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ZPRÁVA O STRATEGIÍCH JAZYKOVÉHO MANAGEMENTU A OSVĚDČENÝCH 
POSTUPECH V EVROPSKÝCH MSP: PROJEKT PIMLICO 

 
 

SOUHRN VÝSLEDKŮ A DOPORUČENÍ 

 
 

Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu v roce 2011 zahájí informační iniciativu zaměřenou na 
podporu většího využívání strategií jazykového managementu (SJM) evropskými malými a středními 
podniky. Tato zpráva je výsledkem projektu PIMLICO, který představuje první fázi iniciativy a znamená 

Promoting, Implementing, Mapping Language and Intercultural Communication Strategies (Prosazování, 
provádění a mapování jazykových a mezikulturních komunikačních strategií). Zpráva PIMLICO se 
zaměřuje na identifikaci a popis modelů osvědčených postupů ve 40 evropských MSP, které byly vybrány 

s ohledem na jejich významný obchodní růst vycházející z formulování a zavedení strategií jazykového 

managementu. Zpráva také poskytuje přehled celé řady organizací a sítí poskytujících jazykovou podporu 
ve 27 zemích EU působících na různých úrovních: nadnárodní, národní, regionální a místní. Ve fázi 2 

vzniknou internetové stránky a příručky, které nabídnou podrobné informace o tom, kde mohou firmy 
získat přístup k dalším informacím, a nápady a rady k tomu, jak rozvíjet strategie jazykového 
managementu a vytvářet nové techniky pro rozšíření příležitostí v mezinárodním obchodu s cílem 

dosáhnout růstu na zahraničních trzích, na kterých se potýkají s jazykovými bariérami. 
 

 

DŘÍVĚJŠÍ ZJIŠTĚNÍ  

 
Průzkum MSP v rámci studie ELAN (2006), rozebíraný v kapitole 2, ukázal, že firmy v Evropě přicházejí o 
významný počet zakázek v důsledku nedostatečných jazykových dovedností. Ve vzorku 1964 podniků 

přišlo o nějakou zakázku v důsledku nedostatečných jazykových dovedností 11 % respondentů (195 
MSP). Průzkum identifikoval situace, kdy si firmy byly vědomy, že ke ztrátě nebo potenciální ztrátě 
zakázky došlo kvůli jazykovým nebo kulturním bariérám, ale skutečné číslo je velmi pravděpodobně 

mnohem vyšší. S vyšším výkonem v mezinárodním obchodu byly spojeny čtyři charakteristické rysy 
firem: totiž zaměstnání rodilých mluvčích; nábor zaměstnanců, kteří již mají jazykové dovednosti; 
používání profesionálních tlumočníků a překladatelů; a zavedení plánu (či strategie) jazykového 

managementu. MSP, které investovaly v těchto čtyřech oblastech, dosáhly o 44,5 % vyššího vývozního 
prodeje než firmy, které takto neinvestovaly. Zjištění ze studie ELAN byla ve studii PIMLICO použita jako 
základ pro identifikaci a vývoj modelů vzorových firem jako případových studií. 

 

FÁZE PROJEKTU 

 
Projekt je uspořádán do dvou hlavních fází:  

 

• Fáze 1: průzkum projektu PIMLICO – cílem průzkumu bylo shromáždit informace o 

osvědčených postupech a jazykových strategiích používaných v MSP a podpůrných strukturách; a 

zjistit fakta, která mohou podpořit informační kampaň v druhé fázi projektu.  

 

• Fáze 2: informační kampaň – se strategickým cílem zajistit lepší informovanost MSP v oblasti 

možností a výhod, které firmy mohou získat na globálních trzích díky jazykovým dovednostem, a 
zvýšit počet MSP, které začnou strategicky využívat strategie jazykového managementu.  



Zpráva o strategiích jazykového managementu a osvědčených postupech v evropských MSP: Projekt PIMLICO 

 

 

 

2 
 

 

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ 

 

Ze zjištění případových studií vyplývá, že úspěšné firmy při řešení různých komunikačních kontaktů v 
rámci své mezinárodní činnosti využívají různé formy strategií jazykového managementu (SJM).  
 

SJM, někdy též zkráceně „jazyková strategie“, je definována jako „plánované přijetí řady technik pro 

usnadnění účinné komunikace s klienty a dodavateli v zahraničí“ (ELAN, 2006). Strategie jazykového 
managementu se obvykle skládá z balíčku preventivních opatření, která usnadní vstup firmy nebo její 

expanzi na nový přeshraniční trh, na němž existují jazykové a kulturní bariéry.  

