Jazykovky.cz

adresář jazykových škol a kurzů v ČR

19 osobních doporučení
od studentů jazykových kurzů

LITE anglická škola
Pobočka LITE Pardubice
Studenti absolvovali a doporučili tyto jazykové kurzy
skupinové kurzy pro veřejnost, individuální studium, firemní kurzy
Autenticitu osobních doporučení garantuje provozovatel největšího českého jazykového portálu Jazykovky.cz,
společnost gdi, s.r.o. Doporučení zasílají studenti výhradně prostřednictvím formulářů Jazykovky.cz a jsou
ponechána bez úprav. Doporučení je ověřováno podle IP adresy a náhodně prověřováno. Společnost gdi,
s.r.o. má kontakty na níže uvedené studenty. Úplnost a pravost tohoto dokumentu můžete ověřit na telefonu
516 116 547.

Mgr. Václav Kovařík
garant osobních doporučení Jazykovky.cz

K 9. 12. 2018 evidujeme těchto 19 ověřených osobních doporučení:

1. Magda Schejbalová, učitelka ZŠ, ZŠ Poardubice - Polabiny, Pardubice

Holice

„Dobrý den, Vaše jazyková škola se svými specifickými metodami je jednou z mála, která
opravu naučí. Měla jsem štěstí na prima lidi, kteří se mnou studovali. Ale největším přínosem
byla naše lektorka Jana, která bohužel odchází na jiné pracoviště. Byla důsledná, milá,
chápavá, uměla vysvětlovat,motivující, byla trpělivá a sama velký znalec českého i anglického
jazyka. Rozhodně Vaši školu doporučuji. Připomínám ale, že je velmi náročná na čas, ale stojí
to za to. Děkuji za pěkně strávené hodiny. Magda Schejbalová, absolventka B2 a B3 “
Hodnoceno 9.12.2018 z IP: 89.24.50.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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2. Irena Kratochvílová, důchodce (dříve účetní)

Zelené Předměstí (Pardubice V)

„Výuka se mi líbila, mělo to řád. Vyhovovalo mi dopoledne, a to, že nás bylo v kurzu jen pár.
Bohužel jsem onemocněla a nešlo kurz nijak přerušit. Už při nedostavení se na 2 až 3
dopoledne je dost problém s doučením. Ale nakonec jsem to zvládla. Děkuji Janě Vaňáskové.
Školu bych doporučila, i to tak dělám. Každý, kdo se chce někam o kousek posunout, měl by
vaše kurzy navštívit. Teď mám ještě jeden kurz v zahraničí (od konkurence), ale již teď uvažuji
o nějakém vašem letním kurzu. Pochopila jsem, že člověk pořád musí mluvit,mluvit.“
Hodnoceno 24.3.2018 z IP: 46.183.64.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

3. Lucie Absolonová, účetní

Pardubice

„Momentálně studuji u Lite druhý kurs a musím říct, že cítím velkou vděčnost této škole a
lektorovi Láďovi za to, že mi pomáhají překonat můj celoživotní blok a celoživotní depku s
názvem "neumím anglicky". :) Před mnoha lety na SŠ mi profesorka angličtiny řekla: "Víte,
možná bude lepší, když budete maturovat z matiky". Já bohužel fakt nejsem z těch, kteří mají na
jazyky talent - jenže metoda výuky, kterou Lite používá, opravdu funguje a pokud ji respektuje,
jsou výsledky znát v podstatě okamžitě. Zní to téměř jako zázrak, že jo. :) Nicméně je pravda,
že jsem si nikdy neuměla představit, že bych angličtině někdy mohla věnovat tolik času, jako jí
věnuji teď. Takže zadarmo to rozhodně není. :D Ale baví mě to a hlavně vidím výsledky. Za mě
určitě moc ráda Lite doporučuji! P.S. Mám porovnání s jazykovkou používající klasickou
metodu výuky a také s individuálnímu hodinami. Tehdy jsem nezaznamenala ani úspěch, ani
pokrok, a rozhodně jsem tehdy necítila ono kouzelné "nebojím se mluvit". Takže ještě jedno
velké díky pro Lite Pardubice. :)“
Hodnoceno 23.3.2018 z IP: 77.236.206.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

