
1. Zdenka Ehrlichova , Administrativa Liberec 

„Před 6 lety, jsem se přihlásila na kurz B1 do Lite školy v Liberci. Mé ambice byly zpočátku naučit
se pár slovíček a trošku se domluvit na dovolené. Jenže výuka mě tak uchvátila a byla podána
takovou formou, že jsem s úspěchem absolvovala kurzy B1, B2, B3, B4 a INT1! Nejen že styl
výuky byl naprosto skvělý, víc lidí ve skupině - bylo nás max 12, prakticky neustálá konverzace,
odbourání ostychu při mluvení, žádné učebnice, jen zápisky, slovíčka, domácí příprava a
naprosto …pokračování na další straně…

Jazykovky.cz  adresář jazykových škol a kurzů v ČR

od studentů jazykových kurzů

LITE anglická škola
Pobočka LITE Liberec

Studenti absolvovali a doporučili tyto jazykové kurzy
skupinové kurzy pro veřejnost

Autenticitu osobních doporučení garantuje provozovatel největšího českého jazykového portálu Jazykovky.cz,
společnost gdi, s.r.o. Jazykové školy hodnotí studenti výhradně prostřednictvím elektronických formulářů

Jazykovky.cz a jsou ponechána bez úprav. Autenticita doporučení je ověřována technickými prostředky a
namátkovou kontrolou. Společnost gdi, s.r.o. má kontakty na níže uvedené studenty. Úplnost a pravost

doporučení můžete nechat ověřit na telefonu +420 516 116 547.

Mgr. Václav Kovařík
garant osobních doporučení Jazykovky.cz

K 25. 1. 2023 evidujeme těchto 20 ověřených osobních doporučení:

20 osobních doporučení
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…pokračování z předchozí strany…  profesionální a skvělí lektoři. Poznala jsem navíc partu bezva
"spolužáků", s některými se přátelím dodnes. V současné době opět uvažuji o zopakování si
některé z úrovní, abych si osvěžila gramatiku a slovíčka a v neposlední řadě, zažila opět tu
skvělou atmosféru. Všem, kdo ještě váhají, opravdu mohu jen a jen doporučit . Zdenka Lbc “

Hodnoceno 9.9.2022 z IP: 46.135.36.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

2. Bc. Dagmar Šandorová, soukromá účetní Liberec

„Do školy LITE jsem se vrátila po 5 letech. Na úroveň mírně pokročilých jsem se dostala po 2
týdnech výuky. Přeci jen ve své poměti základy zůstaly. Nyní se snažím mluvit plynuleji a rozšířit
si slovní zásobu. Letos se sešla super parta lidí, co se chtějí něco naučit. Každý člen skupiny
motivuje toho druhého. Ve skupině nás je 15, což vidím jako velké pozitivum, kdy slyšíme a
vnímáme angličtinu toho druhého. Na ulici mluví lidé také každý jinak a tím nás nutí mozek ještě
více přemýšlet a osvojit si mluvenou angličtinu. Naše lektorka Markéta je velice milá, vstřícná,
usměvavá a vždy nás dokáže popohnat rychle vpřed:-) Školu LITE doporučuji určitě všem, kdo
chce mluvit a nestydět se. Dáša“

Hodnoceno 26.9.2019 z IP: 90.181.104.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

