
1. Pavel Kysela

„Slečna Martina byla skvělá. Trpělivá s mojí neangličtinou a s velkým smyslem pro humor.
Děkuji a hezký den přeji“

Hodnoceno 29.9.2020 z IP: 193.85.144.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

2. Blanka Znojmo, Majitel firmy RK

„Já se učila po skype s Nikol a byla jsem velmi spokojená, lektorka se mnou měla velkou
trpělivost.Dokonce jsem se k ní vrátila i po nějakém roce pauzy.Dle mého rozhodně
doporučuji.“

Hodnoceno 29.9.2020 z IP: 212.4.155.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

Jazykovky.cz  adresář jazykových škol a kurzů v ČR

od studentů individuálních jazykových kurzů

Jazyková škola Eskymák
České Budějovice

Autenticitu osobních doporučení garantuje provozovatel největšího českého jazykového portálu Jazykovky.cz,
společnost gdi, s.r.o. Jazykové školy hodnotí studenti výhradně prostřednictvím elektronických formulářů

Jazykovky.cz 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 Jazykovky.cz

K 29. 9. 2020 evidujeme těchto 5 ověřených osobních doporučení:

5 osobních doporučení
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https://www.jazykovky.cz/jazykove-skoly/
https://www.jazykovky.cz/jazykove-skoly/


3. Jan Vlček, Sales, R.D.I. Neratovice

„za mě rozhodně osobní přístup, velká trpělivost a hlavně flexibilita při domlouvání
jednotlivých lekcí.“

Hodnoceno 7.3.2018 z IP: 90.183.129.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

4. Pavlína Masaříková, úřednice

„První zkušenost s výukou přes skype, a jsem naprosto spokojená. Oceňuji individuální přístup,
kterého by se mi ve veřejném kurzu nedostalo. Líbilo se mi zadávání domácích úkolů :), kdy
jsem si mohla sama procvičit, jak danému tématu rozumím, a na další lekci probrat všechny
nejasnosti. Všem, především pracovně vytíženým doporučuji !“

Hodnoceno 12.10.2017 z IP: 188.116.70.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

5. Pavlína Masaříková, úřednice, Okresní hospodářská komora Šumperk

„První zkušenost s výukou přes skype, a jsem naprosto spokojená. Oceňuji individuální přístup,
kterého by se mi ve veřejném kurzu nedostalo. Líbilo se mi zadávání domácích úkolů :), kdy
jsem si mohla sama procvičit, jak danému tématu rozumím, a na další lekci probrat všechny
nejasnosti. Všem, především pracovně vytíženým doporučuji !“

Hodnoceno 12.10.2017 z IP: 188.116.70.xxx (více hodnocení z této IP adresy)
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