
1. Kateřina P., studentka

„Příjemné prostředí, profesionální vyučující, maximální vstřícnost od vyučujících i od zázemí
jazykové školy. Celková atmosféra působí velmi klidným a vyrovnaným dojmem. “

Hodnoceno 23.5.2018 z IP: 160.217.207.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

od studentů jazykových kurzů

AKAI KIKU s.r.o.
Centrála České Budějovice

Studenti absolvovali a doporučili tyto jazykové kurzy
skupinové kurzy pro veřejnost

Autenticitu osobních doporučení garantuje společnost gdi, s.r.o. Jazykové školy hodnotí studenti výhradně
prostřednictvím elektronických formulářů gdi, s.r.o. a jsou ponechána bez úprav. Autenticita doporučení je

ověřována technickými prostředky a namátkovou kontrolou. Společnost gdi, s.r.o. má kontakty na níže uvedené
studenty. Úplnost a pravost doporučení můžete nechat ověřit na telefonu +420 516 116 547.

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

K 22. 8. 2019 evidujeme těchto 13 ověřených osobních doporučení:

13 osobních doporučení
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2. Markéta Lívancová , Student České Budějovice 

„Nejvíce se mi líbí že se učím, aniž bych se nudila. Při hodinách je zábava a zaměstnanci jsou
milí a nejsou moc přísní. Atmosféra je velmi příjemná. Mám ráda workshopy a moc se těším na
příměstský tábor. Ano, školu bych doporučila. “

Hodnoceno 13.4.2017 z IP: 178.255.168.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

3. Bára Kučerová, Studentka gymnázia

„Atmosféra mezi studenty, paní lektorka Dita Schonbeková a moje slovní a gramatická zásoba
a dovednosti po prvním půlroku výuky mě ještě více postrčily v plnění mého snu-žít v Koreji.
Děkuji moc!“

Hodnoceno 24.1.2017 z IP: 194.108.159.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

4. Oldřich Pecha, Student vš Tábor

„S výukou jsem naprosto spokojen. Konkrétně v mém případě jsou to lekce japonštiny. Hodina
probíhá tak, jak by si to každý představoval. Tempo je ideální, během hodiny probíhá neustálá
interakce s vyučujícím. Jakmile si cela skupina nebo pouze jeden žák v nečem není jist, ihned je
na daný problém brán důraz. Naším vyučujícím je Kateřina Dědková. Osobně jsem velice
nadšen z jejího přístupu k nám a celkově k výuce. Za velmi pozitivní hodnotím svou znalost
japonštiny, které jsem dosáhl během 9 lekcí, za což vděčím právě paní Kateřině. Tuto školu
bych jistě doporučil všem, jelikož každý se chce jazyk naučit co nejlépe a co možná nejrychleji.
Zde je to možné.“

Hodnoceno 7.1.2017 z IP: 85.132.178.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

5. Filip Lýsek České Budějovice

„Oceňuji vstřícnost při osobním jednání, jak s vedením školy, tak s lektorkou kurzu (Dita
Nymburská). Metodika výuky je vedena systematicky s využitím kvalitních výukových materiálů.
Výuka jazyka (Japonštiny) je vhodně doplňována kulturními reáliemi. Lektorka je trpělivá,
vstřícná i dostatečně věcná a důsledná. Atmosféra ve škole je příznivá, spíše neformální.
Oceňuji rovněž nadstavbové aktivity školy - pořádání japonských kulturních dnů apod. Studium
mohu vřele doporučit. “

Hodnoceno 7.3.2016 z IP: 178.255.168.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

