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Praha, t7. dubna 2009

čínnost lektora německého jazyka pana Richarda Herrmanna ve firmě
MEMOS Softwa re, s.r.o.

Pan Richard Herrmann vyučuje v naší firmě německý jazyk od července 2oo7, a to
začáteční až střední stupeň pokročilosti'

Ke standardním vyučovacím mater iá|ům (učebnice, audionahrávky) př ipravuje pan
Herrmann také v|astní gramatická cvičení, která jsou upravena přímo pro potřeby k| ienta.
Tato gramatická a sty| ist ická cvičeníjsou koncipována tak, aby,,nut i|a ' .  studenta hned od
začátku neustá|e sestavovat a vyjadřovat věty v německém jazyce' Tato jím vytvořená
cvičení považuj i  za Velmi důk|adně př ipravená, kva|itní a efekt ivní.

od střední úrovně přiby|y ke gramatickým cvičením tzv. ,,aud io-Vizuá |ní cvičení.', které
také př ipravuje pan Herrmann. Zák|adem těchto cvičení je něko|ika minutové video
v němčině (část dokumentárního f i|mu, zpravodajství, ta|kshow atd.); přepsaný text,
který ve videu zazně|; otázky, které se k obsahu Videa Vztahují, a veškerá dů|ežitá s|ovni
zásoba sestavená v úh|edných tabuIkách.

Tato audio.Vizuá|ní cvičení mají jednu skvě|ou V|astnost: pro studenta střední pokroči|osti
může oyt němčina ve shlédnutém Videu na začátku náročná, a|e poté, co je možné si
k videu přečíst přepsaný text a spo|ečně s lektorem jej pře|ožíme, je obsah videa náh|e
zÍejrný.

Dalším vynikajícím momentem je diskuze V němčině, která se rozvine na téma obsažené
Ve Videu. Jedná se často o zajímavá spo|ečenská témata' Díky získané nové s|ovní
zásobě a díky připraveným otázkám, které se k obsahu videa vztahují, je pro studenta
snadné vést s |ektorem diskuzi  V němčině na konkrétní téma.

Z výše uvedeného vyp|ývá'  že pan Herrmann v žádném případě nenabízí rut inní výuku
zjedné učebnice, u které byste usína|i. Pokud bych mě| vyjádřit svůi názor na Výuku
pana Richarda Herrmanna, shrnu| bych jej V několika s|ovech; Jeho výuka je efektivní.
kvaI itní, or ig iná|ní, zábavná, informativní, precizní a v každém případě doporučeníhod ná.
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