Proč se učíme cizí jazyky a jaké jsou naše cíle aneb kolik řečí
umíš, tolikrát jsi člověkem!
Každý z nás to vidí jinak. Někdo by bez znalostí cizích jazyků nemohl žít, druhý je bere jako nutné zlo a třetí se je
nechce učit vůbec, protože má pocit, že je nepotřebuje. Všichni mají svým způsobem pravdu a je to každého věc.
Z mého pohledu jsou jazyky něco jako magický klíč, který nám odemyká bránu do celého světa. Pomáhají nám
lépe porozumět ostatním národům, přiblížit se lidským srdcím, najít nový směr a úhel pohledu, pomáhají nám také
ve světě kariéry a obchodu, zkrátka dělají svět barevnější a zajímavěší a čím více jich umíme, tím větší je to jízda a
my si ji můžeme pořádně užít.
V některých oblastech jsou obzvláště důležité:

Mezilidské vztahy a vzájemné porozumění
Teď nemám na mysli pouze porozumění ve smyslu užívání stejného jazyka, protože za tím, že s někým používáme
stejný jazyk je mnohem, mnohem víc. Každý jazyk je totiž zároveň vyjádřením duše nebo chcete-li nátury národa.
To, jak mluví, jak se vyjadřují, přesně vystihuje i to, jak přemýšlí a uvažují, jaké jsou jejich zvyky a jaké mají
přednosti.
Tak třeba Francouzi – říká se o nich, že jsou výborní milovníci a už jen jejich vyjádření lásky Je t´aime /žtém/ (miluji
tě) je samo o sobě vášnivé a dokonalé např. oproti německému Ich Liebe Dich /ich líbe dych/.

Italština je zase poměrně jednoduchá, zpěvná, libozvučná a pravidla v jazyce nejsou až tak velká, je to hodně
induitivní jazyk a u spousty případů nemusíte až tak dodržovat gramatiku, a když se zeptáte Itala, proč se to tak či
onak říká nebo neříká, odvětí vám, že to zkrátka tak je. A všichni víme, že v Itálii je na vše dost času, nikam se
nespěchá, s pravidly si nikdo hlavu neláme a Italové si spíše užívají života…..i to se promítá do jejich jazyka.

Pokud máte s jazyky zkušenosti tak víte, že nemůžeme překládat doslovně, a že někdy pro vyjádření určité věci
používáme i jiná slova. Např. oblíbené miluji tě se španělsky řekne Te quiero /te kj:ero/, ale quiero znamená
zároveň také chci….. ☺ . A jak víme, tak to sedí, protože Španělé a Španělky jsou velmi temperamentní.
Když jedete do nějaké země a mluvíte jejich jazykem, máte obrovskou výhodu. Přirozeně totiž zvyšujete důvěru a
náklonnost místních k vám a jste jim najednou o tolik blíže. Znám to moc dobře ze svých cest s kapelou Country
Sisters.
Když přijedeme do nějaké země a některá z nás mluví jejich jazykem, je to úplně jiné. V tu ránu jsme si s místními
blíže, mluvíme nejen o pracovních tématech, ale dokážeme se i dobře pobavit a spřátelit. Pro nás je to velmi
důležité, protže to nám pomáhá udržet kontakty i do budoucna. Navíc se samozřejmě tak cítíme o mnoho lépe a
jelikož jsme v cizině téměř pořád, je to pro nás hodně důležité.

Práce a podnikání
Čím více jazyků umíte, tím vyšší je vaše hodnota na trhu práce. Jazyky jsou dnes velmi důležitou součástí vašich
dovedností a v životopisu velmi působí na vaše budoucí potenciální zaměstnavatele. Už jste někdy ztratili šanci na
dobré zaměstnání jen kvůli angličtině? Pokud ano, tak je nejvyšší čas to napravit, protože tohle se nezmění, ba
naopak. V budoucnu bude angličtina považována téměř u všech zaměstnání za samozřejmost a bez ní se většina z
nás může jít klouzat. V dnešní době, kdy hranice téměř neexistují a pohár možností je neomezený, je pro ty, kdo se
chtějí posouvat na kariérním žebříčku směrem nahoru, alespoň 1 cizí jazyk základní dovedností. Na vzdělání se
dnes hledí více než v minulosti. Už neplatí to, že stačí mít vysokoškolský titul, který nikdo nikdy nechce vidět,
protože zaměstnavatele dnes zajímá to, co opravdu umíte a ne to, co máte někde na papíře.
Jazyky vám navíc take otevřou možnosti získání lukrativní a dobře placené práce v zahraničí. V podnikání jsou
jazyky neméně důležité, protože výrazně rozšiřují naše pole působnosti.
A pokud chceme být úspěšní podnikatelé, měli bychom být schopni přiblížit se lidem nejen po stránce tvrdého
byznysu. Vidíte, jak se to propoujuje? Už jsme opět u mezilidských vzrahů.

Volný čas a cestování
Pro ty z nás, kteří rádi cestují nebo třeba chtějí studovat v zahraničí, jsou jazyky (především evropské) velmi
důležité. Představte si situaci, kdy uvízněte v cizině na letišti, protože ztratíte letenku.
a) Umíte alespoň jeden jazyk, dejme tomu, že je to angličtina. A máte po problému. Zajdete na přepážku, vše
vysvětlíte, dodáte potřebné doklady a oni vám vystaví novou letenku. Záležitost na 5minut. Bez problémů,
bez nervů.

b) Neumíte cizí jazyk. Řeknu vám, v takové prekérii bych tedy být nechtěla. Co teď? Česky tu nikdo nemluví….co
budete dělat? Pot z vás jen tryská, začínáte rudnout, zvedá se vám tep. Popravdě vůbec nevím, co bych v
takové situaci udělala a ani si nechci představit, že bych se v ní ocitla, ale jedno vím jistě, zdánlivě banální
situace se může stát pěkně obtížnou, když se nedorozumíme.
Pokud mluvíme alespoň nějakým cizím jazykem (doporučuji jazyk č.1 angličtinu), je pro nás vše mnohem, mnohem
snažší a cítíme se díky tomu lépe, jsme méně nervózní, máme více sebevědomí a můžeme si dovolit krásnější a
více vzrušující zážitky.
Zkrátka si vše můžeme lépe vychutnat a náš prožitek je mnohem intenzivnější, což má velký vliv na to, s jakým
pocitem budeme z dovolené nebo cesty odjíždět a jaký pocit v nás zůstane, jestli si řekneme, že to bylo super
anebo jestli ještě 2 roky po dovolené budeme myslet na to, jak jsme řešili nějaký problém, což nám zkazilo náladu
a ztratili jsme spoustu času tím, že jsme se nedokázali domluvit.
Občas (naštěstí ne moc často) slýchám názory typu: Proč bych se měl učit anglicky? Jsem Čech, tak budu mluvit
česky. To je v pořádku….je to take názor, ale pokud se ho zastáváte, napište mi, a já vám vrátím peníze, které jste
investovali do tohoto e-Booku, protože toto čtení skutečně není pro vás.

