
Vážení přátelé cizích jazyků,

jmenuji se Zdeněk Pilecký. V rukou nyní držíte můj patentovaný vynález, „GRAMATIKU JÁ 
NEMÁM PROBLÉM“ (GJNP). Jde o první univerzální mezinárodní překladač Made in Czech 
Republic. Díky výjimečné jednoduchosti je přidaná hodnota GJNP vyšší než u klasických 
jazykových průvodců. Zákonitosti, které jsem vymyslel a z nich vytvořil převratný a zároveň 
jednoduchý systém pro výuku cizích jazyků, jsem vložil do GJNP. Právě ona jednoduchost 
mi umožnila vzájemně kombinovat, a tím i vyrobit GJNP, mezi desítkami světových jazyků 
navzájem.

S „GRAMATIKOU JÁ NEMÁM PROBLÉM“ získáte nástroj pečlivě  
volených a přehledně uspořádaných 1000 nejpoužívanějších slov,  
frází a obratů v přítomném, budoucím a minulém čase. 

GJNP je řešením pro ty, kdo:
•  neznají cizí jazyk a chtějí se domluvit s co nejmenší 

časovou investicí do výuky

•  se chtějí naučit, jak se domluvit rychle – pro 

pochopení systému GJNP obvykle postačí čas 

v délce jedné cesty do zahraničí – autobusem, 

vlakem, letadlem – poté budete schopni se dohovořit 

jakoukoliv řečí

•  mají problémy učit se cizí jazyky

•  se nechtějí učit tzv. „do šuplíku“

•  se nechtějí učit informace nepraktické a málo 

používané

•  se vrací k cizímu jazyku po dlouhé odmlce 

•  se chtějí rychle naučit jen to podstatné

•  se chtějí, alespoň částečně, avšak co nejrychleji, 

naučit cizí jazyk psaný jiným druhem písma – 

„fonetický překlad“

•  u specializace GJNP získají okamžitý přehled 

v příslušném oboru

Co je výhodou GJNP:
•  podstatná gramatika na minimu prostoru, přehledně 

graficky a oborově zpracovaná

•  téměř okamžitá orientace v jazyce díky 

vypracovanému systému

•  neporovnatelně rychlejší výuka jazyka v jeho 

začátcích, okamžité porozumění systému GJNP 

v mezních situacích, například v zahraničí

•  oživení dřívějších znalostí dotyčného jazyka

•  zjednodušené konverzační minimum

•  pochopením systému jedné jazykové verze GJNP 

si osvojíte zjednodušený systém všech jazykových 

verzí GJNP, na stejném místě naleznete tytéž 

informace u jiných řečí

•  praktický formát GJNP určený „do kapsy“, možnost 

výuky formou cvičení

•  podpora GJNP na internetu

•  nadstavba GJNP zaměřená na specifické zájmové 

oblasti nebo akce (rybářství, sport, kultura, atd.), 

díky níž získáte okamžitý přehled v dotyčném oboru

Historie vzniku
tohoto nápadu je prozaická. Při pohledu na své 

potomky učící se německy a při zjištění, že neumí 

například budoucí či minulý čas sloves, jsem 

vymýšlel způsob, jak jim výuku usnadnit – hledal 

jsem „systém“. A tak v roce 2004 vznikl první, dnes 

již „prehistorický“ předchůdce dnešní sofistikované 

GJNP. S jeho pomocí jsem změnil svůj systém 

studia cizích jazyků. Novou řeč (nyní jich ovládám 

deset) se díky GJNP naučím za pouhé 2 týdny. 

Nejedná se o znalost naprosto kompletní, ale zcela 

postačující pro domluvení.

Cílem systému GJNP
není zcela se naučit cizí jazyk, nesrovnává se ani 

s jinými metodami výuky. Tento systém je nový, 

funkční a jedinečný. Zde bych chtěl zdůraznit, že 

všechna autorská práva jsou vyhrazena.

Na závěr představení svého projektu Vám děkuji za důvěru, kterou jste mi projevili zakoupením GJNP a věřím, že Vás bude motivovat k výuce dalších jazyků. Váš autor Zdeněk Pilecký
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* minimální odběr 2000 ks 2.2

Jazyková mapa GJNP obsahuje na přední straně 

přehled základní gramatiky. Zadní strana obsahuje 

obecné vazby, slova rozdělená do oborově 

zaměřených částí a seznam nejpoužívanějších slov. 

Hlavní tabulka v horní části přední strany GJNP 

nabízí nejpoužívanější SLOVESA, která jsou 

seřazena abecedně v PŘÍTOMNÉM, BUDOUCÍM 

a MINULÉM čase. 

Dále zde nalezneme ČÍSLA včetně početního 

minima, násobků a početních znamének, ŘADOVÉ 

ČÍSLOVKY, STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN 

a STUPŇOVÁNÍ PŘÍSLOVCÍ.

V levé spodní části jsou OSOBNÍ ZÁJMENA 

v jednotném i množném čísle „já, ty, on, ona, my, 

vy, oni“, přivlastňovací tvar a jejich 3. a 4. pád. 

Dále jsou ve spodní části UKAZOVACÍ ZÁJMENA 

a ČLENY určitý a neurčitý. 

Na přední straně také nalezneme HODINY, 

PŘEDLOŽKY, SPOJKY a velmi důležitá slova o ČASe. 

Pod tabulkou čas se nachází NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ 

SLOVA, která Vás napadnou vždy, když se 

nejedná o slovesa, podstatná jména či zájmena. 

V neposlední řadě se na přední straně nachází 

OPOZITA, slova opačného významu.

Celá přední strana je souhrnem nejpoužívanější 

a nejdůležitější části gramatiky k dorozumění 

se v jakémkoliv jazyce s využitím minimální 

časové investice.

Na zadní straně GJNP se nachází slova rozdělená do 

osmi oborů: JÍDLO, PITÍ; CESTOVÁNÍ; OBCHOD; 

LÉKAŘ; BARVY; RODINA; ZVÍŘATA; SVĚTOVÉ 

STRANY. Dále zde nalezneme 340 nejpoužívanějších 

slov v sekci SLOVÍČKA. Jedná se o podstatná, 

přídavná jména a část sloves.

Součástí zadní strany jsou velmi důležité 

OBECNÉ VAZBY, které jsou ve všech jazycích 

nejpoužívanějšími slovními spojeními. Obecné 

vazby jsou provázány se slovy v oborech 

barevným odstínem, tudíž je možné velmi 

snadno nalézt spojení s cestováním, obchodem, 

lékařem či jídlem a pitím. 

Dále je možno zvolit devátý obor – SPECIALIZACI. 

Slova zaměřená na určitý specifický obor 

(ploty, rybářství, …). Tato specializace může 

být zakomponována na zadní straně GJNP aniž 

bychom odstranili původní obsah. Jedná se tedy 

o 85 bonusových slov. Chcete-li, objednejte si 

specializaci GJNP* na míru dle vlastního zadání. 

Rozdělení GJNP na obory (barvy), slouží k rychlé 

a snadné orientaci v textu.

Celá přední strana je přehledem nejpoužívanější 

a nejdůležitější gramatiky k dorozumění se 

v jakémkoliv jazyce s využitím minimální časové 

investice.  

Vážení přátelé cizích jazyků, přeji Vám mnoho 

úspěchů při používání mého patentovaného 

vynálezu a věřím, že stejně jako mně a mému 

blízkému okolí Vám komunikace v cizích jazycích 

začne přinášet potěšení a radost. 

Váš autor,

Zdeněk Pilecký
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