
Skutečně chcete umět
ANGLICKY?

Učte se efektivněji a rychleji s JŠ Honzík. 
Flexibilní forma studia pro všechny.

Efektivní metoda výuky vede-
ná zábavnou formou s využitím       
reálných materiálů pro mě byla 
ta správná volba. Jsem ve skupině 
4 studentů a pořád mluvíme, po-
sloucháme a navzájem se ptáme.
Neztrácím čas (a peníze) během 
výuky tím, co zvládnu sám doma. 
I příprava na výuku může přece 
být zábava! Využívám podporu 
online. Tam okamžitě zjistím, zda 
jsem odpověděl správně nebo ne,  
a je zde i vysvětlení, proč to tak má 
být. 
Líbí se mi, že je tam nejen spousta cvičení, ale i poslechy, překlady a sro-
zumitelně vysvětlená gramatika. A jak se učím slovíčka? Určitě jinak než 
z učebnice. Slovíčka jsou namluvená, mají příkladové věty a nejdou podle 
abecedy. Mám i několik možností, jak si je procvičit a zapamatovat. S  kama-
rády se zkoušíme i z výslovnosti. Je to prostě super!
Během výuky hodně mluvím a vědomě používám nové znalosti. Čím víc 
mluvím, tím větších a rychlejších pokroků dosáhnu. A co víc? Učím se i od 
ostatních. Výuka v malé skupině studentů mě opravdu baví.  Je to i tím, že 
mají skvělé lektory, kteří umí vytvořit tu pravou atmosféru. Hodně mluvit a 
hodně se ptát je potom radost. Zažijte ten rozdíl i Vy!
Udělejte si test ZDARMA a vyberte si kurz, který Vám bude vyhovovat. 
    Tom

Vyberte si z naší nabídky kurzů.
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Time to START!

tel.: 777 687 074

www.jshonzik.cz

email: jihlava@jshonzik.cz

Anglicky se domluvím! 
Teď už ANO!
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 V rámci řešení projektu “Využi-
tí chytrých mobilních technologií ve 
sportu/fi tness a ošetřovatelské péči” 
vyvíjejí studenti VŠPJ aplikace pro 
mobilní telefony, chytré sportovní 
hodinky a chytré sportovní brýle. Prá-
vě uvedené brýle vyvolaly při před-
stavení největší zájem.  “Podle našich 
informací jsou chytré sportovní brýle Jet, 
které používáme k testování a vývoji, prv-
ním kusem tohoto typu produktu v České 
republice,” uvedl hlavní řešitel projektu 
Jakub Novotný z katedry elektrotech-
niky a informatiky. 

 Výstupem projektu bude například 
sada sportovních aplikací a porovnání 
jejich využitelnosti na různých zaříze-
ní - od běžných mobilních telefonů, 
přes specializované sportt estery až po 
chytré brýle. Na podzim tohoto roku 
se projekt také protne s plánovaným 
cvičením záchranářů Zdravotnické 
záchranné služby Kraje Vysočina.  

 “Pokud se nám podaří pořídit dosta-
tečné množství senzorů, chtěli bychom v 
průběhu celého cvičení měřit individuální 
zátěž jednotlivých záchranářů a násled-
ně ji vyhodnocovat,” přibližuje cíl aka-
demický pracovník VŠPJ a profesio-
nální záchranář Lukáš Cakl. 

 Některé vyvinuté aplikace jsou již 

Studenti vyvíjejí 
aplikace 

pro chytré brýle

dostupné sportovní komunitě, napří-
klad aplikace “Fartlek Training” má 
na specializovaném portálu Moves-
count App Zone přes sto aktivních 
uživatelů. “Oblast chytrých mobilních 

zařízení má významný aplikační i růs-
tový potenciál, snažíme se tedy na tento 
trend reagovat a oživovat touto proble-
matikou tradiční disciplíny jako je prů-
myslová automatizace či vývoj soft ware. 

Je to i oblast, která je pro mladou gene-
raci velmi atraktivní a tedy možnou ces-
tou ke kouzlu náročnějších technických 
disciplín,” uzavírá prorektor pro tvůrčí 
činnost VŠPJ doc. Jan Voráček. -tz-