4. Marek Vízi, Vedúci smeny, Jusda Europe s.r.o

Pardubice

„Najviac sa mi na škole Lite páčilo to že sme nemuseli iba sedieť a písať si slovíčka poprípade
vetné vzorce, ale museli sme hneď precvičovať dané témy. Škola mi pomohla odbúrať strach z
komunikácie v angličtine, naučil som sa dosť nových slovíčok a hlavne vetné vzorce pre tvorbu
viet. Lektorka Janka bola s nami v B4 a vďaka jej prístupu som sa rozhodol pokračovať ďalej v
INT1. Dokázala danú hodinu spestriť či už komunikáciou na konkrétne životné situácie alebo
nejakým písomným otestovaním našich znalostí. Som jej vďačný že znovu vo mne prebudila
záujem o anglickým jazyk.“
Hodnoceno 21.3.2018 z IP: 62.209.192.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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5. Jiří Vaněk, technolog, Recutech s.r.o.
„Jsem rád, že výuka může probíhat přímo u nás ve firmě. Výuka je intenzivní s dlouhými
domácími úkoly. Líbí se mi praktické procvičování konverzace, kde student nejenom mluví ale i
poslouchá a opravuje chyby. Naše lektorka Michaela Tejchmanová je důsledná a je vždy
připravená nám poradit, pokud nám není něco jasné. Školu bych svým známým doporučil.“
Hodnoceno 20.11.2017 z IP: 93.157.130.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

6. Eva Fibigrová, Medical sales reprezentativa, AstraZeneca s.r.o

Pardubice

„Líbil se mi individuální pŕístup lektora,možnost komunikace s ostatními na dané téma v
angličtině,možnost platit formou faktury programem Benefit plus Výuka mi pomohla mluvit
správně gramaticky a naučila jsem se spoustu nových slovíček Lektor Láďa“
Hodnoceno 19.11.2017 z IP: 77.236.206.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

7. Tomáš Demjanovič, seřizovač CNC strojů, Foxconn CZ

Pardubice

„-3 největší pozitiva školy - neustálý drill jak slovíček, tak i gramatiky, konverzace a u mě velice
neoblíbené homework. -Atmosféra ve škole a na hodinách naprosto famózní, sešel se super
kolektiv a skvělá učitelka Jana Vaňásková. -Přístup lektorky Jany byl naprosto skvělý, bylo na ní
vidět, že chce aby jsme byli dobře připraveni a u závěrečných zkoušek jsme excelovali. Stejně
tak naprosto super přístup když jsem jednu sobotu chyběl. Poslal mi materiály a co všechno
probírali, takže nebyl problém být na příští hodinu dobře připravený. -Výuka super, parádní
metody u kterých člověk neměl ani velkou potřebu se učit slovíčka. Stačilo na lekcích dávat
pozor a doma vypracovat HW. Tím téměř odpadala potřeba se "biflovat" -Školu bych s
naprostým klidem doporučil ostatním. Opravdu jste mě dokázali naučit.“
Hodnoceno 16.11.2017 z IP: 89.103.150.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

8. Zbyněk Štrobach

Pardubice 2

„Intenzivní kurz INT 2 s lektorem Láďou vnímám jako přínosný. Velmi oceňuji strukturu kurzu,
která zahrnovala kromě výkladu látky především také procvičování v rámci konverzace, což
vnímám v rámci studia jazyků jako klíčové. Lektor Láďa je profesionál s lidským přístupem. Z
jeho vystupování bylo patrné, že mu jde o to, abychom si z kurzu vážně něco odnesli. Na
základě této zkušenosti nyní zvažuji přihlášku do kurzu INT 3.“
Hodnoceno 26.10.2017 z IP: 77.236.208.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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9. Eva Lyčková , invalidní důchodce

