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...říká Radek Vranča, ředitel 
Rodinného centra Damiján a 
majitel nově otevřené Jazy-
kové školy INTERA CT v 
Třebíči a Moravských Budě-
jovicích. Během kursů ang-
ličtiny používá speciální, 
přímou metodu vyúky pod 
názvem Direct Method. 

Jak hodnotíte jazykovou 
vybavenost a ochotu lidí učit se 
cizím jazykům? 

Zdá se, že lidé stále vidí stá-
le větší potřebu naučit se hlavně 
anglicky, ať už kvůli práci, kvů-
li cestování nebo “jen” pro lep-
ší pocit ze sebe samých. Nelpí-
me křečovitě na své mateřštině a 
angličtinu “nebojkotujeme” jako 
třeba Francouzi, naopak, myslím 
si, že většina lidí by ráda anglicky 
mluvila a snaží se naučit. 

Jaký tedy vidíte rozdíl v jazy-
kovém vzdělávání u nás a v 
zahraničí? 

Myslím si, že se zlepšuje jazy-

ková výuka na školách a existuje 
široká nabídka kursů pro dospě-
lé, které je možné navštěvovat. 
Co nám často chybí je nějaká 
forma praxe a reálný kontakt s 
cizinci. Hodně cestuji a uvědo-
mil jsem si, že v zahraničí se ang-
ličtiny tolik “nebojí” jako my. V 
takovém Holandsku umí ang-
licky kterýkoli “dělník na ulici.” 
V tomto jsou pro nás inspirací. 

Na praxi a mluvení proto dáváme 
důraz v rámci naší výuky přímou 
DIRECT METODOU. 

Můžete čtenářům vysvětlit, v 
čem metoda DIRECT spočívá? 

Tato metoda není v podstatě nic 
nového ani zázračného, ale fun-
guje výborně. Chceme studenty 
co nejvíce vystavit pocitu, který 
zažijí, když se setkají s cizincem a 

budou se muset domluvit. Mlu-
víme na ně rychle a chceme, aby 
rychle odpovídali a pomáhame 
jim v tom. Hodíme je do vody, ale 
nenecháme je “utopit”. Jazyk učí-
me v celých větách, nikoli po jed-
notlivých slovíčkách a gramatice. 

Jaké máte zatím výsledky a 
ohlasy? 

Teprve začínáme, kursy jsme 
otevřeli před rokem, dosavadní 
ohlasy jsou však nadšené. Stu-
denti jsou vtaženi do výuky a vel-
mi je to baví.

Angličtina přestává být nutným 
zlem a stává se pro ně příjemnou 
součástí života. 

Kdy začínají další kursy a kam 
se mají obrátit případní zájemci? 

Nové kursy pro děti i dospě-
lé podle zájmu otevíráme prů-
běžně, zájemci mohou navštívit 
naše bezplatné ukázkové lekce, 
více informací a kontakt najdou 
na  našich  webových stránkách 
www.anglictinabeznudy.cz
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HODÍME STUDENTY DO VODY, 
ALE NENECHÁME JE „UTOPIT”,... 