3. Jaromír Habr, policista Odboru cizinecké policie, zástupce vedoucího oddělení,
Policie ČR

Lučany nad Nisou

„Na jazykovou školu LITE v Liberci jsem "narazil" přes internet. Cena byla na první dojem
závratná, kdy kurz stál téměř 12.000,-Kč. Když to ovšem přepočítáte na cenu za 1 hodinu,
dostanete myslím si docela výhodnou cenu kolem 160,-Kč. Osobně jsem měl angličtinu v 8.třídě
jen jako zájmový kroužek, kde jsem se naučil barvy, některá slovíčka. Pak přišla střední škola, kde
jsem byl jeden z mála, kteří měli na základní škole až do 8.třídy Ruský jazyk a mírné základy
Angličtiny. Jelikož převládali ve třídě studenti, kteří Angličtinu za Ruský jazyk vyměnili již v
7.třídě, bylo nás ten drtek stále pozadu, stále jsme něco doháněli a vlastně se naučili základ a vše
podle knížek. Jazykový kurz v LITE je jiný. Zařadili nás (a troufám si říct že dobře) dle vstupního
testu do příslušné skupiny. Měl jsem to štěstí, že jsem byl ve třídě, kde nás bylo 6. K tomu jsme
dostali skvělou lektorku paní Moniku Bílou (jestli jsou tam všechny lektorky takové, pak klobouk
dolů). Kurz byl pro mne dobře nastaven, protože probíhal v době, kdy jsem měl po pracovní
době a to od 17.00 hod. do 20.15 hod. každé úterý a čtvrtek. Jednalo se o intenzivní kurz a byl
skutečně intenzivní. Mnohdy nám to už v druhé půlce výuky moc nemyslelo, ale i přesto jsme díky
profesionálnímu vedení naší lektorky byli pozorní a snažili se. Bylo to náročné, ale jelikož jsem
chtěl a měl potřebu se učit, tak jsem necelé 2 měsíce toto tempo vydržel. Paní Monika měla
kamarádský přístup a velice ochotně opravovala naše chyby, ač jsme je třeba i několikrát
opakovali. Klobouk dolů. Stále se snažila držet naši pozornost, stále se nám plně věnovala a
nezažil jsem, že by k nám přistupovala tak, že by působila dojmem, že tam je jen proto, že je to
její práce. Prostě bylo z její výuky cítit, že ji to bavilo a ráda předávala zkušenosti. Ano pravda,
dostávali jsme …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  domácí úkoly, ale ty se vždy týkaly právě probrané problematiky a
každý čtvrtek jsme dostali jako "příděl" překlad. Pokud se však chcete něco naučit, musíte tomu
věnovat a dát něco i Vy. Žádné knížky, jen sešit, propiska a naše svědomitost, jak jsme si dělali
zápisky. Já osobně jsem si probranou látku přepisoval pro přehlednost do dalšího sešitu, kde jsem
si dělal i přehledné poznámky, které nám Monika k tomu předávala, nebo které nám na základě
našich dotazů zodpověděla. Takže pokud se chcete pustit do angličtiny, berte to tak, že bez
Vašeho přičinění a zájmu to prostě nejde. Já osobně jsem byl v B2, což je pokročilejší začátečník
a musím říct, že nelituji vložených peněz, protože jsem se toho naučil dost, chápu i některé vazby,
které jsem dříve nechápal a neporozuměl jim. Upozorňuji, že nedokáži nyní sednout k televizi a
poslouchat zprávy v angličtině..... Na to by bylo třeba, dalších stupňů B3, B4. Teď je jen na mne,
zda si udržím tyto zkušenosti a zda pokud mi to čas dovolí, budu pokračovat i v dalších stupních.
Pokud ano, tak volím opět LITE. Jaromír Habr “

Hodnoceno 1.7.2019 z IP: 85.71.104.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

4. Alexandr Vrága, sokolník, VRÁGA Polesí

„Téměř rodinné prostředí, skvělá parta. Vynikající přístup lektorky ke studentům, možnost
operativně si měnit termíny lekcí a koncepce výuky (posun ve znalostech angličtiny jsem opravdu
pozoroval každou lekcí). Veškerá výuka probíhala ve velmi přátelské atmosféře, ale s
profesionálním přístupem lektorky. S výukou jsem tedy byl velmi spokojen a chválím kudy chodím
:-) “

Hodnoceno 3.2.2019 z IP: 194.228.11.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

5. Roman , koordinátor, Roman Kira Mladá Boleslav

„Po vyzkoušení několika klasických vyučovacích metod podle učebnice a hromadou domácích
úkolů, jsem si myslel, že se cizí jazyk už nenaučím. Až jsem jednou slyšel v rádiu o škole LITE. Po
návštěvě ukázkové hodiny, která je zadarmo, jsem byl nadšen, že výuka probíhá zcela jiným
způsobem, než jsem se doposud setkal. Rozhodl jsem se, že se znovu začnu učit jazyk. Při
vyučování ve škole LITE se mi líbí, že se z velké většiny soustředí na mluvenou výuku. Nevyučuje
se podle strukturované učebnice, ale v každém vyučovacím dni se naučíte větné vzory, které jsou
podpořeny seznamem několika slov napsané na tabuli a po vysvětlení, si vše žák zafixuje
mluvením. Přístup lektorů je ke všem žákům velice přátelský a rádi vše vysvětlí. Na závěr bych
chtěl dodat, že tento druh výuky mi vyhovuje a myslím, že osloví každého, kdo se chce naučit cizí
jazyk.“