Pardubice

„ Líbilo se mi navozené anglické prostředí. Pozdravy v anglickém jazyce. Věci popsané
anglickými názvy. Stává se mi teď, že někam přijdu a zdravím anglicky. Nebo se i anglicky
omlouvám. Pozitiva: - Školu je možné absolvovat v každém věku. - Student je nenásilně
donucen, aby začal používat anglický jazyk aktivně. - Intenzita výuky. Atmosféra ve škole je
velice přátelská. Přístup zaměstnanců školy je také velmi přátelský. Zaměstnanci mají vždy
dobrou náladu. S výukou jsem byla velice spokojená. Stále jsme byli motivováni, abychom
mluvili. Při používání větných vzorců se dostávala do krve nenásilně i gramatika. Školu LITE
jsem už svým známým doporučila a budu v tom pokračovat. Těším se na další úroveň, na kterou
nastupuji. “
Hodnoceno 20.7.2017 z IP: 109.80.229.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

10. Jan Hyhlík, Technický specialista, Synthesia a.s.

Pardubice 1

„Lektor: Láďa Kurz splnil má očekávání, intenzita byla opravdu výhodou, rád bych upevnil a
třeba se i posunul dál ve znalostech pomocí individuální výuky v této škole. Kolektiv byl
výborný, seznámil jsem se s fajn lidmi. Lektor byl fajn, vstřícný a hlavně srozumitelný. Jistě
doporučím dál. “
Hodnoceno 19.7.2017 z IP: 77.236.208.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

11. Vojtěch Štrof , Ekonom, Fakultní nemocnice HK

Pardubice

„Na doporučení od kamaráda jsem zvolil studium v LITE. Prezentované metody výuky se mi
líbily. Nakonec jsem absolvoval tři úrovně B4-INT2. Metoda mechanického učení a neustálé
praxe byla pro mě optimální. Takto nastavenou formou studia prostě pokrok dělá každý. Velice
příjemný je také přístup lektorů, kteří motivují a jsou pozitivní.“
Hodnoceno 22.6.2017 z IP: 195.113.123.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

12. Jozef Jakubec, Produkcny technik, Foxconn

Pardubice

„Aktivny pristup vyucujuceho k studentom. Atmosfera bola vynikajuca. Ondro to vedel dobre
vysvetlit a podat. Mal vynikajuci pristup.“
Hodnoceno 18.4.2017 z IP: 77.236.223.xxx (více hodnocení z této IP adresy)
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13. Věra Levínská, asistentka

Pardubice

„Líbilo se mi, že jsem mohla slovíčka a větné vazby využít hned v praxi. Ondra byl jako učitel
super. Určitě doporučuji. “
Hodnoceno 13.4.2017 z IP: 89.102.109.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

14. Ondřej Chvalovský, Supervisor, Foxconn

Pardubice

„Jednoduchost výuky, neustálá konverzace, domácí úkoly na procvíčování, dobrá témata
výuky. Přátelský přístup. Dobrá metodika. Posun v jazyku jde znát... Méně kvalitní učebny.
Lektor Ondra : Kvalitní a zábavný lektor, vyuka s ním utíkala, přibližoval určitá slovíčka a fráze
do realného použití které zažil. “
Hodnoceno 13.4.2017 z IP: 77.236.223.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

15. Ing.Milan Škorvaga, vývoj , T-CZ,a.s.

Pardubice

„1)Co se Vám ve škole líbilo nejvíce? Metoda stručného vysvětlení gramatiky a následné
procvičování ve dvojicích. 2)Zkuste vyjmenovat 3 největší pozitiva školy. - Bezvýhradně aktivní
zapojení studenta do procvičování probírané látky. - Procvičování komunikace ve dvojicích, kde
posluchač buď odpovídá, nebo opravuje chyby mluvčího a mluvčí vymýšlí vlastní věty na
probíranou látku. - Srozumitelný výklad přehledu gramatiky, větných vzorů a slovní zásoby,
použitelné v běžné komunikaci 3)Jak byste popsali atmosféru ve škole. Jako tvořivou a
kamarádskou. 4)Jaký byl přístup zaměstnanců školy ke studentům? Je snaha motivovat studenty
ke komunikaci osobním přístupem, neformální atmosférou a vlastním vztahem k jazyku. 5)Jak
jste byli spokojeni s výukou? Velice. 6)Doporučili byste školu svým známým? Určitě. Hodnocení
lektora: Lektor Láďa. Hodnocení 1: Mmotivuje upřímným zápalem pro jazyk, snahou naučit,
srozumitelným výkladem. Motivuje k maximální pozornosti na výuku. Je důsledný se smyslem
pro humor. “
Hodnoceno 15.3.2017 z IP: 194.108.49.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

