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Magda Žáčková

S výukou cizích jazyků v nejrůznějších jazykových školách mám četné zkušenosti, jako 
student i jako vyučující. Výuka ruštiny v jazykové škole Britannika mě velice překvapila, v
tom pozitivním slova smyslu. Lektorka Elena je sympatická a k výuce přistupuje 
bezprostředně, čímž vytváří přátelskou a uvolněnou atmosféru, ve které se pracuje lépe 
nežli při výuce klasickým "školským" způsobem. Je to vyučující, který si je vědomý toho, 
že vyučuje jazyk na počátku XXI. století a komunikuje s dospělými lidmi, kteří jsou na 
kurzu dobrovolně. Látka je probírána jasně, přehledně a srozumitelně, dobrá je i 
organizace výuky. Kladně hodnotím také příjemné prostředí včetně možnosti připravit si 
čaj apod..

Eva Žilinová

Chtěla bych Vás informovat, že jsem s lektorkou Elenou (výuka ruštiny) velice 
spokojena. Je to lektorka, která nenásilnou formou učí "nový jazyk" a to bez 
namáhavého domácího opakování. Nicméně bych chtěla ještě ocenit i zázemí, které 
Vaše jazyková škola nabízí včetně možnosti zapůjčit si učebnice.

Lucie Pomichálková

Skupinové/individuální kurzy ruštiny pod vedením lektorky Eleny

Oceňuji záživnou formu výuky paní Leny, kdy jsou cvičení z učebnice v přestávkách 
doplňována například zajímavými články ze současného ruského tisku a podobně, taktéž
oceňuji, že nemá problém přizpůsobit tempo potřebám studentů. Kládně hodnotím i 
výběr učebnice  podle které se učí, z aktuálně dostupných publikací na českém trhu mi 



vyhovuje nejvíce. Vyhovovala by mi však trochu delší učební hodina, a v budoucnu 
případně možnost navštěvovat kurz dvakrát týdně.

Jana Vojířová

Hodiny italštiny s rektorkou Janou mně úplně vyhovují, jsou pestré, zábavné. Hodina je 
vždy skvěle připravena.

Alena Losová

Skupinové//individuální kurzy italštiny pod vedením lektorky Jany

S kurzem italštiny a lektorkou Janou jsem naprosto spokojená. Hodina je pestrá, 
věnujeme se jak gramatice, tak konverzaci a velmi mi vyhovuje, že i píšeme (např. diktát)
a dostáváme úkoly. Lektorka je vždy dobře připravena. Vyhovuje mi i umístění školy v 
centru. Jediná věc, kterou bych ještě uvítala, je poslech. Jinak mi ale vše vyhovuje, i 
cena kurzu je přijatelná.

Aleš Formánek

Skupinové//individuální kurzy francouzštiny pod vedením lektora Michele

Líbí se mi malé skupiny, ve kterých probíhá výuka. Když jsem po dvou lekcích zjistil, že 
jsem špatně odhadl své schopnosti, nebyl problém přejít do vyššího kurzu. Náš kurz 
vede Michel, rodilý Francouz, vyhovuje mi, že část výuky nechává na nás tj. jsme 
"nuceni" k samostudiu, ale zase neváhá s námi řešit otázky, které si vv průběhu týdne 
připravíme. Nemám zkušenosti s jinými školami, ale studium v Britannika doporučuji a 
předpokládám, že na podzim přivedu i syna.

Lenka Vrzáková
IT konzultant

Skupinové/individuální kurzy němčiny pod vedením lektorky Sabiny



JŠ Britannika je skvělá! Chodím sem na němčinu k slečně Sabině. Výuka je pestrá a 
probíhá v příjemné přátelské atmosféře, občas se i zasmějeme. Skupinky jsou malé, 
takže máme možnost hodně mluvit. Využívají se různé metody výuky, doplňkové 
materiály, poslechy a videa, hry a soutěže - prostě vše, co může hodinu zpestřit a naše 
znalosti posunout bez nutnosti velkého drilování. Ani na domácí úkoly se nezapomíná. :-)
V rámci konverzace se vzájemně víc poznáváme a hodiny výuky se tak postupně stávají 
setkáváním se známými a přáteli. A přitom se mimochodem zlepšuje schopnost 
dorozumět se cizím jazykem. Další výhodou, která není obvyklá, je možnost si zapůjčit 
učebnici na dobu kurzu za minimální poplatek. Nemusím si tak kupovat další učebnice, 
které pak zůstávají doma bez užitku. Mám ráda tuto jazykovou školu - je důkazem toho, 
že kvalitní výuka nemusí být nutně drahá. A pokud se rádi učíte jazyky a tuto školu ještě 
neznáte, určitě zavolejte do kanceláře jazykové školy a přijďte se podívat na reálnou 
hodinu výuky a přesvědčte se sami!