 
SJM může obsahovat libovolnou kombinaci následujících opatření: 

 
• využívání místních zástupců pro řešení jazykových problémů; 

• vytvoření internetových stránek se specifickými kulturními a jazykovými úpravami; 

• využívání jazykových auditů; 

• využívání profesionálních překladatelů a tlumočníků; 

• překlad propagačních, obchodních a technických materiálů; 

• jazykové školení a kulturní brífinky; 

• online jazykové školení; výběr zaměstnanců a náborová politika; 

• mobilita pracovníků; 

• partnerství se zahraničními kolegy a programy dočasného přeložení do zahraničí; 

• vytvoření kontaktů s místními univerzitami; 

• přijímání zahraničních studentů na stáže; 

• nábor rodilých mluvčích; 

• elektronické obchodování v mnohojazyčném provedení; a 

• úprava produktů nebo balení v souladu s místním vkusem a zvyky. 

 
Všechny případové studie byly schopny vyhodnotit neboli změřit dopad příslušné strategie jazykového 

managementu.  

• Profil 40 vybraných firem prokazuje značné výhody: 43 % firem uvedlo, že zavedením strategie 

s novými jazyky zvýšily svůj obrat o více než 25 %. Dalších 30 % firem dokázalo zvýšit obrat 

v rozmezí 16 až 25 %.  

• U 73 %, což jsou téměř tři čtvrtiny, vzrostl prodejní obrat minimálně o 16 %.  

• V několika případech je konkrétní nárůst prodeje připisován jednomu nebo více ze tří 

specifických opatření, například mnohojazyčné internetové stránky, nábor rodilých mluvčí nebo 

využívání místních zástupců pro řešení jazykových problémů. Tato tři opatření jsou také třemi 

nejčastěji uváděnými prvky strategie jazykového managementu s uvedením konkrétního 

vyjádření procentního nárůstu zahraničního prodeje.  

 

SPOLEČNÉ CHARAKTERISTICKÉ RYSY ÚSPĚŠNÝCH FIREM 

 
Ze 40 případových studií PIMLICO vyplývají některé společné charakteristické rysy jazykového 
managementu:  
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• Funkční komunikace v různých jazycích 

Většina firem dokáže plynně komunikovat neboli je schopna jednat nejméně ve třech cizích jazycích, 

přičemž jedním z nich je vždy angličtina. Nicméně všeobecně se má za to, že konkurenční výhoda spočívá 
právě v jejich mnohojazyčných a multikulturních schopnostech.  

 
• Výborné znalosti angličtiny  

Pro získání pozic ve firmách jsou výborné znalosti angličtiny považovány za samozřejmost a očekává se, 

že zaměstnanci si budou vynikající znalosti angličtiny udržovat.  

 
• Schopnost působit globálně a přizpůsobit se rozdílným jazykovým požadavkům 

Pro různé trhy se používají různé jazyky nebo souběžně. Pro obchodování na některých trzích se používají 
třetí jazyky, pokud firmy nemají příslušné jazykové schopnosti, např. němčina v Maďarsku.  

 
• Využívání místních zástupců pro řešení jazykových a kulturních problémů 

Firmy zjišťují, že je velmi úzký vztah mezi využíváním místních zástupců pro řešení jazykových problémů 
a objemem jejich obchodů.  

 
• Všudypřítomná internacionalizace podepřená strategií v oblasti lidských zdrojů  

Firmy provádějí praktické kroky při využívání svých jazykově zdatných pracovníků a při jejich rozvoji tak, 
aby byli mezinárodně, kulturně a jazykově schopní, a proto mimo jiné: 

 
• pečlivě evidují jazykové schopnosti svých pracovníků a dobře je využívají; 

• využívají rodilé mluvčí;  

• provádějí jazykové a kulturní školení; 

• rozvíjejí hlubší mezikulturní pochopení;  

• využívají profesionální překladatele a tlumočníky;  

• přizpůsobují své internetové stránky s ohledem na jiné kultury;  

• spolupracují s místními univerzitami při získávání krátkodobé i dlouhodobé jazykové podpory 

včetně zahraničních studentů na stáže.  