16. Martina Kynclová, manager

Pardubice

„V polovině listopadu 2016 jsem začala navštěvovat školu Lite - úroveň B3 formou
individuálního intenzívního studia a nyní po třech měsících jsem zakončila své studium v této
škole závěrečnou zkouškou na úrovni INT2. Studiem angličtiny ve škole Lite jsem nadšená,
neboť jsem byla donekonečna opakující se začátečník s mizernými výsledky. Dnes mohu s
klidem říci, že jsem pochopila "logiku" …pokračování na další straně…
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angličtiny a že se domluvím, což by mě ještě před pár měsíci ani
nenapadlo! A to vše díky škole LITE! :o) Děkuji především své lektorce Michaele Tejchmanové
za příjemné hodiny s ní, stejně tak i celému usměvavému a přátelskému kolektivu školy LITE v
Pardubicích. Vřele tuto školu doporučuji všem, kteří "tápou" v anglickém jazyce.“
…pokračování z předchozí strany…

Hodnoceno 3.3.2017 z IP: 77.236.218.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

17. Simona Žabčíková, Ph.D.student

Pardubice

„V LITEu se mi líbí styl výuky. Hodiny jsou svižné, je kladen důraz na mluvení a procvičování
gramatiky. Jako lektora jsem měla ve všech třech kurzech Láďu, který se snažil udržovat
příjemnou atmosféru po celé hodiny, naučit co nejvíce. Přišlo mi, že má také v rámci možností
výuky individuální přístup k jednotlivým studentům, což můžu hodnotit jako velice pozitivní. S
ostatními lektory jsem do kontaktu moc nepřišla, nicméně všichni byli příjemní a úsměvaví,
nikomu nemohu nic vytknout. Celkově jsem s výukou velice spokojená. LITE mi byl velikým
přínosem a určitě jej mohu vřele doporučit.“
Hodnoceno 3.3.2017 z IP: 195.113.129.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

18. Věra Petrová, v domácnosti

Pardubice

„ Ve LITE mi vyhovoval způsob výuky zaměřené na mluvení, a proto jsem si ji vybrala. Chodila
jsem nejdříve do B3, kde jsem oceňovala, že nás bylo maximálně 6 studentů, takže kvalita a
intenzita opravdu bezvadná. Proto poté, když jsem navázala B4 a bylo nás cca 16 studentů,
nastalo jisté zklamání. Při partnerské konverzaci byl tak velký hluk, že nebylo slyšet, takže pusa
nalepená na ucho kolegy a snaha přeřvat ostatní rozhodně už nevzbuzovala dojem komfortní
výuky. Myslím, že to byl značný nápor i na lektora, který i když se velmi snažil, nemohl být
všude. Takže souhrn: 3 pozitiva: způsob výuky (ale jen v menší skupině); intenzita výuky (3 x
týdně po 3 hodinách to už opravdu něco naučí); přístup lektorů (kamarádský a vždy patrná
snaha něco naučit) Doporučila jsem účast na ukázkové hodině své dceři - ona používá AJ každý
den v práci, a domnívám se, že právě proto jí tento způsob výuky nevyhovoval - mluveného
slova užije dost. Myslím si, že pro věčné začátečníky - jako jsem já, je LITE výborným způsobem
jak se konečně posunout dále, zejména právě v tom mluvení. V B3 hodnotím Janu Horákovou
známkou 1 a v B4 Ondru Krause také za 1. “
Hodnoceno 2.3.2017 z IP: 77.236.206.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

19. Barbora Prokopová , Nákupčí , Foxconn

Pardubice

„Konverzace s ostatními studenty, různorodé jazykové znalosti, jednoduché vysvětlení času a
jejich použití, Jana Horáková “
Hodnoceno 26.2.2017 z IP: 89.177.156.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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