Hodnoceno 5.12.2018 z IP: 178.209.135.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

6. Igor Pryimak Liberec

„Kurzy mi hodně pomohly. Nějaké znalosti z angličtiny jsem měl, ale neměl jsem jistotu , že
dokážu konverzovat. Po kurzu vidím, že umím konverzovat. Jako bonus – skvělá parta lidí.
Doporučuji.“

Hodnoceno 23.11.2018 z IP: 185.217.232.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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7. Helena Hessová

„Vy stále ještě váháte, zda je LITE správnou volbou? Taky jste slyšeli, že snad mají něco
společného s nějakou "divnou církví" a máte strach, že by vám s nimi šlo téměř o život?! Recenze
jejich služeb jsou vesměs pozitivní, ale všichni přece víme, že dnes se dá uplatit a koupit vše...
Věřte, že následující řádky jsou však naprosto svobodným názorem studenta, který za to nedostal
ani penny. Ano, výuka je jiná, než na jakou jste byli třeba doposud zvyklí. Chybí učebnice, ale vy
se přece chcete domluvit a nechcete jen přihodit do knihovničky další knihu angličtiny k těm už
pěti, co tam zaprášené leží, jak se pořád snažíte začít. Budete "muset" mluvit, mluvit, mluvit. Ale
vy se určitě nechcete učit angličtinu, abyste si přečetli Shakespeara v originále, ale chcete si na
dovolené třeba vyreklamovat špatný pokoj, nebo se pohádat s Američanem, komu vlastně patří
ten Budvar nebo získat lepší práci a při osobním pohovoru přesvědčit, že svou angličtinou
zvládnete domluvit v Grónsku ten kontrakt na prodej mrazáků. Ano, záměrně odlehčuji, abych
zde nepsala to, co již psali ostatní. LITE je prostě dobrá volba. Nemusí sednout každému, to je
jasné, ale za vyzkoušení to stojí. A když budete mít štěstí, jako já, že se sejde partička naprosto
pohodových lidí a dostanete jako lektora někoho podobného naší báječné Monice, tak uvidíte, že
se budete na každou hodinu těšit a jazykové pokroky na sebe nenechají dlouho čekat. Za mě
jednoznačné doporučení. “

Hodnoceno 25.5.2018 z IP: 185.193.87.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

8. M. K.

„Na školu LITE jsem se dostala náhodou. Chtěla jsem se učit angličtinu a všechny kurzy poblíž
mého bydliště byly plné. Má představa byla chodit 1x týdně na hodinu k lektorovi. Volné místo
měla pouze LITE a bylo to největší štěstí. Ukázková hodina mě přesvědčila. Chodím 2x týdně
vždy na 3 hodiny. Intenzita je taková, že to, co bych se učila 6 let se zde naučím za 6 měsíců.
Angličtina je mým hnacím motorem, mým koníčkem. Skvělý kolektiv, perfektní učitelka,
konverzace, celková metoda opravdu funguje.“

Hodnoceno 22.5.2018 z IP: 81.25.28.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

9. L. R.

„+ hodiny zaměřené na mluvení, 90% času mluví student + žádné zdlouhavé učení pouček, vše
se učí praxí + přátelská atmosféra malého kolektivu + vše, co jsem potřeboval mi bylo na hodině
vysvětleno + všem doporučuji“

Hodnoceno 9.5.2018 z IP: 212.11.124.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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10. Květa Škodová, OSVČ, Zahradnický servis Liberec 30

„Nejvíce se mi líbilo, že jsem už na prvním bloku mluvila svými prvními smysluplnými větami v
angličtině. Ve škole i ve třídě je velmi přátelská atmosféra a skvělý přístup ke studentům. Celý
život jsem si myslela, že se naučit další cizí jazyk už nezvládnu. Ovšem v 60ti letech vidím, že to
jde, a to díky lektorce Monice a způsobu výuky, velmi dobře. Oceňuji, že mi ve škole vyšli vstříc i
individuálním způsobem, když nemohu chodit do pokračovacího kurzu přesně v termínech, jak
jsou vypsány. Ano, také vidím a věřím, že se tímto způsobem může naučit anglicky každý. Takže
jednoznačně - ode mne velké doporučení!!! Květa Škodová“

