
Angličtina efektivně - Výslovnost 
 

Zde se můžete seznámit s názory účastníků webinářů-kurzů. U komentářů jsou uvedeny pouze 
iniciály jmen, kterými se přihlásili, protože ne všech jsem se stihla zeptat na svolení jejich slova 
uvádět. Věřím, že nikomu z nich to nebude vadit. 
 
 

 

Trénink přízvuku ve větách je úžasný. HK 

Děkuji za velmi inspirující seminář a těším se někdy příště :-) IJ 

Děkuji za další přínosný kurz. Jak již bylo výše zmíněno, Vaše kurzy jsou opravdu návykové. 
Mnoho nápadů lze realizovat i v online výuce. Moc se ale těším, až to se "svými" dětmi vyzkouším 
naživo. BŠ 

Děkuji za úžasnou inspiraci pro praxi. Jste studnice inspirací. MŠ 

Jsem z vašeho webináře nadšená :)! Už se těším až Vaše nápady a aktivity vyzkouším v praxi. AB 

Děkuji moc za velmi přínosný webinář, úžasné! DB 

Děkuji za spoustu inspirací, které jistě využiji i v MŠ :-) PZ 

Děkuji moc paní Doláková za dva VELMI inspirativní semináře, MV 

Paní Doláková, jsem sice na prvním kurzu, ale určitě ne na posledním. Moc a moc Vám děkuji za 
úžasné tři večery plné inspirace a chuti do další - i on-line - práce. MH 

Paní Doláková, také děkuji za příjemné kurzy a za tolik rad a doporučení. Pro mě bylo i super, že 
jste mě utvrdila v tom, že na to jdu dobře - mívala jsem sem tam pochybnosti, zda postupuji u těch 
dětiček správně. Rodič toužící po gramatických tabulkách a překladů u třeťáčků mě před dvěma 
týdny lehce rozhodil a přehodnocovala jsem, zda postupuji správně. Jediné, co lituji, že jsem 
nebyla na kurzu dříve. EG 

Paní Doláková, moc děkuji za Váš další skvělý kurz, moc příjemně se Vás poslouchá a vždy jste 
tak pozitivně naladěná. NJ 

Já moc děkuju za Vaše kurzy. Dnes jsem absolvovala již druhý a jsou skvělé. Učím ve školce a 
mám teď spoustu skvělých materiálů a inspirace pro děti. JF 

Pronunciation byl můj první kurz, na který me "Doláková" chytla... :-) mohu ho jen a jen doporucit! 
BF 

Paní Doláková, děkuji za další skvělý kurz.  Budu se těšit na další.  Vaše materiály jsou skvělé a 
některé jsem již vyzkoušela. Syna angličtina začala více bavit a sám chodí s žádostí, kdy si 
budeme zase hrát v angličtině  :-) EO 

Mockrát děkujeme za obrovskou inspiraci! :-) Jsem čerstvě ze školy...na univerzitě nás všechno 
učili pouze teoreticky... konečně nějaké nápady a inspirace :-) EŠ 

Moc děkuji za podnětný a super webinář. Určitě se na další webináře přihlásím a moc se těším a 

budu vás doporučovat.😊 PF 



Děkuji moc za spoustu inspirace, jste opravdu studnice nápadů! JŠ 

Velmi děkuji za skvělý webinář. Už se těším, až vaše nápady vyzkouším ve škole :) KN 

Moc děkuji za velmi inspirativní webinář. Určitě aktivity do výuky zařadím! AP 

Děkuji za inspiraci. Těším se na přípravy pro děti na základě Vašich podnětů a samotné setkání s 
nimi. LN 

Dobrý večer, dnes i včera jsem vyprávěla kolegyním, jak jsem spokojená :-) VP 

Já jsem také nadšená, těším se na podzimní kurzy, dnes jsem je viděla na FB. HH 

Ano, skoro všechny aktivity využiji :) EK 

Dobrý den, kurz velmi inspirativní. Pracuji v Montessori škole, takže práce s kartičkami a pohybem 
je mi velmi blízká. MB 


