němčiny a francouzšti-
ny. Na Pedagogické fakultě Jiho-
české univerzity vystudovala učitel-
ství angličtiny a němčiny. V Poly-
glotu začala v roce 1999 jako lek-
torka, od roku 2002 se podílela na
vedení budějovické pobočky. Poz-
ději se stala její ředitelkou a od loň-
ského roku šéfuje celý Polyglot. Je
také soudní tlumočnicí pro anglič-
tinu a němčinu. Je vdaná, má dvě
děti. Ráda s rodinou cestuje, ze
sportů má nejraději plavání a lyže.
Velkou zálibou jsou knížky.


