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V Praze, 27 ' ííjna 2o06

Reference o pracovní činnosti Pana Mgr. Richarda Herrmanna
v iazykové škole BOHEMIA INSTITUT

Pan Mgr. Richard Herrmann vyučova| německý jazyk V naší jazykové ško|e v |etním semestru od
ledna do června 2006, a to v rozsahu 10 Wučovacích hodin týdně,

Jeho pracovní náp|ní by|a výuka gramatiky v pomaturitním jednoročním studiu německého Jazyka'
Ve třídě, kde vyučova|, by|o dvanáct studentů a studentek.

Jazyková ýuka v pomaturitním studiu ie cí|eně zaměřena na závěrečné složení zák|adní či
všeobecné státní zkoušky či externí ab6o|vování mezinárodních jazykoých zkoušek.

Mgr. Herrmann se zaměň| se wými studenty pfudeÉím na zkoušku úrovně c1 - zMP (zentra|e
Mitte|stufenprufung) a zkoušku úrovně 82 - zDB (zertifikat Deutsch fiir den Beruf); obě zkoušky
sk|áda|i studenti ve statní jazykové škole ve spo|upníci s Goethe-Institutem.

od začátku k|ad| důraz na to, aby studenti usi|ovali předwším o získání certifikátu úrovně cl -
zkoušky zMP, která je ce|osvětově ve|mi známá a zaměstnavate|i v německy mluvících zemích či
firmách vysoce ceněna Jako doklad o všeobecných zna|ostech německého jazyka na pokroči|é
úrovni' zkouška zMP také na některých německých vysokých školách owobozuje uchazeče o
studium od pňjímací zkoušky z německého jazyka.

Ve|mi svědomitě se věnova| přípravě studentů na q/to zkoušky, kdy zúrďi| nabyté zna|osti ze
svého studijního pobÉu v Ber|íně, kde na Humbo|dtově univezitě získa| cenné zkušenosti
s přípravou na zkoušku úrovně C2 - zkoušku DsH (Deutsche sprachprofung fiir den
Hochschulzugang).

všechny čtyři části zkoušek zDB a zMP - porozumění psanému textu (Leseverstehen)t
porozumění m|uvenému te)cu (HÓrverstehen), samostatný písemný poev (schrift|icher
Ausdruck) a ústní zkouška pfud komisí - důk|adně a systematicw nacvičova| se studenty po dobu
něko|ika měsíců.

všechny studentky' které se na zkoušku z|,t|P a zDB v prvním (dubnovém) termínu př|h|ási|y,
zkoušky také úspěšně vykona|y.

Po ce|ou dobu studia Mgr. Herrmann wé studenty pozitivně motivoval, posilova| JeJich důvěru ve
své schopnosti a zna|osti. svou spokojenost s jeho ýukou vyjádři|i studenti v jďnom průzkumu,
kde Mgr' Herrmann patři| ve třídě k nejobtíbenějším tektorům.
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