Jana Jaderná

S Vaším kurzem němčiny jsem byla velice spokojena, zejména zásluhou paní učitelky 
Magdaleny. Hodiny s ní byla radost, volila takové aktivity, aby žáci co nejvíce mluvili, byla
vždy milá, usměvavá a přívětivá. Hodny s ní uběhly jako nic, a vracela jsem se z nich 
domů vždy v povznesené náladě.

Lenka

Magdalena je skvělá a velmi příjemná a přátelská učitelka němčiny. Každou hodinu jsem 
se naučila řadu nových slovíček. Magdalena mě nutila použít nová slovíčka v kontextu. 
To mi hodně pomohlo si slovíčka snadno zapamatovat. Magdalena má skvělou znalost 
němčiny. V Německu žila několik let. Vždy na hodinu přišla včas a naprosto připravená. 
Hodiny s ní mě velmi baví.

Jana Závěšická

Skupinové//individuální kurzy němčiny pod vedením lektorky Magdaleny

S jazykovým kurzem němčiny je má dcera Markéta moc spokojená, hodiny jsou přínosné
a obohacující. To vše díky výbornému přístupu lektorky paní Magdalény. Těší se na další
spolupráci



Jana Matějovičová
Administrativní pracovník

Vyhovují mi intenzivní sobotní konverzační kurzy a málo studentů ve třídě. Lektoři jsou 
zkušení a sympatičtí. Cena kurzů je také velmi příznivá. Školu mohu jen doporučit. Zatím
nejlepší lektor, kterého jsem měla na konverzačních kurzech. Věnuje stejný čas všem 
studentům ve skupině. Vysvětluje srozumitelně, materiály k výuce má připravené.

Kateřina Poláková
poradenská činnost v oblasi marketingu OSVČ

Skupinové//individuální kurzy angličtiny pod vedením lektora Roberte

S jazykovou školou Britannika jsem naprosto spokojená a mohu ji doporučit všem 
případným zájemcům. Jako první mne asi přesvědčila nabídka vyzkoušet si jednu hodinu
zcela zdarma a až po té se rozhodnout, zda si tuto školu, kurz či lektora zvolím. Veškerá 
další komunikace se školou se nesla ve stejném, velmi osobním a vstřícném duchu. Za 
další velkou výhodu této školy považuji možnost zapůjčit si učebnici a zakoupit si 
pracovní sešit, který obsahuje různá cvičení k jednotlivým lekcím v učebnici. Pokud se 
tedy během kurzu stane, že se z nějakého důvodu nemohu dostavit na hodinu osobně, 
neztratím spojení, mohu si danou látku probrat doma a rovněž si ji i procvičit. Atmosféra 
ve škole je vždy velmi příjemná a to samozřejmě i díky všem lektorům, kteří se tam 
pohybují. V průběhu lekce dostaneme vždy materiály ke čtení i ke psaní. Většina hodin 
je doplněna i o poslechovou část, ať už v podobě shlédnutého videa nebo poslechu 
audio rozhovoru, velmi příjemný lektor s čistou a velmi srozumitelnou angličtinou. Na 
každou hodinu je dobře připraven. Jeho lekce obsahují konverzaci, psané vyjádření i 
poslechovou část. Velmi často překvapuje nějakým aktuálním tématem, ať už z domova 
nebo zahraničí, což rozvine debatu a posiluje v okamžitém vyjadřování v reálném životě. 
Je schopen vysvětlit danou látku tak, že je skutečně pochopena. Motivuje studenty k 
dalšímu rozvoji svých znalostí třeba také zadáním písemného zpracování tématu, které 
konkrétní jednotlivec řeší ve svém profesním nebo soukromém životě. Jeho přístup je 
otevřený a trpělivý, vzbuzující důvěru a posilující sebevědomí v komunikaci. Vybrala 
jsem si ho na další 3 měsíční kurz a mohu ho vřele doporučit všem, kteří se ještě 
nerozhodli.