Hodnoceno 19.4.2018 z IP: 82.150.169.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

11. Iveta Schöffelová, manager ve státní správě Liberec

„Celkově se mi líbí způsob výuky. Největší pozitiva - výuka je interaktivní (neustále udržování
pozornosti studenta), vysoká kvalita lektorů. Přístup zaměstnanců, s nimiž jsem se potkala, velmi
vstřícný a velmi profesionální. S výukou jsem spokojena velmi, velice jsem se posunula, výuka mě
bavila od začátku do konce a byl to pro mne do jisté míry i relax a zábava. Určitě bych
doporučila a také tak činím. Chválím, kudy chodím a rozhodně budu pokračovat do dalších
úrovní. Náš lektor Kamil by vynikající, mockrát jsme mu asi připravili horké chvilky, s nimiž se
ovšem i přes své mládí a malé zkušenosti vypořádal opravdu velmi profesionálně a se ctí. Škoda,
že LITE vyučuje jen angličtinu. S nimi bych šla i do dalších jazyků. O LITE vím už několik let a
jediné co mě mrzí je, že jsem se odhodlala až teď. Velkým bonusem je i to, že jsem zde potkala
prima lidi, s nimiž mi bylo opravdu moc fajn. “

Hodnoceno 20.5.2017 z IP: 81.200.57.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

12. František Mohacsi, Krizový manager Praha

„V posledních letech jsem měl čím dál více neodbytný pocit, že s mou angličtinou to jde z kopce.
Nasbíral jsem tedy odvahu a domluvil si v LITE hodiny konverzace. Bylo to jedno z nejlepších
rozhodnutí, které jsem mohl udělat. Náhoda mi přihrála lektorku Ivanu Fulkovou, která ze mne
svým osobitým způsobem vydolovala neskutečné množství již dávno zapomenutých slov a frází.
Díky jejímu přístupu a důslednému opakování jsem zjistil, že jsem schopen nejen porozumět jejímu
sdělení ale i překvapivě sám a správně reagovat. Vybudila ve mne drzost, abych ji v angličtině
dlouhé minuty vyprávěl své zážitky ze života, přičemž jsem měl i chvílemi pocit, že mi skutečně
rozumí :) S plnou odpovědností člověka, který se sám věnuje více jak 20 let vzdělávání dospělých
mohu říci,že Ivanu považuji za nejlepšího lektora angličtiny, se kterým jsem se ve svém životě
setkal. Jsem rád za náhodu která nás svedla dohromady a děkuji jí a chvíle strávené společnou
konverzací. “

Hodnoceno 25.11.2016 z IP: 89.103.12.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

strana 5/7



13. Zdeňka Ehrlichová, OSVČ Liberec - Vratislavice

„Dlouho jsem váhala, jestli se mám ještě ve svých letech učit angličtinu. Chodit do školy a mluvit
před cizími lidmi, to je důvod, proč jsem své rozhodnutí stále oddalovala. Nakonec jsem se od
kamarádky dozvěděla o LITE škole i o tom, že zde mají úplně jiný systém výuky, než je běžný ve
školách nebo jiných kurzech. Nakonec jsem se, po všech těch pozitivních recenzích a chval,
rozhodla a do kurzu přihlásila. Z počátku byl ostych, který ale při druhé "hodině" naprosto opadl.
Naučila jsem se - z mého pohledu - spoustu nových slov a doučila se základní gramatiku, která mi
tolik chyběla. Jsem nadšená z pokroku, který jsem díky LITE udělala. I když jsem absolvovala
teprve B1, jdu dál a těším se na vše nové, co se naučím. Také se těším na nové spolužáky, kteří se
během těch pár týdnů, stali mí přátelé. Všem mohu jen a jen doporučit tuto formu výuky, která mi
naprosto vyhovuje. Děkuji Jakubovi a všem, kteří se na tom podíleli!“

Hodnoceno 16.11.2016 z IP: 46.135.20.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

