
REFERENCE

FIREMNÍ A VEŘEJNÉ KURZY

„Individuální přístup paní lektorky ke každému studentovi naší skupiny ruského jazyka je pro nás 
přínosný a vyhovující. Témata jsou vybírána nad rámec učebnice Raduga, včetně odborných a 
všeobecných textů, které si pro nás připravuje, jsou pro naši skupinu zajímavé a vhodně doplňují 
základní výuku. S paní lektorkou a jejím vedením výuky ruštiny jsme spokojeni.“

- Jan, červen 2016

"Jsem velmi ráda, a tímto bych chtěla jazykové společnosti poděkovat, za volbu naší paní 
profesorky na výuku francouzského jazyka paní Šimkové, se kterou jsem velmi spokojena. Její 
francouzština je perfektní, lekce mají přátelskou a uvolněnou atmosféru, takže si kromě nově 
získaných vědomostí z hodin odnáším i dobrou náladu. Za sebe mohu říct, že se na každou další 
hodinu těším, a všem, kteří zvažují studium FJ, vřele doporučuji."

- Petra, květen 2016

„Naše profesorka Kateřina vede hodiny španělského jazyka velmi zábavně a efektivně. V kurzu jsme
dva studenti a jsem velmi ráda za individuální přístup. Využíváme učebnici současné španělštiny, 
která mi vyhovuje, i když na studenty klade velké nároky co se gramatiky a slovní zásoby týče.“

- Víťa, únor 2016

„Již 2 roky využívám služeb jazykové školy LinguaViva. Jsem spokojen jak s výběrem lektora, kdy 
jsem měl možnost využít zkušební hodiny zdarma, tak i flexibilitou v případě nutné změny termínu 
hodiny.“

- Jan, únor 2016

POMATURITNÍ STUDIUM

„Výběr pomaturitního studia v Lingua Viva je velkým přínosem do mého vzdělání. Ze začátku jsem 
však byla k tomu typu studia lehce skeptická. Přece jen každý z nás zažil hodiny angličtiny na 
střední škole, kde se látka probírá podle osnov/učebnic a třída je plná studentů, kterým se profesor 
nestíhá věnovat. Z tohoto omylu mě vyvedla první hodina strávená zde. Ve třídě je maximálně deset 
studentů, aby měl lektor čas každému se intenzivně věnovat, případně poradit, co zlepšit. Látka není
probírána podle osnov, ale je přizpůsobena zájmu studentům a zkouškám FCE. Rodilí mluvčí se 
zaměřují na zajímavá témata, kterými se snaží studenty vtáhnout do konverzace, rozmluvit je a 
rozšířit jim slovní zásobu. Čeští lektoři se zaměřují na gramatiku, aby ji každý ze studujících 
pochopil a naučil se ji používat. A postupem času se s námi připravují na zkoušky FCE. Studium na
Lingua Viva má i jiné výhody. Příjemné zázemí, přátelské lektory či skvělá dopravní dostupnost, 
díky umístění školy v centru města.“

Veronika



„Díky hodinám pomaturitního studia jsem si rozšířil slovní zásobu a poznal několik rozdílných 
přízvuků: britský, americký, australský.“

„Studium mi pomáhá připravit se na přijímací zkoušky na vysokou školu. Věřím, že mi do budoucna
bude velkým přínosem.“

„Jsem vděčná za to, že máme možnost mít kombinované hodiny s rodilým mluvčím.“

„Hodiny mi pomohly rozmluvit se a ztratit stud při používání cizího jazyka.“

„Výuka je zábavná a časově dobře organizovaná. Díky dopoledním blokům mám čas věnovat se 
během odpoledne brigádě.“


