
 

DynEd, světová #1: díky umělé inteligenci vás 
naučí a rozmluví anglicky 3x rychleji   
  
Vážené dámy a pánové,  

zveme vás na 127. diskusní večer Franchise Clubu  ve středu 5. června 2019 od 19 hodin do 
coworkingového centra „Opero“.  
 

Znát anglický jazyk, ale také jím umět mluvit aktivně a plynule, to je v dnešním propojeném 
světě už celkem běžná věc, v mnoha případech i zásadní kariérní předpoklad pro další 
studium nebo zaměstnání.      

Ve výuce jazyků se díky novým technologiím dějí v posledních letech převratné změny.  V 
čele těch největších změn stojí americká firma DynEd International, která vyvinula a nabízí 
(jako franšízu) dnes nejúčinnější způsob osvojování angličtiny na světě – systém DynEd®. 
www.DynEd.cz  

Ten se stal absolutní špičkou ve výuce jazyků s 
podporou počítače: úspěšně se podle něj učí 
desítky milionů lidí ve více než 75 zemích na 
světě, od malých dětí, po univerzitní studenty, 
firemní klienty, piloty, a to včetně obecné, 
obchodní a odborné angličtiny. 

Co všechno DynEd umí a jak se s nimi pracuje, 
nám svým nezaměnitelným způsobem vysvětlí 
a předvede Vladimír KOŘEN, nadšený 
televizní popularizátor tajemství, zajímavostí, 

objevů a pokroků vědy a také oblíbený starosta města Říčany, který systémem DynEd vybavil 
tamní školáky. http://www.kuryr-ricany.cz/clanek/ricansti-skolaci-vyuzivaji-pro-vyuku-anglictiny-nejmodernejsi-

technologie 

Jako svého klienta i hosta jej představí dva členové  našeho klubu, Luboš HOSNEDL a Ivo 
KUBÁLEK (foto vlevo), podnikatelé a přátelé, kteří v roce 2010 přivedli značku DynEd do Česka 
a odstartovali digitální revoluci na trhu jazykových kurzů a škol.  

Přijďte se do Franchise Clubu něco nového dozvědět, žasnout i bavit! 

 

Co všechno DynEd umí 

Systém DynEd umožňuje zvládnout angličtinu a plynulý mluvený projev nejméně třikrát 
rychleji než dosavadní tradiční metody výuky! Učení je od začátku individuálně šité „na míru“ 
každého studenta. Využívá nejmodernější multimediální a komunikační technologie, 
pokročilou umělou inteligenci, rozpoznávání řeči, analýzy mnoha studijních dat a moderní 
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poznatky o fungování mozku a o procesech učení. „Robotický“ učitel angličtiny DynEd se díky 
tomu dokáže přizpůsobit úrovni, studijnímu stylu i pokrokům každého svého studenta a velmi 
trpělivě a individuálně jej vést za vytčeným cílem.  

Velký ohlas i vděk si DynEd získává od těch, kteří jsou celý život mylně přesvědčeni, že „nemají 
na jazyky talent“. Díky nejnovější instalaci do chytrých telefonů a tabletů je také možné se 
pohodlně učit a procvičovat angličtinu kdekoliv a kdykoliv. Ale to jsou jen některé z jeho 
unikátních vlastností.  

Systém DynEd® představuje tzv. „blended learning“, střídavě kombinuje intenzivní individuální 
digitální online či offline jazykový trénink s osobní podporou a koučingem živého učitele (např. 
přes skype). Dokáže tak to, co žádný jiný výukový systém dosud neuměl: rozvíjí všechny čtyři 
jazykové dovednosti – poslech, mluvení, čtení a psaní. Tam, kde ostatní systémy končí, DynEd 
teprve začíná. 

Tento moderní digitální koncept radikálně mění tradiční obchodní modely a metody výuky na 
školách nebo ve firmách, mění se role jazykových lektorů. Ti mohou na základě zakoupené 
franšízy jako „Tréninkový partner DynEd“ provozovat „virtuální jazykovou školu DynEd®“ jako 
rodinné podnikání z domova. Pro firmy představuje DynEd® výhodnou investici do 
zaměstnanců s rychlými výsledky v práci. 

Systém DynEd je dostupný od roku 2010 i na českém trhu a mnozí jednotlivci, studenti, školy, 
zaměstnanci i firmy si jej nemohou vynachválit.  

Díky nejnovějším pokrokům v umělé inteligenci se podařilo vyvinout a pod značkou „neo“ 
uvést nové a speciální řešení. Je optimalizované pro hravý mobilní životní styl mileniálů, se 
zapojením herních prostředků a garancí úspěchu pro zaujetí a lepší motivaci. V Česku bude 
mít „neo“ předpremiéru právě na našem klubovém večeru.   