6. Lukáš Šebesta, Student České Budějovice

„Zamyslím li se nad tím co se mi líbilo nejvíce tak mohu především doporučit jednání a
vztříctnost lektorů, zároveň jejich ochutu odpovídat na otázky kolikrát i banálního …pokračování na
další straně…

strana 2/5



…pokračování z předchozí strany…  tématu. Velké pozitivum vidím v personálu který je zkušený ve
svém vyučovaném jazyce, nejen teoreticky, ale že i dannou zemi navštívyli a tím lépe dokáží
"studentům" přiblížit jazyk. Atmosféra bývá pohodová, rychle naleznete s lektorem stejnou vlnu
zábavy, ale záleží hlavně na psychyce každého z nás. Technické vybavení: nemohu posoudit,
zdejší přístup na internet jsem nevyužíval Výuka byvá zajímavá, musí te si hlavně vybrat o co
opravdu máte zájem, pak předejdete vlastní nespokojenosti. Vřele bych doporučil i ostatním
budoucím studntům tu to školu nejen z důvodu atraktivních jazyků, ale i lektorů. Hlavně poznáte
nové lidi a rozšíříte si kolektiv, který přispívá na zlepšení vaší psychyky. S přáním brzkého
shledání “

Hodnoceno 9.9.2015 z IP: 178.255.168.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

7. Hana Vrhelová, pracovnice v controllingu Borovany

„S kurzem v jazykové škole jsem naprosto spokojena. Lektorka je vstřícná, přátelská a hodiny
pod jejím vedením probíhaly systematicky a srozumitelně. Je vidět, že její znalosti jazyka jsou
opravdu dobré. Při hodinách se vždy zeptala, zda je vše jasné a dala prostor pro naše dotazy
nebo přání, čím bychom se chtěli zabývat. Hodiny byly oživeny i různými hrami (např. pexeso
nebo "psaní" rukou druhému člověku na záda slabiku, který ji pak musel napsat na tabuli).
Skvělé bylo, že jednu hodinu s námi strávila také rodilá mluvčí. Líbilo se mi, že při hodinách
nešlo pouze o učení, ale zároveň jsem se při nich mohla dozvědět i něco z japonských reálií.
Velkým plusem je určitě studijní web moodle, kam lektorka ukládala materiály z jednotlivých
lekcí i různé užitečné odkazy. Těším se na další semestr strávený v této jazykové škole :)“

Hodnoceno 13.2.2015 z IP: 92.62.228.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

8. Jitka Hotová, studentka SŠ

„Vstřícnost - paní lektorka je velice ochotná se přizpůsobit mým časovým možnostem, funguje
zde dobře komunikace a paní lektorka se věnuje nápadům studentů - když navrhnete zajímavý
okruh slovíček/téma na další hodinu, můžete se spolehnout, že vaše přání bude vyslyšeno tak,
aby vše odpovídalo jazykovým možnostem a abyste si tím zároveň procvičili i abecedu a
podobně Kreativita a nápaditost - hodiny japonštiny nejsou jen nudným drcením slovíček;
vytváření dialogů mezi studenty, nebo například pexeso a další hry na přání studentů jsou
skvělým způsobem, jak si zapamatovat japonské abecedy i slovíčka Profesionalita - rozhodně
nebudete mít pocit, že lektorka je pár lekcí před vámi a můžete se spolehnout na to, že odpoví
na všechny všetečné dotazy zvídavých studentů, jestli by to slovo nešlo říct ještě takhle a takhle
a jak je možné, že dané slovíčko slyšeli v seriálech ještě trochu jinak Pokud na dané lekci
chybíte, nebo byste si rádi ještě prošli, co se na hodině dělo, lektorka pokaždé aktualizuje web,
kde po přihlášení do svého kurzu najdete přesně to, co hledáte Nakonec bych ráda vyzdvihla
možnost výměnných pobytů a ubytování japonských studentů u vás doma :-)“

Hodnoceno 12.2.2015 z IP: 178.255.168.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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9. Jana Jakešová České Budějovice

„Jazyková škola Akai Kiku je dobře dostupná jak autem (s možností parkovat před školou na
silnici zdarma) nebo i MHD. Prostředí budovy je příjemné, panuje uvolněná atmosféra, je tam
klid na výuku. Učebna není příliš velká, ale alespoň se cítíme příjemně. Jediné, co není moc
praktické, je malá tabule na psaní lektorky. Musí často mazat co napsala a my nestíháme občas
opisovat. Líbí se mi, že jazyková škola nabízí netradiční jazyky. Navštěvuji korejštinu s
lektorkou Ditou a je to super. Je moc milá, mladá, hovoří z ní zkušenost s pobytem v Koreji.
Slečna Dadková je také velmi milá, veškerá komunikace byla příjemná a bez problémů. Určitě
bych doporučila studium na této škole svým známým. “

