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12 osobních doporučení

od studentů pomaturitního jazykového studia

AMIGAS jazyková škola
Brno, Brno-střed
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 9. 7. 2018 evidujeme těchto 12 ověřených osobních doporučení:

1. Pavlína Dobrá, VŠ/student

Brno

„Konečně volno, píši z cesty do Holandska... Výsledky mého studia na jazykové škole Amigas
jsou pro mě samotnou velkým pozitivním překvapením. Na školu jsem se hlásila s tím, že si
trochu zlepším svoji angličtinu a možná zkusím absolvovat mezinárodní zkoušky. Že bych ale
nakonec udělala FCE na úroveň “A”, mě tak trochu dostalo. Tímto hodnocením bych ráda
poděkovala celé škole a našim lektorům, který se od začáku do konce snažili pro nás udělat
výuku zábavnou a dostat do nás maximum informací a znalostí. Někdy měli opravdu těžkou
práci, protože ne vždycky jsme byli dobře naladění a spolupracovali a u některých i docházka
kvůli odpoledním a večerním brigádám pokulhávala. Co vidím jako výhodu na této škole:
jednoznačně hodiny s rodilou mluvčí, která byla perfektní, komunikativní a vždy dobře
naladěná. Venkovní výuka byla promyšlená a procvičovali jsme si mluvení v normálních
situacích. Pak rozhodně Callanova metoda díky …pokračování na další straně…
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které mám v hlavě spoustu nových slovíček a frází, které jsem se
nemusela nijak doma učit a taky právě hodiny přípravy na mezinárodní zkoušky. Důsledné a
důkladné s možností vyzkoušet si v průběhu roku nanečisto 2x FCE zkoušku včetně mluvené
části. Tuto školu určitě doporučuju i kvůli poloze, protože je hned v centru i kvůli skvělým lidem,
se kterými jsem se potkávala v kanceláři.“
…pokračování z předchozí strany…

Hodnoceno 9.7.2018 z IP: 95.211.101.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

2. Barbora Furdanová, Študent

Turzovka

„Jazykovú školu Amigas možem len doporučiť! Po cely rok tam vládla príjemná a priateľská
atmosféra, zo strany spolužiakov a aj lektorov. Odjakživa som sa bála komunikovať v
angličtine no po pár týždňov na Amigas sa to rázne zmenilo. V každej hodine sme viedli
diskusiu na rôzne témy, prezentovali projekty a vylepšovali si gramatiku. Lektori boli ochotní
pomôcť aj mimo vyučovacích hodín. Jedna z najlepších veci na tejto skole je jednoznačne
Callanova metoda!! Po pravde na začiatku to bol pre mna šok, nikdy živote som o tom
nepočula ale teraz možem povedať že vážne funguje a všetky slovíčka z Callanovej metódy
som si všimla v seriáloch, filmoch alebo knihách a s pomocou Callana som ich okamžite
spoznala. Okrem angličtiny som mala aj španielčinu. Kedže som úplný začiatočník tak som
nečakala že po ukončení budem hovoriť ako rodený Španiel, ale som si 100% istá ze v
španielčine chcem pokračovať. Samozrejme záleží aj ako sa človek k tomu postaví, ak tu niekto
príde len s tým že nechce stratiť status študenta tak ten rok nejako prežije ale pokial ma niekto
motiváciu, buď su to FCE na ktoré sme pripravovaní po cely rok, dokonca sme mali možnosť
vyskúšať si 2 mock testy alebo štúdium v zahraničí tak cely ten rok vyzerá úplne inak. Za mňa
možem povedať, že tento rok strávený na Amigas neľutujem a možem ju doporučiť ďalším
študentom. :)“
Hodnoceno 20.5.2018 z IP: 46.151.58.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

3. Barbora Možná, letuška

Brno

„S výukou angličtiny jsem byla velice spokojená. Paní lektorka Paula se nám snažila vždy vše
pečlivě vysvětlit a pomohla nám, pokud jsme čemukoliv nerozumněli. Ráda bych také zmínila
lektorku Markétu, která nás učila Callanovu metodu, která byla velmi užitečná a také zábavná.
Učitelé byli vždy vždy dochvilní a ohledně vyřizování potřebných dokumentů, kancelář nám
také ihned odpověděla či byla k dispozici. Jediný důvod, proč jsem ohodnotila jazykovou školu
známkou za 2, je kvůli přístupu rodilích mluvčích k výuce. Celkově jsem však byla spokojena a
proto bych jazykovou školu Amigas doporučila ostatním. “
Hodnoceno 27.7.2017 z IP: 79.214.190.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

4. Radek Bláha
„Nejvíc se mě líbili lektoři, hodiny Callanovou metodou a skvělá atmosféra v celý škole.
Nejpozitivnější věc je můj pokrok v angličtině, protože na začátku roku jsem …pokračování na další
straně…
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nerozuměl rodilýmu mluvčímu ani jednu větu a teď si s ním úplně v
pohodě popovídám a taky hodně už rozumím anglickým filmům. Dost lidí z naší skupiny dělali
zkoušky PET a všichni to zvládli, takže mají ještě navíc další certifikát. Školu doporučuju, je v
centru, všechno je blízko, všichni naši lektoři i zaměstnanci byli profíci, kolektiv a atmosféra ve
třídě super, výuka zábavná, klidně bych si to dal znovu :)“
…pokračování z předchozí strany…