 
Ze 40 případů bylo vybráno deset případových studií „super MSP“ pro jejich výjimečný výkon 
v mezinárodním obchodu, kterého dosahují díky svým strategiím jazykového managementu. Uvedené 
MSP byly vybrány na základě těchto kritérií: 

• jejich jedinečná a inovativní kombinace nebo rozsah rozmanitých jazykových opatření 

začleněných do jejich strategie jazykového managementu;  

• kulturní anebo jazyková komplikovanost či sofistikovanost trhů, na kterých úspěšně obchodují; 

• rozsah a udržitelnost jejich obchodování na zahraničních trzích, zejména na trzích mimo Evropu; 

• kvalita a podpora mnohojazyčnosti jako politiky ve firmě.  

 
„Super MSP“ ve všech případech kromě jednoho zažívají významný úspěch v oblasti vývozního prodeje 

vzhledem k celkovému prodeji, což je možné přímo připsat tomu, že mají strategii jazykového 
managementu. „Super MSP“ obyčejně vyvážejí nejméně 60 % svého zboží či služeb do zahraničí a 
v některých případech je to až 90 %. 

 

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ V POSKYTOVÁNÍ PODPORY 
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Existuje mnoho různých úrovní podpory zaměřené na pomoc firmám zlepšit jejich mezinárodní obchod. 

Patří sem průmyslové a obchodní komory a také vzdělávací a vládní organizace v různých členských 
státech. Samostatná úroveň pomoci v oblasti jazyků se však v jednotlivých státech 
a zprostředkovatelských organizacích velmi liší.  

 

• Ve všech 27 evropských členských státech působí buď ministerstvo obchodu či hospodářství, 

nebo odpovídající orgán, který dohlíží na obchodní organizace v dané zemi.  

• Vnitrostátním obchodním orgánem může být vnitrostátní obchodní komora, která v příslušném 

státě nabízí iniciativy na podporu jazykových potřeb firem.  

• Několik zemí vyniká výraznou infrastrukturální podporou, vnitrostátními politikami nebo 

množstvím opatření na podporu jazyků, která jsou dostupná pro MSP: jedná se zejména o 

Rakousko, Dánsko, Španělsko a Spojené království, naproti tomu jiné země, například Bulharsko, 

Kypr a Irsko, podle všeho nemají žádné významné vnitrostátní politiky ani celonárodní jazykovou 

podporu pro firmy.  

• Pokud není žádná jazyková podpora pro podniky ve vnitrostátní infrastruktuře, existují často 

iniciativy na úrovni komory, tedy na regionální úrovni, které nabízejí specifickou podporu. 

• Bilaterální komory a zahraniční pobočky některých vnitrostátních komor nabízejí firmám možná 

tu nejlepší specializovanou jazykovou a kulturní podporu; obvykle existují tam, kde jsou dobře 

zavedené obchodní vazby, např. Francouzsko-německá obchodní a průmyslová komora; 

Německo-slovinská obchodní a průmyslová komora; a Britská obchodní komora (ve Španělsku).  

 

DOPORUČENÍ 

 

Následující doporučení by v případě přijetí mohly zásadně zvýšit vyhlídky firem na účinnější působení ve 
stále konkurenčnějším, globálním a mnohojazyčném obchodním prostředí. Na evropské úrovni by tyto 
návrhy mohly mít potenciálně významný dopad na růst obchodu v rámci Evropy i mimo ní.  

 

DOPORUČENÍ PRO EVROPSKOU KOMISI 
 

• zajistit rozsáhlejší šíření zprávy PIMLICO a jejích zjištění prostřednictvím informační iniciativy (v 

obchodní sféře, vzdělávací sféře a přímo podnikům) a prostřednictvím obchodní jazykové 

platformy; 

• podporovat rozvoj programu evropských cen a kvalitního systému pro kite-marking, aby bylo 

možné vyjadřovat uznání evropským podnikům, které úspěšné využívají strategie jazykového 

managementu v mezinárodním obchodu, např. značka Excellence in International Communication 

(neboli EIC, Vynikající výkon v oblasti mezinárodní komunikace); 

• propagovat „modely osvědčených postupů“ SJM mezi obchodními zprostředkovatelskými 

organizacemi; 

• zajistit, aby rozvoj modelů osvědčených postupů podpory jazykové infrastruktury a provádění 

strategií jazykového managementu bylo možné financovat prostřednictvím evropských 

programů v příslušných generálních ředitelstvích; 

• zadat následný výzkumný projekt pro aktualizaci zjištění studie ELAN tak, aby byla zajištěna 

kontinuita v získávání dat, včetně podélné analýzy na pětiletém základě; 

• zahrnout údaje o jazykové infrastruktuře a seznam kontaktů do Evropských informačních center; 