 

Komu je setkání určeno?  

Klubové setkání je určeno samozřejmě členům klubu a jejich hostům, ale také nečlenům, 
podnikatelům a manažerům, zkrátka všem, kdo si uvědomují, že v současné době se plynulá 
komunikace v angličtině stává podstatnou podmínkou pro jejich uplatnění na trhu práce.  

 

O DynEd International a DynEd Europe B.V.  
Firmu DynEd International, Inc. v roce 1987 v americkém San Francisku založili 
Lance KNOWLES a Douglas CRANE po návratu prvního z nich z Japonska, kde 
působil sedm let jako ředitel The Language Institute of Japan. Knowles vyvinul 
průlomovou teorii učení „Recursive Hierarchical Recognition (RHR)“, která je 
patentovaná spolu s dalšími klíčovými částmi výukového systému. DynEd 

International vyvinula také úplně první multimediální CD-ROM pro jazykovou výuku. Douglas Crane má 
na starosti technologický vývoj a vyvinul speciální programovací jazyk, který se používá pro vývoj kurzů. 
DynEd se stal absolutní špičkou ve výuce jazyků s podporou počítače a úspěšně se podle něj učí desítky 
milionů studentů na celém světě. Mezinárodní společnost DynEd International operuje na evropském 
trhu od roku 2008 prostřednictvím svého exkluzivního partnera společnosti DynEd Europe B.V. se 
sídlem v Amsterodamu. 

  

O EdWay  
Společnost EdWay s.r.o. byla založena v roce 2010 v Praze Lubošem Hosnedlem a Ivo Kubálkem. Pro 
Českou republiku zastupuje společnost DynEd Europe jako výhradní Country Management Partner. 
Společnost EdWay poskytuje v Česku služby a lokální podporu prostřednictvím budované sítě 
autorizovaných Vzdělávacích partnerů a Akademických partnerů.   



  

Kdo jsou Luboš HOSNEDL a Ivo KUBÁLEK 
Luboš HOSNEDL (vpravo), spolumajitel firmy EdWay, vystudoval  VŠE a 
MBA na Pittsburgh Univerzity. Mnoho let pracoval ve finančním 
sektoru – bankovnictví a pojišťovnictví. Své zkušenosti sbíral na různých 
pozicích, včetně IT. Podniká od roku 2004 a dlouhodobě se věnuje 
vzdělávání. 

S druhým spolumajitelem firmy EdWay, Ivo KUBÁLKEM se znají z dob 
studií na VŠE. Ivo má, stejně jako Luboš, za sebou mnoho let strávených 

v bankovnictví, kde se pracovně potkávali a spolupracovali v různých bankách.  

Nakonec spolu v roce 2007 spolu založili firmu CPM Consulting, zaměřenou na zvyšování výkonnosti 
firem a služby v oblasti strategického, projektového a procesního řízení. Po krizi v roce 2008 se 
rozhlíželi po další příležitosti.  

V únoru 2010 se přes obchodní oddělení amerického velvyslanectví dostali k nabídce, kde americká 
centrála DynEd hledala pro ČR partnera. Jednání proběhla velmi rychle, v květnu 2010 Ivo s Lubošem 
založili firmu EdWay, která se stala Country Management Partnerem pro ČR. V roce 2012 rozšířili své 
aktivity i na území Slovenska.   

 

Kdo je Vladimír KOŘEN 
Vladimír Kořen se narodil v roce 1973 v Teplicích. Absolvent tamního gymnázia následně vystudoval 

žurnalistiku se zaměřením na politologii na Fakultě sociálních vět Univerzity 
Karlovy. Už řadu let ho vidíme na televizních obrazovkách jako popularizátora 
ekologie a vědy. V současné době také účinkuje v oblíbeném pořadu Zázraky 
přírody. Zajímá se ale i o politiku. Od roku 2010 je starostou středočeských Říčan. 
Je držitelem i několika významných ocenění; například za zásluhy o popularizaci 
vědy mu byla udělena Čestná medaile Vojtěcha Náprstka Akademie věd České 
republiky. V roce 2014 byl pak zařazen mezi 100 nejvýraznějších inovátorů střední 

a východní Evropy. 

„Sám jsem si v programu DynEd® prošel několik desítek hodin, abych pochopil jeho plusy i minusy. 
DynEd® vás rozmluví, nutí reagovat a průběžně vás testuje a motivuje.“ 

 

Přijďte do Franchise Clubu a načerpejte u nás poznání a inspiraci. Získejte nové, zajímavé, 
užitečné a cenné kontakty, informace, rady a zkušenosti – podané srozumitelnou a 
atraktivní formou. 

