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Znám svého beskydského krajana Davida Grubera už 
řadu let. Naše spolupráce byla vždy hladká – například 
již desetitisíce našich klientů ocenily jeho knížečku „Jak 
na studium jazyků v cizině“, kterou jsme mu ve Stu-
dent Agency vydali. Přeji vše nejlepší jeho kompletu 
„Angličtina – NO PROBLEM“, protože tím zároveň 
přeji maximální úspěch všem vám, kteří s ním budete 
pracovat. 

Davida považuji - vzhledem k jeho zkušenostem, praxi, 
tradici, vzdělání, publikační činnosti a renomé v tech-
nikách duševní práce a v umění efektivně studovat (coko-
liv, tedy i cizí jazyky)  - v naší zemi za bezkonkurenčního. 
Bezkonkurenčního experta i učitele - už jen vzhledem k 
úspěchům jeho tisíců žáků a statisíců čtenářů knih.

Tato Davidova pomůcka není vytvořena či propagov-
ána v agresivním stylu „kupujte mne, jiné pomůcky 
a způsoby výuky jako by neexistovaly, hlavně nám 
autorům a vydavatelům dejte své peníze“. Tato pomůcka 
je naopak přátelská a vstřícná k různým jiným formám 
angličtinového vzdělávání; v pohodě doporučuje užít 
sebe sama nebo zkombinovat se třeba s výjezdem do 
zahraničí, s jinými knihami, pomůckami, učiteli atd.

Pevně tedy věřím, že „Angličtina – NO PROBLEM“ 
pomůže našim klientům před výjezdem do zahraničí, 
během něj nebo i po něm – podle okolností, chuti a 
citu každého zájemce o ovládnutí této světové řeči číslo 
jedna.

  

I já znám samozřejmě skvělého krajana Radima řadu let. 
Spolupracoval jsem za své dlouhé jazykové praxe s různými 
subjekty a agenturami, nicméně svůj hlavní studijní pobyt – 
několik měsíců studia managerial soft skills na ACE College 
v Sydney 2002 – jsem realizoval právě přes Student Agency. 
Poznatky z tohoto pobytu jsou základem podstatné části to-
hoto kompletu. Věřím, že s nimi a s dalšími vychytávkami 
se zájemce naučí za několik měsíců tolik, co bez nich třeba 
za několik let či vůbec. Ať už doma nebo v cizině – nebo 
nejlépe ve vyvážené kombinaci obojího.

David Gruber

První kurz Davida Grubera jsem měl možnost absolvo-
vat jako začínající zaměstnanec státního podniku Brano 
Hradec nad Moravicí již na podzim 1986. David, pro-
slavený v časopise Mladý svět a v televizi, tehdy přijel 
k nám do podniku školit čtyřdenní kurz racionálního 
čtení a dalších technik duševní práce. Byli jsme na kurz 
všichni zvědaví, protože  nic takového či jenom vzdáleně 
podobného se tehdy neškolilo – a David byl jediným 
lektorem na volné noze (tedy soukromníkem) v celém 
tehdejším Československu. Zaujalo mne, že v kurzu už 
tehdy byl zahrnut nejen výcvik v rychlejším a zároveň 
hlubším čtení, ale i řada zajímavých novátorských metod 
z psychologie komunikace, důležité kapitoly o koncen-
traci a paměti a pasáže o něčem, co bychom dnes nejspíše 
nazvali time management.

David coby systémový inženýr měl ve své výuce velmi 
propracovaný systém; když jsem tuto jeho systematičnost 
mohl později v 90. letech porovnat se shlukem obdob-
ných metod přivezených k nám ze zahraničí a nazývaných 
managerial soft skills, nevycházel David z toho souboje 
vůbec špatně. Tak jako mnohé jiné výrobky řady čistě 
českých firem jsou schopny vyrovnat se i předčit světovou 
špičku – jen si nesmíme předem bez porovnání sedat na 
zadek před něčím jen proto, že  je to ze „Západu“.

K Davidovi coby svému učiteli jsem se vrátil o dvacet let 
později na kurzu „Jednání s komplikovanými osobnost-
mi“, pořádaném v Praze prestižní vzdělávací agenturou 
IIR. A opět jsem si to užil – báječná atmosféra, učebna 
nabitá lidmi, kteří nevnímají čas, kteří se celou dobu 
výborně aktivně baví – a při tom mimoděk vzdělávají 
neopakovatelným, nenapodobitelným způsobem.