14. Vojta Řezníček, manager Liberec

„Nejvíce se mi zamlouvá přátelský přístup celého týmu Lite. První pozitivum je tedy přátelská
atmosféra. Druhé pozitivum je, že forma učení je zábavná. Třetí pozitivum je, že se člověk na ty
kurzy těší a tím se líp učí nebo alespoň v mém případě to tak je. Je to především díky skvělým
lektorům, které jsem měl tu čest poznat. Konkrétně tady v Liberci se jedná o Monču a Martinu,
které jsou obě opravdu úžasné.“

Hodnoceno 28.10.2016 z IP: 90.178.158.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

15. Ing. Antonín Hnízdo , ředitel výrobního závodu ECS, EUROVIA CS, a.s. Liberec

„Dlouho jsem se rozhodoval, zda mám ještě s AJ začínat. Po několika neúspěšných začátcích
jsem byl rád, že jsem vyzkoušel nabídku Lite. Výuka v Lite mi plně vyhovuje. Každé slovíčko si
napíšu, procvičím jeho výslovnost a použití ve větách. Vše se znovu zopakuje a pak se jde dál.
Také se hodně procvičuje konverzace. Lektorky jsou výborné.(učily mne 4 lektorky) Vždy
připravené, usměvavé, trpělivé a ochotné se přizpůsobit tempu výuky. Tato výuka mne baví.
Každému mohu doporučit. “

Hodnoceno 12.10.2016 z IP: 89.24.126.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

16. Filip Tryzna, PPE Consultant, CERVA Group a.s. Liberec

„Děkuji za přístup a trpělivost lektora - Martina Bohatá. Velký rozdíl oproti výuce na škole je, že
mne tyto dvě hodiny baví a vždy rychle utečou:-) Posun také vnímám a tak jsem moc rád, že jsem
se rozhodl tímto směrem vzdělávat... Určitě doporučím dál. Děkuji. “

Hodnoceno 12.10.2016 z IP: 85.71.125.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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17. Radka Nesvadbová, OSVČ Liberec

„Získala jsem dobré reference na tuto školu nezávisle od dvou známých z různých měst a mohu
říct, že LITE mne nezklamala. Hodiny jsou pro mě velice přínosné, nenudím se na nich a
probíráme témata a věci, o kterých si myslím, že mi při studiu angličtiny velice pomohou. Lektorka
naší skupiny (Martina B.) je vždy dobře připravena, je nejen velice trpělivá se smyslem pro
humor, ale hlavně profesionální; úroveň kurzu odpovídá možnostem skupiny. Vynikající je
jednoduché vysvětlení gramatiky a větných vzorů, následné důkladné procvičení v hodině a
hlavně neustálá konverzace. Tu vnímám jako velké pozitivum kurzu. Určitě mohu tento jazykový
kurz doporučit každému, kdo je snaživý a ctižádostivý a chce se v poměrně krátkém čase
zdokonalit v angličtině. Pokud o sobě víte, že nad sebou potřebujete pomyslný bič, vyzkoušejte to
v LITE. Je zde skvělá atmosféra, lektoři jsou přátelští a mají zajímavé lekce s výukou na velmi
dobré úrovni. “

Hodnoceno 11.10.2016 z IP: 62.201.23.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

18. Markéta Petráčková, OSVČ Jablonec nad Nisou

„Líbí se mi, že v tomto kurzu jsem se za relativně krátkou dobu naučila velké množství gramatiky
a slovíček. Atmosféra je zde přátelská a uvolněná. Za dobu mého navštěvování LITE mne učily 2
lektorky, které obě působily profesionálním dojmem a obě mne dokázaly naučit mnoho. Určitě
kurz mohu doporučit. “

Hodnoceno 10.10.2016 z IP: 89.239.21.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

19. Romana Keilová , podnikatelský poradce Jablonec nad Nisou

„Výborný přístup lektorek. Maximální využití času pro praktické procvičování. Rozhodně
doporučuji.“

Hodnoceno 10.10.2016 z IP: 89.239.10.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

20. Pavlína Ulčová, OSVČ Liberec

„Učím se angličtinu 7 let. Prvních 4-5 let soukromě a poslední cca 2 roky ve škole LITE. Musím
upřímně říct, že rozvoj v angličtině u mě nastal, až za poslední dva roky. Jsem schopná se
domluvit a nestydím se, což je to nejdůležitější. Z toho vyplývá, že ve škole LITE to opravdu
"funguje" :-).“

Hodnoceno 15.9.2016 z IP: 95.85.240.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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