Otevíráme hlavy, okysličujeme mozky! 

Těšíme se na vás ve středu 5. června 2019 od 19.00 v coworkingu Opero (www.opero.cz), v Praze 1, 
Salvátorské ulici 8. Přihlásit se můžete stručným emailem na mé adrese tamchyna@ifranchising.cz   

Jaroslav TAMCHYNA, zakladatel a prezident Franchise Clubu 

 

Registrace na klubový večer, poplatky 

Na tento klubový večer je nutné se zaregistrovat předem na adrese tamchyna@ifranchising.cz – platí 
pro členy klubu i pro nečleny.  Registrace člena klubu vyžaduje pouze jméno a příjmení, u nečlenů 
požadujeme jméno a příjmení, firmu, pracovní pozici, číslo telefonu a elektronickou adresu. 
Doporučujeme registrační e-mail odeslat co nejdříve, počet míst je omezený.  

Členové Franchise Clubu mají pro sebe a pro jednoho svého hosta vstup zdarma. Taktéž členové 
coworkingového centra Opero. Slevu 20 % mohou využít členové České marketingové společnosti a 
POPAI, také každý druhý a další přihlášený návštěvník zaregistrovaný ze stejné firmy. Pro nečleny je 
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vstupné na klubový večer Franchise Clubu, včetně občerstvení, za 800 Kč. Nepodnikající studenti 
denního studia do 26 let a učitelé u nás zaplatí za vstup pouze 200 Kč.  Vstupné je daňově uznatelný 
náklad. Vstupenku na klubový večer lze zakoupit u vstupu před a během klubového večera, platby jsou 
možné pouze hotově.  
 

Organizační informace  

V průběhu klubového večera budou pořizovány fotografie a natáčen videozáznam. 

Program večera proběhne v prostorách sálu coworkingového centra Opero v zajímavém historickém 
objektu Štencova domu v Salvátorské ulici 931/8, Praha 1, v těsné blízkosti pražského Staroměstského 
náměstí a Pařížské třídy. Na nejbližší stanici metra Staroměstská nebo Náměstí Republiky  je to 7–10 
minut chůze. Možnosti parkovat jsou zde velmi omezené (modrá zóna).  

V době 19:00 do cca 21:30 probíhá moderovaná talkshow. Začínáme v 19.00 hodin, prostory OPERO 
jsou členům klubu a přihlášeným návštěvníkům k dispozici už od 18.30, kdy otevíráme dveře Opera, 
na uvítanou nabídneme sklenku nealkoholického nebo alkoholického piva Bernard a malé rautové 
občerstvení, které partnersky zajišťují naši členové – nealkoholické nápoje a čerstvé ovocné šťávy 
(Fruitisimo), čaj a káva (Dallmayr), pizza (Pizza Company) a slané a sladké minipečivo/fornetky (Minit).   

Franchise Club – „klub pro dialog a spolupráci“ je programově zaměřen nejen na předávání zkušeností 
a diskusi, ale také na networking. Proto do talkshow obvykle zařazujeme půlhodinovou občerstvovací 
přestávku. Během ní (a také po skončení klubového večera) dáváme příležitost pro navazování, 
udržování a rozvíjení kontaktů, konexí, referencí, doporučení a informací užitečných pro vaše 
podnikání a osobní rozvoj. Doporučujeme proto mít s sebou větší množství vizitek a jednu z nich nosit 
viditelně připevněnou. Vítáme neformální smart casual nebo casual oblečení.   

 

Patroni klubu 

Děkujeme za podporu patronům klubu:  
1. advokátní kancelář Z/C/H Legal – uznávaný specialista na franšízové smlouvy a obchodní právo  
2. ACNielsen – špičková výzkumná agentura, která pomáhá nejen franšízingu   
 

Kontakty  

Provozovatelem a organizátorem činnosti Franchise Clubu je Český institut pro franchising (ČIFRA) – 
národní centrum pro vzdělávací, popularizační, publikační poradenskou a vědeckou činnost ve 
franchisingu.  

RNDr. Jaroslav Tamchyna, prezident klubu, +420 603 578 035, tamchyna@ifranchising.cz; Ing. Tereza 
Chábková, tajemnice klubu: +420 603 474 035, office@ifranchising.cz; sídlo kanceláře: Spálená 51, 
110 00 Praha 1. 

Franchise Club a Český institut pro franchising jsou členy největší mezinárodní profesní komunity 
v oblasti franchisingu – International Franchise Association. 
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