• začlenit „jazykovou a obchodní komunikaci“ do agendy příslušných evropských komisařů a do 

příslušných agend Evropské rady; 

• zajistit začlenění výzkumu jazykových technologií a jejich používání v mezinárodním obchodu a 

diplomacii do Rámce VIII a dalších programů pro výzkum a vývoj 
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DOPORUČENÍ PRO VLÁDY JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ 
 

• pokračovat v naplňování společného cíle přijatého na summitu v Barceloně v roce 2002: každý 

občan by se měl naučit dva jazyky kromě svého mateřského jazyka; 

• zajistit vazbu mezi jazykovými potřebami firem a dostupnou infrastrukturální podporou; 

• zvážit vytvoření vnitrostátního programu cen, který by vyjadřoval uznání a podporoval kvalitu 

infrastrukturální podpory (včetně zprostředkovatelské podpory) pro MSP a kvalitu v tom, jak 

MSP využívají strategie jazykového managementu; 

• uspořádat vnitrostátní informační kampaň; 

• zkontrolovat a provést řadu podpůrných iniciativ; 

• působit na školy a univerzity, aby ve svých osnovách braly větší zřetel na jazykové otázky; 

• zvážit daňové pobídky s cílem stimulovat MSP k přijetí SJM (např. možnost odečíst z daní 

jazykové školení); 

• vytvořit internetové stránky, na kterých MSP najdou rady k tomu, jak mohou přijímat jazykové 

strategie; stránky by měly obsahovat specifické informace k jednotlivým zemím, aby usnadnily 

obchodování na těchto trzích; 

• investovat do výzkumu jazykových technologií a jejich používání v mezinárodním obchodu. 

 

DOPORUČENÍ PRO PROFESIONÁLNÍ ZPROSTŘEDKOVATELE 
 

• podporovat větší povědomí o osvědčených postupech v používání strategií jazykového 

managementu v členstvu v nadnárodních podnikatelských sítích (např. Eurochambres, ICC, ITA 

nebo EEN), které mají silnou pozici, a odkazovat na doporučené dodavatele nebo poskytovat 

informace o jazycích i za evropskými hranicemi; 

• podporovat profesionální zprostředkovatele v pořádání akcí, kampaní a dalších událostí 

zaměřených na šíření a na podporu většího využívání strategií jazykového management a jejich 

pochopení; 

• pomáhat s přijímáním jazykových technologií podporou partnerství mezi průmyslem a 

výzkumem a vynakládat další úsilí pro přenos jazykových technologií do mezinárodních firem; 

• spojovat internetové stránky profesionálních zprostředkovatelů s internetovou stránkou projektu 

pro zajištění většího porozumění osvědčených postupů ze strany mezinárodních MSP po celé 

Evropě; 

• vyměňovat si osvědčené postupy mezi různými podpůrnými organizacemi; 

• nabízet nové typy podpory MSP v souladu s osvědčenými postupy jinde; 

• zvážit nabízení služeb, které se již nenabízejí, například jazykové audity. 

 

DOPORUČENÍ PRO MSP 
 

• napodobovat osvědčené postupy špičkových firem tam, kde je to relevantní; 

• projít jazykové potřeby na konkrétních trzích podle seznamu ve zprávě PIMLICO; 

• začít provádět strategii jazykového managementu vhodnou pro jejich trhy; 

• navázat kontakt s různými podpůrnými organizacemi, které existují v Evropě, s cílem získat další 

užitečné informace; 
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• vyhodnotit účinnost různých technik jazykového managementu, jako je kulturní brífink, 

profesionální překladatelé atd.; 

• vytvořit skupiny s dalšími vyvážejícími MSP a sdílet zdroje. 

 

DOPORUČENÍ PRO SFÉRU VZDĚLÁVÁNÍ 
 

• navázat spolupráci s MSP a profesionálními prostředníky a nabídnout podpůrné služby, např. 

jazykové školení; 

• zvážit poskytování služby v podobě stáží pro zahraniční studenty, pokud tak ještě nečiníte; 

• navázat kontakt s místními mezinárodními MSP pro výměnu poznatků, zejména s cílem využít 

jejich pomoci při vytváření nových jazykových učebních osnov přizpůsobených mezinárodnímu 

obchodu nebo při vytváření relevantní služby pro místní podniky, jako je školení jazykových 

auditorů; 

• zajistit, aby strategie jazykového managementu byla dobře srozumitelná a aby byla začleňována 

do kurzů MBA a dalších programů vzdělávání vedoucích pracovníků.  

 
 
 