  

Jsem hrdý na své žáky jako je Pavel Juříček. Moje motivace 
coby učitele byla vždy jasná. Učit takovému know-how a ta-
kovým způsobem, který je na světové špičce a pokud možno 
o generaci vpředu před tím, co platí za špičku na Západě. 
A ukázat jim tak cestu, aby i oni to  té světové špičce „nan-
dali“. Jestli má můj příspěvek k jejich úspěchům váhu tu-
novou nebo gramovou, to ať rozhodnou jiní. Nicméně ob-
jektivní fakt, že drtivá většina mých úspěšných žáků ještě z 
80. let je se mnou (na základě tehdejšího osobního setkání 
v nedlouhém kurzu) v celoživotním kontaktu, pracovním i 
osobně přátelském – to o něčem svědčí.

David Gruber

Ing. Radim Jančura
majitel Student Agency, 
podnikatel roku 2005

Pavel Juříček, Ph.D.
podnikatel roku 2006,  
předseda představenstva  
a CEO, Brano Group
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Má profese byla dlouho angličtině velmi vzdálená. 
Nicméně brzy po roce 1990 se mi stala natolik potřebnou, 
že jsem každoročně navštěvovala kurzy  angličtiny. Stále 
jsem se však cítila na úrovni začátečníka. Především jsem 
nebyla schopna spontánní reakce. Nyní  plynule nejen 
anglicky komunikuji, ale i prezentuji své příspěvky na 
konferencích, stejně tak i učím svůj obor na vysokých 
školách v zahraničí. Za tyto mé schopnosti bych touto 
cestou ráda poděkovala Davidovi, neboť absolvování 
jeho kurzu zlomilo mé věčné začátečnictví v angličtině.

Davidovu bezkonkurenční Expresní angličtinu pro 
zaneprázdněné jsem také začal před časem navštěvovat. 
Bohužel vážná autonehoda a následný pobyt v nemocnici 
mi zbránily ji dokončit. Nicméně jako očitý svědek mohu 
s klidným svědomím upřímně potvrdit, že pokroky žáků, 
jejich zlepšení koncentrace, paměti a hlavně angličtiny - 
a vůbec atmosféra v učebně - to vše bylo přesně tak, jak 
je líčeno v této knize v části “Příběh paní Jany”. Jsem rád, 
že naše země má experty a učitele jako je David Gru-
ber. A jsem také rád, že David Gruber je mým solidním 
partnerem v rovině pracovní i přítelem v rovině osobní. 
Hrdě se hlásím do velké mezinárodní rodiny jeho žáků a 
čtenářů, nazývané stručně “grubrovci”.

                                                                            

Když bych měl jmenovat lidí, kteří mě doposud v životě 
nejvíce pozitivně ovlivnili, určitě bych na jednom z 
prvních míst zmínil Davida Grubera.

 Gruberovy kurzy a knihy způsobily obrat v mém osob-
ním rozvoji. Zlepšil jsem se v komunikačních i čtecích 
dovednostech, naučil se lépe hospodařit s časem a začal 
se orientovat v dalších technikách duševních práce - od-
borné disciplíně, kterou David Gruber založil.

 Samostatnou kapitolou by bezesporu mohlo být stu-
dium angličtiny. Revoluci pro mě znamenal Gruberův 
bestseller Jak se efektivně učit cizí jazyk, předchůdce 
publikace, kterou právě držíte v rukou. Aplikoval jsem 
psychovzorec koncentrace - mnoha lety ověřený světový 
vynález z dílny Davida Grubera - a odvodil jsem si pos-
tup pro své studium. Úspěšně jsem postupně prošel 
několika učebnicemi a audiokurzy a především si vytvořil  
stále trvající návyk na pohodové každodenní zlepšování 
všech cizojazyčných dovedností - od poslechu po psaní. 
Angličtina mě opravdu začala bavit.

