
 
 

O LEKTORECH 
 
Mgr. Anežka Rouš Dvořáková 
Anežka Rouš Dvořáková vystudovala obor Učitelství anglického jazyka pro II. stupeň škol  
na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Studovala též anglickou feministickou 
literaturu a akademickou angličtinu na University of Worcester. Má více než 10letou praxi  
s výukou dospělých i dětí. Od roku 2007 pravidelně a s nadšením pořádá semináře pro učitele 
angličtiny. 
 
Mgr. Sylvie Doláková 
Sylvie Doláková je pravidelnou lektorkou na Letní škole Hello. Vystudovala Anglický jazyk  
a literaturu pro základní a jazykové školy na Masarykově univerzitě v Brně. Praxi získala výukou  
na základní i mateřské škole. Své semináře zaměřuje na praktické aktivity do výuky. Má za sebou 
desítky úspěšných seminářů nejen po celé republice, ale je zvána také na konference do cizích 
zemí. 
 
PhDr. Světlana Obenausová, MLitt., Ph.D. 
Absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého, obor Anglická a česká filologie. 
V letech 1995 až 2018 působila na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Nyní 
pracuje na volné noze jako učitelka angličtiny, překladatelka a lektorka ICT pro učitele angličtiny. 
Ve svých seminářích předává zkušenosti, které se jí v dlouholeté praxi osvědčily. 
 
Mgr. Lukáš Heřman 
Lukáš Heřman vystudoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové. Svou praxi získal výukou na ZŠ 
v Rychnově nad Kněžnou. Své lektorské počátky spojuje se společností Scio, kde působil v týmu 
lektorů pro projekt ICT Kouč. Nabyté zkušenosti se rozhodl dále prakticky rozvíjet se svými žáky, 
zejména vytvářením výukových videí a využíváním dalších aplikací ve výuce. Využívá moderní 
metody, které pomáhají rozvíjet potenciál žáků a žáci je vnímají jako atraktivní. Osvědčené 
aktivity z praxe sdílí modelově na svých seminářích. 
 
Mgr. Marcele Sekerková 
Marcela Sekerková vystudovala obor Anglický jazyk. Praxi získala výukou v jazykových školách, 
kde působila i jako metodik a zkoušející Cambridge English Exams. Na letní škole Hello ji uvítáme 
již podruhé. Její semináře jsou vždy vysoce hodnoceny pro své praktické využití. 
 
Mgr. Petra Lexová 
Petra Lexová vystudovala Ostravskou univerzitu, Filozofickou fakultu, obor Učitelství - anglický 
jazyk, český jazyk a španělský jazyk. Praxi získala výukou na střední i základní škole. V letech 1996 
– 2008 působila na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, katedře anglistiky a amerikanistiky, 
jako asistentka a odborná asistentka pro metodiku výuky anglického jazyka pro základní a střední 
školy a pro pedagogické praxe. Je spoluautorkou řady odborných publikací. Ve své lektorské 
činnosti se zaměřuje na moderní metody ve výuce cizích jazyků. 
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