Hodnoceno 4.11.2014 z IP: 178.255.168.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

10. Jan Čížek, Application Administration, Jan Čížek (IČO 74147919) České Budějovice

„Nejvíce se mi ve škole líbilo to, že studium japonštiny se přirozeně prolínalo se zajímavostmi
japonské kultury jako takové. Pozitiva školy: -osobní přístup -možnost průběžného korigování,
dohodnutí se na obsahu výuky -spojení výuky s ostatními aktivitami školy - např. Dny japonské
kultury. Ve škole vládne přátelská atmosféra, přitom se intenzivně pracuje. Samotné prostředí
školy jsou školicí místnosti, výbava se postupně ještě vylepšuje (popis pobočky v Českých
Budějovicích). Přístup naší lektorky byl velmi přátelský a velmi profesionální. Výuka byla
zajímavá a přínosná. Rozhodně studium japonštiny na AKAI KIKU doporučuji. :-)“

Hodnoceno 30.10.2014 z IP: 160.44.230.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

11. Eliška Šuhaj Velešín

„Na škole se mi líbil individuální přístup s možností úpravy náplně dle mých preferencí.
Atmosféra na výuce byla profesionální a přitom s rodinným nádechem. Snahou lektorky bylo,
abych si, jako studentka, uvědomila provazby a byla schopná se v základní gramatice
orientovat nejen memorováním všech pravidel, ale také odvozováním. Před výukou byl vždy
nabídnut nápoj (voda, čaj). Bylo nutné zakoupit si knihu, ale výuka se nedržela přímo učebnice,
ale byla doplněna o různé další materiály s přehledy, konverzačními cvičeními či slovíčky
vztahující se k aktuálním podnětům (Nový rok, druhy dopravy,...). Na pár hodin výuky byl
přítomen rodilý mluvčí. Hodiny byly spolu provázané, skládaly se z opakování, konverzace a
gramatiky. Každý semestr byl zakončen testem, kde zúčastněný mohl získat certifikát (potvrzení
o úspěšném absolvování daného semestru). Čas a den byl dohodnut kompromisem mezi všemi
účastníky kurzu. Tuto školu bych určitě doporučila.“

Hodnoceno 8.10.2014 z IP: 82.99.163.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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12. Kateřina Kolenová České Budějovice

„Škola má příjemné prostředí s individuálním přístupem. Nebyl problém se domluvit na
jakékoliv změně ve výuce. Mě osobně nejvíce potěšil osobytý přístup lektora. Vždy mi vše s
trpělivostí vysvětlil, bylo to se mnou těžké ;-) “

Hodnoceno 2.10.2014 z IP: 195.47.2.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

13. Barbora Spurová

„Tato jazyková škola je opravdu velmi dobrá. Byla jsem s ní velice spokojena. Chodila jsem
tam dva roky a nemohla jsem si ji vynachválit. Je tu velice dobrý kolektiv, dobré zázemí a
hlavně dobří lektoři. Každá hodina je zajímavá a a každou lekci se naučíte něco nového. Také
jsem ocenila možnost mluvit s rodilým mluvčím.Hodiny nejsou jenom formou učení slovíček a
frází, ale i formou hry a zábavy. Žák se aktivně zapojuje do hodin a může pokládat i případné
otázky. Velice se mi také líbila, komunikace nás žáků s lektorem a obráceně. Také oceňuji, že se
hodiny ubíraly tempem žáků, aby vše pochopily a pořádně prosvičily a až pak se šlo dál. Celé
kurzy jsou dobře zorganizované a každá hodina je připravená, ale dá se i poupravit na žádost
žáka. Na konci každého kurzu je žák prověřen testem, aby věděl, jak je na tom s jazykem a co
se více doučit. Lektoři se vždy snažili vyjít vstříct studentům a konat kurzy v dobu, kdy měli
všichni studenti volno. Opravdu doporučuji. :-) “

Hodnoceno 14.9.2014 z IP: 90.177.170.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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