Maria Maliniáková

Vyhovující hezké prostory, malý počet lidí ve skupině, perfektní atmosféra, dobré 
technické vybavení, Přístup zaměstnanců bez problému, nemusela jsem řešit žádné 
problémy, vřele školu doporučuji. Zkusila jsem vícero kurzů a po dlouhé době jsem našla 
lektora, který mi vyhovuje. Výuka neprobíhá nudně. Líbí se mi forma výuky, zábavná 
forma podání látky, vysoká úroveň poskytnutých informací, skvělá atmosféra na hodině. 
Lektorka Péťa nemá problém cokoliv s Vámi probrat i opakovaně když něčemu 
nerozumíme. Je možnost s ní konsultovat látku i po mailu v případě Naší nepřítomnosti 
na hodině. Vřele doporučuji

Pavla Zwanzgerová

Chodila jsem a chodím pouze na anglický jazyk a to k lektorce Petře, takže mohu 
hodnotit pouze ji, jiné lektory jsem nezkoušela. Ale jsem s Peťou maximálně spokojená, 
proto ani nikoho jiného nehledám :) Líbí se mi otevřený způsob výuky, že mimo to co pro 
nás má připravené, tak je kdykoliv ochotna nám vysvětlit, cokoliv nás zajímá. Snaží se 
nás "rozmluvit", což je pro mě podstatné, abych dokázala překonat svůj ostych a mluvit a
mluvit. Probíráme gramatiku, konverzujeme, dostáváme domácí úkoly,.... 3 pozitiva školy
- v centru (I.P.Pavlova), pro mě cenově dostupné a jak jsem již zmínila skvělá lektorka :) 
Vzhledem k tomu, že jsme malá skupinka cca 6 - 8 lidí, je to takové přátelské posezení 
lidí, co se snaží anglicky konverzovat:), proto atmosféra na mě působila vždy pozitivně. 
Lektorku Petru mohu jen doporučit! S Peťou jsem maximálně spokojená! Líbí se mi 
otevřený způsob výuky, že mimo to co pro nás má připravené, tak je kdykoliv ochotna 
nám vysvětlit, cokoliv nás zajímá. Snaží se nás "rozmluvit", což je pro mě podstatné, 
abych dokázala překonat svůj ostych a mluvit a mluvit. Probíráme gramatiku, 
konverzujeme, dostáváme domácí úkoly,.... Výuka s ní mě baví, vše mi dokáže vysvětlit, 
je přátelská, ... lektorku Petru mohu jen doporučit!

Jana

S Petrou se mi angličtina učí skvěle. Nevadí jí gramatiku několikrát zopakovat, vše 
vysvětluje srozumitelně. Atmosféra ve skupině je velice přátelská a do společných her, 
které má pro nás Péťa připravené, se vždy všichni vrhají s nadšením.



Ivana Kružíková

Dobrý den, s lektorkou Petrou jsem velice spokojená. Učebna je dostatečná, lektorka 
vždy připravená, není s ní nuda-dělá studium zábavné, vždy je ochotná odpovídat na 
naše otázky. Doporučila bych školu i její způsob výuky. Lektorka Petra, je trpělivá, vždy 
vše vysvětlí, chválí-pokud je za co, umí vysvětlit látku, je prostě skvělá-a pokud bych 
měla možnost, vybrala bych si jí opět.

Zbyšek Zloch

Mezi pozitiva této školy patří její flexibilní přístup k potřebám studentů ze strany majitelů i
zaměstnanců. Dobrá komunikace, vyhovující prostory i vybavení. Možnost zapůjčení 
studijních materiálů. Menší skupiny s možností více mluvit. Atmosféra je přátelská a 
studium zábavné. Jak doporučoval J.A.Komenský "Škola hrou" :-)Lektorka Petra je 
přátelská, trpělivá, výuku provádí zábavnou formou. Ochotně vysvětlí i související 
problematiku  o kterou máme zájem.

Renata Janíková

Jazyková škola Britannika je v centru Prahy, snadno dostupná. Vyučování probíhá v 
příjemném prostředí. Výuka je bohatá - mnoho způsobů získávání vědomostí (poslech, 
mluvení, čtení, křížovky, hry atd.). Malé skupinky žáků kvituji. Zaměstnanci školy jsou 
vstřícní a milí. Jazykovou školu Britannika vřele doporučuji. Lektorka Petra je naprosto 
skvělá. Milá, trpělivá, přizpůsobí výuku přání žáků, pomáhá s náročnými tématy. Jsem 
spokojena a vřele doporučuji její výuku.

