
 
 

                        O LEKTORECH 
Mgr. David Mertha 
David se vždy nadšeně učil, nejen jazyky, poznával nové země a kultury. Jako absolvent 
Masarykovy univerzity (MA v oboru práva a právních věd) s 15letou zkušeností jako učitel 
angličtiny, se dvěma CPE, získal David mezinárodní zkušenosti s různými metodami výuky. To mu 
umožnilo prozkoumat a prakticky vyzkoušet širokou škálu vyučovacích metod, od osvědčených 
po méně známé. Jejich kombinací David v současné době vyvíjí vlastní didaktickou metodu  
a připravuje své studenty na nejnáročnější jazykové zkoušky. 
 
Lesley-Anne Rumler  
Lesley-Anne je rodilá mluvčí pocházející ze Skotska. Je majitelkou třech uměleckých škol, kde 
vyučuje tanec, hudbu a herectví. Do České republiky se přestěhovala před 3 lety a v současné 
době vyučuje anglický jazyk na dvojjazyčné základní škole v Ostravě. Lesley- Anne má více než 10 
letou praxi s výukou dětí ve věkové kategorii 3 -18 let. Miluje tanec, a pohyb jako takový se stal 
nedílnou součástí jejich hodin. Ráda se s vámi o některé aktivity podělí. 
 
Mgr. Anežka Rouš Dvořáková 
Anežka vystudovala obor Učitelství anglického jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity 
Palackého v Olomouci. Studovala též anglickou feministickou literaturu a akademickou angličtinu 
na University of Worcester. Má více než 15letou praxi s výukou dospělých i dětí.  
Od roku 2007 pravidelně a s nadšením pořádá semináře pro učitele angličtiny. 
 
Mgr. Marek Vít  
Marek je učitelem praktického anglického jazyka a prezentačních dovedností na Filozofické 
fakultě Univerzity Pardubice a v současné době i učitelem anglického jazyka na ZŠ. Je držitelem 
certifikátu CPE a ocenění Evropský učitel jazyků 2008. Má dlouholeté zkušenosti jako 
středoškolský učitel, soukromý lektor a překladatel. Je spoluzakladatelem úspěšných stránek 
Help for English, na kterých je zdarma vše, co student angličtiny pro svůj život potřebuje.  
V posledních letech se věnuje vývoji výukové aplikace EnglishMe (www.englishme.cz). 
 
Mgr. Helena Zitková, Ph.D.  
Helena působí na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice, kde připravuje budoucí učitele 
anglického jazyka na jejich profesní dráhu v oblastech soft skills, učitelské praxe, obecné  
i oborové didaktiky a pedagogiky. Je lektorkou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  
v oblasti osobnostního rozvoje a inovativních přístupů a metod ve výchově a vzdělávání.  
V současné době je také učitelkou anglického jazyka na prvním stupni ZŠ. Kromě toho má bohaté 
zkušenosti s výukou na střední škole i v soukromém a firemním sektoru. 
 
Mgr. Karoline Růžičková 
Karoline pochází z Kanady. Narodila se českým rodičům, ale školy absolvovala v Kanadě, a tak 
vyrůstala v trojjazyčném prostředí, díky školnímu vzdělání se stala bilingvální ve francouzštině  
a angličtině. Karoline studovala přírodní vědy na University of Toronto a poté se přestěhovala  
do České republiky, kde získala magisterský titul na Masarykově univerzitě v Brně, obor Anglický 
jazyk a literatura. Má 20letou praxi s výukou dospělých i dětí na své jazykové škole či  
na gymnáziu. Specializuje se na mluvený projev. Ráda používá metody jako problem-based 
learning nebo zážitkovou angličtinu. 
 
 
 

http://www.englishme.cz/


 
 

 
Mgr. Jakub Knápek 
Jakub vystudoval Učitelství anglického a španělského jazyka na UP. Po absolvování učil několik let 
na ZŠ v Litovli. V současné době tyto předměty vyučuje na Gymnáziu v Olomouci – Hejčíně, kde  
u studentů podporuje kritické myšlení a vlastní názor. Rád se studenty rozebírá knihu Animal 
Farm od George Orwella. Zkušenosti s výukou cizích jazyků získával nejen v ČR, ale také v 
zahraniční (Norsko, Německo, Finsko, Velká Británie, Španělsko). Protože studoval  
také informatiku na VUT v Brně, má rád moderní aplikace a jejich efektivní využívání ve výuce. 
 
 
Mgr. Ivana Tomášková 
Ivana vystudovala na Ostravské univerzitě obor Anglická filologie - Anglický jazyk a literatura. 
V rámci evropského projektu Leonardo absolvovala pracovní stáž v Portsmouthu ve Velké 
Británii. V současné době pracuje v jazykové škole Hello jako metodička pro tým rodilých 
mluvčích anglického jazyka, kteří jsou z různých zemí – Austrálie, Velké Británie, USA, Kanady, 
Indie, Keni a dalších. Díky aktivní práci s nimi získala široký rozhled o různých aktivitách  
a metodách, které se využívají ve světě pro výuku (nejen angličtiny).  A určitě se s vámi podělí  
o nejednu veselou historku, které vznikají setkáváním různých kultur ze zemí rodilých mluvčích. 
 
 
 
Odborný garant letní školy: 
Mgr. Petra Ocelková | mobil: 777 808 177 | email: ocelkova@hello.cz | web:dvpp.hello.cz 
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