Ohlasy studentů našich kurzů:
Milá paní doktorko,
slíbila jsem Vám, že se ozvu, jak to všechno dopadlo a mám úplně černé svědomí z toho, že jsem Vás
nechala tak dlouho čekat.
Abych dlouho nenapínala - verdikt zněl Pass at grade B, což je naprosto úžasné. Chtěla bych Vám
ještě jednou poděkovat za skvělý kurz, kde jsem se hodně naučila a na který jsem se zároveň každý
týden těšila. Bude to znít jako to nejotřepanější klišé na světě, ale byla jste pro mě opravdu inspirací.
V dalším semestru se o rozvoj mé angličtiny budou starat na univerzitě v Brně, jelikož jsem se na to
lektorství nakonec dostala. Nedělám si iluze, budu muset nějak skloubit své denní studium i to
kombinované, takže těžko říct jak to všechno dopadne. Nicméně už fakt že to vyšlo je pro mě
úspěch, za který taktéž musím poděkovat z velké části Vám.
S pozdravem,
Beáta Preuszová
(2014, absolventka kurzu výstupní úrovně C1 – lektorka PhDr. Milena Vodičková)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(… ) z mého pohledu byl (u zkoušky) nejhorší Listening. I když jsem třeba už i věděla o čem je řeč, tak
odpovědi byly opravdu tak matoucí, že mi připadaly 2 správné. A pak u Listeningu doplňování
chybějících slov.
Speaking mi přišel v pohodě, opravdu se mi asi vyplatilo, že si člověk nachystá nějaké zajímavé
lexikum, pár sofistikovaných výrazů a obratů, které může flexibilně využít.
Writing nebyl špatný, chce to vědět, co která forma chce a opravdu se držet požadavků, co tam má
být. Reading mi přišel dobrý, ale nakonec výsledek nebyl nic moc a to jsem si myslela, že jsem si skoro
vším opravdu jistá:-(
No ale každopádně to MÁM!!! A to hlavně díky Vám! Chtěla jsem Vám moc poděkovat, byly to
nejlepší hodiny AJ, jaké jsem kdy měla a myslím, že zůstanete bezkonkurenčně nejlepší! Opravdu
mě to moc bavilo a strašně jsem se na hodinu vždycky těšila.
Přeji Vám krásný zbytek prázdnin, popřípadě krásnou dovolenou, jestli ji máte před sebou!
Třeba zase někdy na kurzu, určitě Vás budu jen a jen doporučovat!
S pozdravem,
Iva Sofia Werner
(2013, absolventka kurzu výstupní úrovně C1 – lektorka Mgr. Martina Kepková)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Velice Vám děkuji za možnost ohodnotit Vámi poskytované kurzy, myslím, že efektivnější výuku jsem
ještě nezažil. Paní lektorka se nám opravdu věnuje, je profesionální a neumím si představit, že by
kurzy mohly být vedeny lépe. Všem je také vřele doporučuji. Myslím, že svou práci děláte skutečně
skvěle, díky!
S pozdravem,
Ondřej Wind
(2013, absolvent kurzu výstupní úrovně C1 – lektorka PhDr. Milena Vodičková)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(…) mrzí mne, že jsme se nestihli s manželkou osobně s Vámi rozloučit při příležitosti poslední hodiny
angličtiny tuto středu. Přesto jsem Vám chtěl alespoň touto formou za nás oba moc poděkovat za
úsilí, které do svých kurzů vkládáte.
Já osobně Váš přístup vnímám jako nejprofesionálnější ze všech lektorů, které jsem při cestě za
svým jazykovým poznáním (a nejenom angličtiny) poznal. Nevyjímaje ani několik kurzů (…) u
British Council v Praze.
Jsem si vědom, že má jazyková úroveň není přiměřená úrovni kurzu, který jsem navštěvoval. Přesto
zvažuji, že pokud byste stejný kurz mírně pokročilých opět vedla i v příštím školním roce, rád bych jej
absolvoval znovu - nerad bych přišel o tak dobře vedené hodiny angličtiny.
(…)
Ještě jednou děkujeme a přejeme hezké prožití prázdnin.
S pozdravem za nás oba
Alexandr Světnický
(2013, absolvent kurzu výstupní úrovně B2 – lektorka PhDr. Sabina Pazderová)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

