Jazykovky.cz

adresář jazykových škol a kurzů v ČR

22 osobních doporučení
od studentů jazykových kurzů
Certifikát je platný do 28. 6. 2017

Gaudeo CB
České Budějovice
Studenti absolvovali a doporučili tyto jazykové kurzy

skupinové kurzy pro veřejnost, individuální studium, firemní kurzy
Autenticitu osobních doporučení garantuje provozovatel nejdéle působícího jazykového portálu Jazykovky.cz,
společnost gdi, s.r.o. Doporučení zasílají studenti výhradně prostřednictvím formulářů Jazykovky.cz a jsou
ponechána bez úprav. Doporučení je ověřováno podle IP adresy a náhodně kontrolováno 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 Jazykovky.cz

K 23. 2. 2017 evidujeme těchto 22 ověřených osobních doporučení:

1. Jana Pešlová, Manažer nákupu, Tata Global Beverages Czech Republic a.s.

Jemnice

„Příjemná atmosféra Pozitivní přístup Příjemné výukové prostředí“
Hodnoceno 28.12.2016 z IP: 178.255.174.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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2. Alena Rennerová, důchodce

České Budějovice

„Navštěvuji výuku pro seniory, angličtinu jsem se předtím nikdy neučila a díky přístupu paní
lektorky Mgr. Jitky Fantyšové, mě angličtina baví, i když to jde se mnou, jako se seniorkou,
pomalu. Vše je díky trpělivosti, pozitivnímu přístupu a milému jednání od mé lektorky. Velmi ráda
budu pokračovat ve výuce v následujícím pololetí a určitě bych školu doporučila známým. “
Hodnoceno 27.11.2015 z IP: 81.158.64.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

3. Ludmila Drábová, penzistka

české Budějovice

„Jsem trochu v jiné pozici než běžný student, protože navštěvuji kurz pro seniory. Se školou jsem
velmi spokojena a to co se týče formy a tempa (u nás nižšího) studia a v neposlední řadě i s
cenou výuky. Ve škole se setkávám pouze s naší vyučující a recepční, ale musím jenom chválit, vše
je tam v klidu a pohodě. Pro školu (recepci) není problém nás kdykoli informovat o nějaké změně
mailem či telefonem. Školu bych určitě svým známým doporučila.“
Hodnoceno 26.11.2015 z IP: 77.48.225.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

4. Jiří Dědič , projektový vedoucí, Bosch

České Budějovice

„Flexibilita, příjemná přátelská atmosféra, ochota přizpůsobit se potřebám studentů.“
Hodnoceno 18.11.2015 z IP: 194.39.218.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

5. Marie Schusterová, důchodce

České Budějovice

„jsem spokojena a určitě doporučuji všem.“
Hodnoceno 13.11.2015 z IP: 93.99.187.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

6. Mgr. Michaela Egrmajerová, SAG Elektrovod, a.s.

České Budějovice

„Líbí se mi komunikace se školou a snaha přizpůsobit se klientovi, milí lektoři, líbí se mi, že škola
má vlastní budovu a vlastní recepci, kde vždy zodpoví Vaše otázky, vyřeší problém a milý
pozdrav s úsměvem u dveří je prima:-). Atmosféra je přátelská a všichni lektoři vstřícní a snaživí.
Všichni lektoři se snaží naučit, každý po svém, někteří více konverzují, jiní upřednostňují
pedagogickou metodiku. Trochu mi vadilo, že lektoři se rychle střídají, sotva jsem si zvykla na
jednoho vyučujícího, odešel, a nastoupil jiný, ale na druhou stranu, každý mě svým přístupem
naučil něco nového. Všechny lektory, které jsem v různých kurzech měla, oceňuji za jejich
stoprocentní snahu naučit jazyk. Znalost jazyka mají a měli vždy všichni perfektní, někdy trošku
vázne metodika výuky, ale vždy se lektor přizpůsobil …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany… potřebám klientů (např. požádali jsme o domácí úkoly, o jiný

způsob výkladu, o učebnice, o opakování probrané látky v další hodině apod.). Jediné, co bych
mě trochu na škole mrzí, je častá fluktuace lektorů, možná nejsou dostatečně finančně doceněni a
proto často odcházejí jinam, jejich postupná demotivace se promítá do výuky. Školu známým
bych určitě doporučila a také jsem tak učinila.“
Hodnoceno 13.11.2015 z IP: 78.80.246.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

