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4 osobní doporučení
od studentů jazykových kurzů
Certifikát je platný do 9. 8. 2018

AKAI KIKU s.r.o.
Centrála České Budějovice
Studenti absolvovali a doporučili tyto jazykové kurzy

individuální studium
Autenticitu osobních doporučení garantuje společnost gdi, s.r.o. Doporučení zasílají studenti výhradně
prostřednictvím elektronických formulářů gdi, s.r.o. a jsou ponechána bez úprav. Doporučení je ověřováno podle
IP adresy a náhodně prověřováno telefonátem. Společnost gdi, s.r.o. má telefony a e-maily na níže uvedené
studenty. Úplnost a pravost tohoto dokumentu můžete ověřit na telefonu 516 116 547.

Mgr. Václav Kovařík
garant osobních doporučení gdi s.r.o.

K 15. 9. 2017 evidujeme tyto 4 ověřené osobní doporučení:

1. Adam Konečný, student ZŠ

Skalica

„Hodnotím pouze 3 hodiny, ale osobní přístup vstřícnost i výuka byly vynikající. “
Hodnoceno 9.8.2017 z IP: 90.64.49.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

2. Romana Vojvodíková, inženýr kvality, Bosch, s.r.o.

České Budějovice

„ Kurz probíhal v učebně, která se lehko najde, v okolí šlo i zaparkovat, od MHD dobře
dostupné. V učebně byla klimatizace. Možnost dát si čaj, kávu. Líbil se mi osobní přístup
koordinátorky kurzu. Ovšem samotný kurz korejštiny byl úžasný!! Vyučující Dita …pokračování na
další straně…
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…pokračování z předchozí strany… je prostě skvělá, dokonalá učitelka. Vše umí polopaticky vysvětlit.

Všimne si, když je třeba během hodiny malé zopakování a procvičení. Umí přizpůsobit tempo
(nejen zpomalit, ale i zrychlit), umí velmi logicky vysvětlit gramatiku i různé jazykové záludnosti.
Vše prokládala praktickými znalostmi a zkušenostmi z Koreje. Kurz byl prostě báječný, naučila
jsem se korejskou abecedu-číst i psát!! Naučila jsem se základní fráze a spojení, dozvěděla jsem
se o jiné kultuře, jiných zvycích a opět si potvrdila, kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Děkuji,
Kamsahamnida!!“
Hodnoceno 26.7.2017 z IP: 194.39.218.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

3. Monika Čechová, student VŠ

Tábor

„Ve škole jsem absolvovala individuální hodiny čínštiny s rodilou mluvčí a musím říct, že každá
hodina byla prostě perfektní! Individuálního přístupu jsem si hodně cenila a i užívala. Lektorka
byla otevřená mým požadavkům a nebyl problém se soustředit na to, co jsem chtěla. Velmi mě
motivoval příjemný a přátelský přístup lektorky, a tak jsem se hodinu od hodiny rychle
zlepšovala. Mimo výuku bych ráda ocenila kulturní akce, které škola pořádá. Programem
tématických dnů či večerů se opravdu může chlubit. Dále pak je velmi příjemné si při ranní hodině
dopřát horkou kávu nebo čaj. Není, co vytknout, profesionální a zároveň přátelský přístup se
hledá těžko, ale tady jsem ho našla. Jen malý nedostatek, volně přístupná wifi by byla fajn. ;-) S
pozdravem Monika Čechová“
Hodnoceno 13.2.2015 z IP: 188.120.199.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

4. Zuzana Matochová, OSVČ, OSVČ

České Budějovice

„Nejvíce mi vyhovuje indivudální výuka jazyka. Vzhledem k typu jazyka - čínština - je to,
domnívám se, skoro nezbytné. Rovněž i nabízené časy výuky si mohu dovolit - většinou
dopolední hodiny. Pro výuku je dopolední čas vhodnější, večer už není tolik energie. Přestože je
učebna v domě, kde je více firem, nejsou zde žádné rušivé prvky - např. hluk. Děkuji také za
možnost zaplatit v určitém režimu trochu méně. Nevýhodou je pro mne jazyková bariéra - český
ale i anglický jazyk, přes který probíráme gramatiku čínštiny. Tam nestíhám anglicky a lektor
česky. Osobní přístup lektora hodnotím jako více než přátelský a na hodinu chodím velmi ráda.
Také osoba/ majitelka jazykové školy je velmi pozitivní. “
Hodnoceno 21.11.2014 z IP: 78.80.210.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

