
Lektoři Letní školy pro učitele anglického jazyka 

 

Mgr. Jana Čadová 

Absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Pedagogickou fakultu 

Západočeské univerzity v Plzni. V rámci své několikaleté praxe učila angličtinu na ZŠ, 

v současnosti působí jako metodik angličtiny a školitel. Od roku 2001 je členkou AMATE - 

profesního sdružení metodiků. O rok později začala působit na katedře jazykové výuky 

Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT Praha jako lektor a metodik rozšiřujícího studia 

angličtiny. V roli metodika působila v řadě projektů: Metodika v anglickém jazyce - CLIL (VEDU 

Jihlava, 2012-2014), Jazykový rozvoj pedagogických pracovníků na území hl. města Prahy 

(MUVS ČVUT, 2012-2013), Vzdělání 21 (Fraus, 2011), Zvyšování kvality výuky cizích jazyků na 

ZŠ (ABSOLUTE o.s., 2011) aj. Od roku 2013 vede metodické semináře Didaktického studia 

cizího jazyka (angličtiny) v NIDV a VISK. 

 

Mgr. Hana Šreková 

 

Vystudovala Slezskou univerzitu, obor Učitelství angličtiny pro střední školu.  Na univerzitě 

později pokračovala ve studiu ve formě doktorandského studia, kde se zabývala  výzkumem 

 v oblasti korpusové lingvistiky, výukou metodiky aj, vedením studentských bakalářských prací 

týkajících se metodiky výuky angličtiny. Praxi získala na Střední škole podnikatelské v Opavě, 

kde vedla studenty k maturitě z anglického jazyka. V současnosti působí jako lektorka 

jazykových kurzů, metodička zakoušející pro Cambridge Exams centre. 

 

Mgr. Petra Lexová  

Vystudovala Ostravskou univerzitu, Filozofickou fakultu, obor anglický jazyk, český jazyk, 

španělský jazyk. Praxi získala na střední i základní škole, kde učila převážně anglický jazyk. 

V současnosti učí v Ostravě, na ZŠ Ostrčilova. 

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. 

 

Mgr. Dalimila Mališová  

Je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor anglický jazyk pro 

2. stupeň základních škol. V roce 1998 absolvovala v Kroměříži intenzivní kurz pro metodiky 

AJ, v roce 2002 v Přerově absolvovala kurz využití informačních a komunikačních technologií 

ve výuce angličtiny pro metodiky AJ, oba tyto semináře byly organizovány a vedeny Britskou 

radou. V letech 1996 – 1998 spolupracovala s jazykovou školou ve Zlíně, kde se podílela na 

výuce metodiky AJ pro učitele základních škol v rámci projektu G. Dlouhodobě spolupracovala 

s Pedagogickým centrem v Ostravě (později NIDV), vyučovala metodiku AJ v rámci projektů 



JAME a MEJA, vedla jednodenní metodické semináře AJ, je členkou AMATE. 

 V letech 2005 až 2007 pracovala na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity - Centru 

jazykové přípravy, kde vyučovala praktický jazyk, didaktiku anglického jazyka a anglicky psanou 

dětskou literaturu pro učitele 1. stupně základních škol se specializací na anglický jazyk.  

V současné době vyučuje anglický jazyk na Základní škole s rozšířenou výukou jazyků Ostrava-

Poruba, Porubská 831, externě stále vyučuje na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity  

a vede metodické semináře pro Jazykovou školu Hello. 

 

Mgr. Tereza Vogeltanzová  

 

Vystudovala pedagogickou fakultu (AJ a FJ) v Českých Budějovicích.  Během své dvanáctileté 

pedagogické praxe vedla zejména kurzy odborného cizího jazyka na VŠ a působila též v kurzech 

firemního vzdělávání. Od roku 2015 pracuje jako odborná konzultantka Nakladatelství Fraus 

pro cizí jazyky. Specializuje se na metodiku výuky AJ a FJ, nové trendy  

ve výuce cizích jazyků, využití ICT, multikulturní a interdisciplinární aspekty výuky cizích jazyků 

apod. 