7. Radek Hajný, auditor kvality, Robert Bosch s.r.o.

Hluboká nad Vltavou

„V této škole jsem velmi spokojen. Škola má moc hezké a příjemné prostředí. Líbí se mi tabule
pro videa a dobré ozvučení v učebnách. Školu bych svým známým určitě doporučil!“
Hodnoceno 12.11.2015 z IP: 188.120.217.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

8. Věra Mičanová, referent, ČEVAK a.s.

České Budějovice

„Nejvíce se mi líbí lektorka. Je vstřícná, hodiny jsou zajímavé a zábavné. Líbí se mi i budova
včetně učeben. Vhodná je i interaktivní tabule pro videa a čtené texty. Atmosféra ve škole je
přátelská. Zaměstnanci jsou vstřícní, přátelští. Naše lektorka má velmi dobré znalosti, umí látku
vysvětlit, zabývá se jak "drilem", tak i humornými zajímavostmi. Hodiny u lektorky jsou zajímavé,
v žádném případě nejsou nudné a nejde jen o doplňování textu. Důraz je kladen hlavně na
mluvení. S výukou jsem spokojena. Školu bych určitě doporučila svým známým, ostatně mnoho
jich školu již navštěvuje a navštěvovala ji i moje dcera. “
Hodnoceno 12.11.2015 z IP: 193.85.28.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

9. Martina Mrhalová, zástupce vedoucího laboratoře, Aneclab s.r.o.

České Budějovice

„Velice oceňuji osobní a vstřícný přístup ke mně jako ke studentovi od všech pracovníků školy, se
kterými se setkávám. Na základě výborné zkušeností s výukou německého jazyka, kterou
absolvuji na popud svého zaměstnavatele, jsem se v letošním roce rozhodla soukromě studovat
anglický jazyk. Velice oceňuji příjemné a profesionální prostředí, a dále způsob, jakým je výuka
vedena a podle mých potřeb korigována nebo směrována. Atmosféra Vaší školy je přátelská,
skoro rodinná. Určitě Vaši školu doporučím každému, kdo mě požádá o názor na Vás a Vaše
služby. Velice mě mrzí, že jsem mezi lektory nenašla Ingrid Goldberg, se kterou trávím už nějaký
čas u německé konverzace. Oceňuji její profesionální přístup, snahu, se kterou se jí podařilo
odblokovat můj strach z mluvení. Díky jí jsem se začala více zajímat o dění ve světě a kolem nás, i
když konverzovat o tom všem německy není pro mě vůbec lehké. Ráda se s ní zasměji, ačkoli mé
gramatické chyby asi k smíchu nejsou. Je sympatická, trpělivá, inspirující.“
Hodnoceno 11.11.2015 z IP: 81.90.168.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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10. Roman Ferenčík
„Přístup lektorů. čas výuky, správné informace, cena kurzů.uvolněná.profesionálny. velmi
spokojen. ano doporučil.“
Hodnoceno 11.11.2015 z IP: 178.255.168.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

11. Jakub Žižlavský
„Pohodička.“
Hodnoceno 11.11.2015 z IP: 194.39.218.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

12. Veronika Hadravová, Koordinátorka sociální služby, DPS Český Krumlov

Český Krumlov

„Příjemná a přátelská atmosféra, ochotný a milý personál, super je interaktivní tabule.“
Hodnoceno 10.11.2015 z IP: 178.255.168.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

13. Zdeňka Hrdličková, VŠ, nyní v důchodu

Včelná

„- Jsem velmi spokojená s naší lektorkou. - Cena vyučovací hodiny/počet studentů ve třídě je pro
mě optimální. - Jsem velmi spokojená s pracovnicí v recepci. Je ochotná, vstřícná, vždy jsme
aktuálně informováni. - Škola je vybavená moderní vyučovací technikou - podpora pro snazší a
rychlejší porozumění výkladu či procvičování znalostí. - Zázemí v budově a třídách je příjemné. Je
k dispozici voda (bezplatně) a teplé nápoje z automatu. - Všem bych školu doporučila.“
Hodnoceno 10.11.2015 z IP: 93.91.49.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