Irena Doudová

S jazykovým kurzem jsem opravdu spokojená. Chodím k lektorce Petře. Vždy nám vše 
srozumitelně vysvětlí a novou látku řádně procvičíme, většinou formou her. Pokud jsem 
něčemu nerozuměla i nad rámec učiva, Petra mi ochotně vždy se vším poradila. Do 
kurzu chodím od října 2013 a čtvrteční lekce angličtiny se staly milou součástí týdne a 



jsem si jistá, že budu pokračovat v kurzu i v dalším školním roce, samozřejmě s Petrou. 
Myslím, že jsem měla štěstí i na skupinu, seznámila jsem se s bezva lidmi.

Ilona Jedlíčková

Dobrý den, ráda bych opět chtěla velmi pochválit lektorku sl.Petru za její výbornou výuku
angl. jazyka. Ne vždy je snadné pochopit výuku např. ted‘ probíráme 3rd Condicional a je
to dřina, ale díky sl. Petře a výborné atmosféře na jejích hodinách to vždy nějak 
zvladnem. 

Navštěvuji kurzy s p. Petrou iž od září a jsem s ní maximálně spokojená!!!!!!!!!!! Je velmi 
tvůrčí, dokáže vycítit danou situaci a dle potřeby výuku přizpůsobit. Rozhodně se při 
hodinách angličtiny nenudíme a i velmi zasmějeme, což je též velmi důležité. So well 
done too lektor Petra!!!!!!

Veronika Mořkovská

Jazykovou školu Britannika jsem si velmi oblíbila. Líbí se mi přístup k výuce, styl 
výukových hodin, malý počet studentů ve skupině, to že se opravdu každý dostane ke 
slovu a je nucen ze sebe něco dostat :-) ... Knihy, které se používají k výuce jsou dobře 
napsané. Hodiny jsou vtipné a naučené, vždy se těším na další a díky tomu se na 
každou hodinu připravovuji s radostí :-).Určitě bych tuto jazykovou školu doporučila.

Jiří Hrnčíř

Je mi 37 let a už pět lét navštěvuji anglický kurzy školy Britannika. Z pozice věčného 
začátečníka jsem se přesunul do pokročilého studenta díky jazykové škole Britannika. 
Preferuji individuální výuku zaměřenou kombinačně na gramatiku, slovní zásobu a 
technickou i obchodní angličtinu tak, že již od prvních začátků jsem byl schopen na 
nějaké základní úrovni profesně komunikovat. Individuální přístup v tomto ohledu je pro 
mě neocenitelný neb je vždy zaměřen pouze na moje nedostatky a témata jsou volena 
vždy dle toho, co v aktuálním období potřebuji. Jako optimální poměr investované 
peníze, investovaný čas a relativně rychle dosažené výsledky, se mi jeví metoda 



drobného nátlaku formou plnění domácích úkolů v kombinaci s výukou 1x90 minut týdně 
gramatika, 1x90 minut týdně slovní zásoba a 1x90 minut za dva týdny komunikace s 
rodilou mluvčí. Za rok se chystám složit zkoušku FCE, na kterou mě jazyková určitě 
dobře připraví.

Eva Dolejší

Skutečnost, že jsem zhruba před dvěma lety začala studovat AJ u mé lektorky Inny v 
jazykové škole Britannika, považuji za velice dobré rozhodnutí. Zpočátku jsem nevěřila, 
že se mohu překlenout přes začátečnické období a opravdu začít někdy mluvit anglicky. 
Inna se však ukázala jako důsledná učitelka, která opravdu dokázala zlomit mé 
počáteční rozpaky, získala si mou důvěru a chuť se opravdu v angličtině zdokonalovat. 
Hodiny s ní mají koncepci a posouvají studenta dál. Přes osobní přístup a maximální 
snahu vyjít vstříc paní Inna neslevuje ze svých požadavků a tím nutí klienta stále 
pracovat. Zajímá ji zpětná vazba a stále hledá cesty, jak nejlépe dosáhnout zlepšení u 
každého jednoho studenta. Zřejmou předností je variabilnost studijních materiálů a velmi 
vkusné, moderní prostředí učeben. Velmi přínosné jsou doplňkové hodiny konverzace s 
rodilými mluvčími, které dávají studentům možnost setkat se s reálným jazykem a které 
probíhají ve velmi příjemné a nenucené atmosféře. Ke konverzaci jsou používány 
netradiční učebnice Reading Explorer, které jsou kromě vlastní výuky jazyka též zdrojem 
zajímavých informací.

Ing. Zdeněk Hradecký Ph.D.

Jazykové kurzy v Britannice navštěvuji od jejího vzniku a musím říci, že jsem velmi 
spokojen. Především mi velmi vyhovuje individuální přístup a možnost kombinace výuky 
gramatiky a konverzačních hodin s rodilou mluvčí. Mohu všem vřele doporučit.