Bez jakékoli jazykové školy, pouhou školní výukou 
a samostudiem, jsem “předběhl” v angličtině mnohé 
spolužáky, kteří se učili anglicky o tři a více let delší 
dobu. Maturitu z ní jsem zvládl na výbornou, na vys-
oké škole jsem měl nejlepší testy ve skupině a zkoušku 
skládal v předtermínu za jedna. V přijímacím řízení o 
roční studium v USA jsem se umístil mezi prvními z 
mnoha desítek uchazečů. Už se tam těším - angličtiny 
se nebojím. 

 Jsem moc rád, že jsem se k technikám duševní práce 
dostal už na střední škole, neboť můžu dříve sklízet jejich 
plody. Prostě - funguje to.

Všem studentům (a nejen jim) tedy doporučuji totéž - 
začněte si osvojovat Gruberovo know-how co nejdříve! 

Ondřej Kubera
student ČVUT

RNDr. Jarmila Šlechtová

Ing. Petr Herma
obchodní ředitel 
Ringier Print CZ a.s.
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Všechno v jednom 
– k přežití

David Gruber

Angličtina
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V této jediné knize je obsaženo vše potřebné:

Základ 
pro kohokoliv - talentovaného, průměrného i sebevíce  
„natvrdlého“, začínajícího či znovuzačínajícího.  

  Psychologie učení I –  nutná podmínka hladkého  
zvládnutí jakéhokoliv kurzu angličtiny (česky)

  Psychologie učení II –  nutná podmínka hladkého  
zvládnutí jakéhokoliv kurzu angličtiny  
(anglicko-česky, se skvělými citáty J. Á. Komenského)

  Intenzivní kurz angličtiny v 10 lekcích metodou  
přechodové četby, u nás dosud takto nepoužitou

  Slovník frází a vět k touto kurzu (chronologický, anglicko-český)

  Slovníček cca 1000 z nejfrekventovanějších lexikálních  
jednotek, tedy zejména slovíček (abecední, anglicko-český)

Nadstavba,
kde si přijdou na své i středně a více pokročilí.  

  Praktická angličtina – prezentační dovednosti  
(anglicko-česky)

  Praktická angličtina – dovednosti při schůzích  
a jednáních, coby vedoucího i coby účastníka,  
vyjednávací obraty (anglicko-česky)

  Praktická angličtina – struktura přesvědčivého projevu  
(anglicko-česky)

  Praktická angličtina – rétorické dovednosti dle Aristotela  
(anglicko-česky)

  Praktická angličtina – logické principy správné diskuse  
(anglicko-česky)

  Praktická angličtina – obrana proti řečnickým trikům,   
jak zvítězit ve slovním souboji (anglicko-česky)

Psychologie učení I. 
Psychology of Learning I.

Psychologie učení II. 
Psychology of Learning II.

Intenzivní kurz angličtiny 
Intensive English Course

Slovník vět 
Sentence Dictionary

Frekvenční slovníček slov 
Frequency Word Dictionary

Prezentační dovednosti  
Presentation Skills

Schůze a jednání 
Meeting and Negotiation Skills

Přesvědčivý projev 
Persuative Speech

Rétorika dle Aristotela 
Aristotle Rhetoric

Principy správné diskuse 
Proper Discussion Principles

Obrana proti kritikům 
Trics Protection
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Přičemž největší radost může způsobit, že do té nadstavby se po zvládnutí základny může 
pustit opravdu kdokoliv; i nedávný začátečník. Nenechejte se odradit od honosně a odborně 
znějící nadstavby, ani když jste zatím hodně v začátcích. Zjistíte postupně, že ona je právě pro vás 
velmi praktická. A hlavně zvládnutelná.

Na své si přijdou skutečně všichni zájemci

Od naprostých začátečníků a chronických začátečníků, kteří se bojí promluvit či napsat 
slůvko… až po ostřílené borce na advanced level, kteří potřebují lépe obstát v náročných mez-
inárodních jednáních. Každý si přijde na své, každý ovšem bude s tímto kompletem pracovat 
jinak. (Doporučený návod – viz níže.)

Komplet obsahuje také tři CD

S knihou tvoří komplet tři CD v elegantním pouzdru, většinou na bázi pravé kůže. Co na těch 
CD je a jak to co nejlépe využít, o tom jsou následující odstavce.
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