
1. Andrea Kružíková , Asistentka back officu Praha 10

„London Institute jsem navštěvovala v rámci pomaturitního studia angličtiny na úrovni B2.
Výuka probíhala denně, 9-12:30. Pondělí, středa, patek jsem měli jednoho lektora, zbylé dny
druhého. Lektoři byli velice zkušení, oba rodilý mluvčí. Ve skupině jsme byli zhruba v 5 lidech,
což zajišťovalo dostatek osobního přístupu žáka k lektorovi. Díky tomuto kurzu jsem se naučila
více, než jsem vůbec čekala. Nejvíce jsem se zlepšila v plynulosti mluvení, úplně zmizel "strach"
mluvit před ostatními a velmi jsem si zvýšila úroveň gramatiky i slovní zásoby. Pokud někdo
přemýšlí o pomaturitním kurzu, tugle školu rozhodně doporučuji!!! :) “

Hodnoceno 4.7.2017 z IP: 46.135.68.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

Jazykovky.cz  adresář jazykových škol a kurzů v ČR

od studentů pomaturitního jazykového studia

LONDON INSTITUTE PRAHA s.r.o.
Praha, Praha 1

Autenticitu osobních doporučení garantuje provozovatel největšího českého 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 prověřováno. Společnost gdi,
s.r.o. má kontakty 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 4. 7. 2017 evidujeme tyto 3  ověřené osobní doporučení:

3 osobní doporučení
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http://www.jazykovky.cz/jazykove-skoly/


2. Darina Kvetonova, Logistik

„Libil se mi pristup jak ucitelu, kteri byli 100% profesionalove, tak majitelky skoly. Vzdy se
snazila najit nejlepsi reseni a spoluprace s ni byla skvela. Ucitele oba, byli rodili mluvci, coz
jsem velmi ocenila. Pokud jsem potrebovala detailneji vysvetlit napr. gramatiku nikdy s tim
nebyl zadny problem. Ucilo se podle nejnovejsich ucebnic.“

Hodnoceno 19.6.2017 z IP: 46.135.3.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

3. Štěpán Dobeš, Student, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha 4

„Kdybych měl vyjmenovat vše co se mi na škole líbilo, tak bych to psal ještě týden. Vše bylo
výborné. Materiály i to, jak učitelé postupovali. Školní rok, který jsem na škole strávil, byl spíše
jako prázdniny, které zároveň posunuly mou úroveň angličtiny téměř na maximum. Atmosféra
byla též skvělá, jelikož ostatní studenti byli velmi příjemní a většina z nich se mnou zůstala v
kontaktu i nadále! Tu a tam byla nějaká ta chaotická chvilka a nějaký ten student, který se snažil
rýpat kvůli nepodstatným nedostatkům, ale to se stane vždycky. Zbytek personálu školy byl
nesmírně vstřícný! Abych shrnul dojmy z výuky, řekly bych, že oba učitelé, Paul Singh a Jimmy
Jenkins, odvedli skvělou práci. Neustále jsme pracovali s učebnicemi ale zároveň byla výuka
proložena odlehčenými pasážemi, kdy se všichni studenti dostali ke slovu. Jedna z mnoha
dalších pozitivních věcí byla, že oba učitelé zvolili jiný způsob učení a tím zajistili to, že si
každý student mohl vyvinout vlastní přístup k tomu, jak se vyznat v jazykových strukturách a jak
je správně používat. Zkrátka dokonalé a rozhodně bych tuto školu doporučil. Do you want to
improve your English? This is the best place to do so! I made it from FCE to CPE in one year
thanks to this school.“

Hodnoceno 27.7.2016 z IP: 91.239.237.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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