14. Klára Ramianová, veterinární lékař, Veterinární ošetřovna s.r.o.

České Budějovice

„Na škole se mi líbí velký výběr kurzů, možnost docházet brzy ráno i v odpoledních hodinách.
Toto byl hlavní důvod výběru školy. Učebny jsou v příjemném prostředí, je zde snadná
dostupnost autem i mhd. Kurzy nejsou přeplněné studenty, takže každý se dostane ke slovu.
Přístup zaměstnanců je velmi vstřícný, s výukou jsem spokojená a školu bych svým známým určitě
doporučila.“
Hodnoceno 10.11.2015 z IP: 90.181.19.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

15. Miroslav Uhlíř, zkušební inženýr, Robert Bosch

Protivín

„Zdravím, ve škole se mi líbilo a i jsem se něco naučil. “
Hodnoceno 10.11.2015 z IP: 188.120.209.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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16. Petra Mojžišová, příprava výroby, mistrová, Tetragon CB spol. s r.o.

České Budějovice

„domácké prostředí, fajn kolektiv, výborná učitelka..ale výuka pomalá, mohlo by se zrychlit.
Přijde mi, že jenom opakujeme a děláme cvičení z loňského roku..( nastoupila jsem do mírně
pokročilých a myslím že za rok a půl práce jsem vlastně na začátku - umím se představit,
objednat si jídlo a popsat svůj byt. To mi přijde málo )“
Hodnoceno 10.11.2015 z IP: 88.101.82.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

17. Tomáš Petrů, Bosch ČB
„Jméno lektora: p.Bromova - vybavení čeben: interaktivní tabule - možnost zakoupení nápojů
(káva) - lektorka: příjemné vystupování, snaží přizpůsobit styl výuky našim představám,
systematická Trochu problém s parkováním ráno (většinou není místo a pak musím parkovat u
pumpy za rohem.“
Hodnoceno 10.11.2015 z IP: 194.39.218.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

18. Branislav Beck, Trainee, Robert Bosch s.r.o

České Budějovice

„Osobne som bol s výukou nemeckého jazyka veľmi spokojný. Skvele vybavené učebne,
príjemné prostredie, veľmi dobrá komunikácia, výuka podľa individuálnych potrieb, profesionálni
lektori, flexibilita lektorov.Doporučujem!“
Hodnoceno 10.11.2015 z IP: 194.39.218.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

19. Michal Vazač , investiční technik, ČEVAK

České Budějovice

„Vybavení školy na výborné úrovni, stejně jako vztah a vstřícnost ke studentům.“
Hodnoceno 10.11.2015 z IP: 193.85.28.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

20. Sládek Michal, technik, R.Bosch

České Budějovice

„Language school is great.There is pleasant environment and kind people. I haven´t any
comments. The Gaudeo I can only recommended. I go to school two times a week.On Tuesday
and Thursday. On Thursay I´m learning with Steaven. He is very good teacher with
friendliness.His lessons are funny and interesting.“
Hodnoceno 10.11.2015 z IP: 194.39.218.xxx (více hodnocení z této IP adresy)
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21. Ljuba Tréglová, auditor kvality, Robert Bosch s.r.o.

České Budějovice

„dobrý den, ve škole se mi moc libí: methoda - s pomoci interaktivní tabuli, individuální přístup,
dobrá atmosféra, vstřícnost a milé jednáni . Doporučuji“
Hodnoceno 10.11.2015 z IP: 194.39.218.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

22. Martina Holá, lékařka, SANARE

České Budějovice

„Do školy chodíme celá rodina ( 2 dosp. a nyní jen 1 dítě, dříve chodilo i starší, ale to je nyní na
VŠ mimo ČB). Školu jsme doporučili známým, jejich děti také dochází. Z m é strany - vstřícnost
lektorky i ostat. personálu, příjemná atmosféra a prostředí.“
Hodnoceno 10.11.2015 z IP: 93.153.12.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