Hodnoceno 8.8.2016 z IP: 213.19.105.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

5. Tereza, studentka

Brno

„Jazykovou školu Amigas doporučuji všem, co se chtějí za jeden rok dobře naučit anglicky a mít
možnost si udělat mezinárodní certifikát Cambridge. Pozitiva: je to asi největší pomaturitní škola
v Brně, mají hodně tříd takže mezi námi nebyly na začátku moc velké rozdíly. O studenty se
dobře starají po celý rok, připravují akce, dotazují se studentů na jejich spokojenost, při mém
speciálním požadavku nebyl problém najít řešení. Atmosféra a přístup všech byl vždycky
vstřícný a přátelský. Výuka byla hodně intenzivní, já osobně jsem oceňovala střídání 3 lektorů a
kombinování klasické výuky, s konverzací s rodilým mluvčím i zajímavou Callanovu metodu,
která mě velice příjemně překvapila. Byl to pro mě skvělý způsob, jak se rozmluvit, ztratit ostych
a přímo v hodinách se naučit nová slovíčka. Prostředí je pěkné s výtahem, učebna byla velká a
světlá, přímo v budově je malá kavárnička a na rohu nonstop potraviny a to se často hodilo.
Celkově dávám této škole určitě za jedna a doporučuji, nebylo co bych vytkla.“
Hodnoceno 5.8.2016 z IP: 37.48.0.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

6. PD
„Určitě perfektně strávený rok po střední škole. Amigas mi přinesl nejen zdokonalení v jazyce,
ale také mnoho dalších poznatků. V kanceláři jsou velice ochotní lidé, kteří se snaží řešit veškeré
problémy. Lektoři na této škole jsou také výborní. Tuto jazykovou školu doporučuji všem
budoucím zájemcům.“
Hodnoceno 17.8.2015 z IP: 90.176.98.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

7. Katka M.
„Ve škole se mi líbil styl výuky - učitelé byli skvělí a s učebnicemi se pracovalo velmi dobře, byla
to zábava a ne nuda :) . Styl výuky Callanovou metodou mě taky bavil, bylo to jednoduché a
efektivní. Venkovní aktivity s rodilým mluvčím byly hodně užitečné- přineslo to spoustu nových
témat o kterých by nás ve třídě nenapadlo se bavit, ale i když jsme zůstávali ve škole, bylo to
super. Když byl nějaký problém tak se hned začal řešit. Se školou a výukou jsem spokojená,
naučila jsem se hodně a tuto školu bych určitě doporučila :) “
Hodnoceno 21.7.2015 z IP: 176.74.128.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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8. Vojta, student VŠ
„Velkou výhodou na škole je zapojení rodilých mluvčích. Angličtinu si vyzkoušíte v praxi.
Ostatní lektoři mají profesní vzdělání a zkušenosti odpovídající úrovni rodilých mluvčích. +
rychlá komunikace s vedením školy + možnost rozložení platby školného + materiály k výuce
zařízené školou + společenské akce + Callanova metoda - aktivní opakování, díky kterému si
pamatuje snad každý + individuální růst znalostí se negativně neprojevuje na kvalitě výuky dostatečné tempo skupiny + velmi dobří studenti mohou zvážit i vyšší úroveň zkoušek, než je
předpokládaná S výukou jsem spokojený. Přístup zaměstnanců školy pozitivní. Drobné
nedostatky byly vyřešeny a lze je proto přehlédnout. Studium doporučím každému, kdo má
zájem o plnohodnotnou výuku se svižným zdokonalováním znalostí.“
Hodnoceno 30.5.2015 z IP: 46.173.194.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

9. Karel Horák

Brno

„1) -personální osobnosti -operativa -příprava lektorů -dynamika 2) Příjemná atmosféra 3)
Splňuje účel. 4) Konstruktivní. 5) Spokojen. 6) Operativně, hladce. 7) Doporučuji. 8) personální osobnosti -operativa -příprava lektorů -dynamika “
Hodnoceno 2.2.2015 z IP: 83.240.42.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

10. Martin Slaný, student VŠ

Prštice

„Měli jsme skvělou třídu.“
Hodnoceno 28.1.2015 z IP: 77.48.84.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

11. Jiří Hrazdíra

Telnice

„Ve škola panovala pohoda. Učitelé se nám věnovali a když jsme něco potřebovali dokázali
nám pomoci.Na všem se dalo domluvit. Doporučuji. Navíc škola v dobrém místě ve středu
Brna. “
Hodnoceno 26.1.2015 z IP: 213.194.216.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

12. S. K.

Brno

„Nejvíce se mi ve škole líbil přátelský přístup učitelů. Mezi pozitiva bych zařadila právě tuto
vlastnost některých učitelů, poznala jsem jen 3 ale všichni byli super. Atmosféra ve škole byla
velmi přátelská. Vybavení školy teda trochu pokulhává, je ve staré budově, okna nejsou nejlepší
a to jde v zimě celkem znát, dalším negativem jsou …pokračování na další straně…
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záchody, jsou pouze dva dívčí na patře a když mají všechny
dopolední kurzy přestávku tak je to celkem masakr se na ten záchod vůbec dostat. Přístup
zaměstnanců byl dobrý, vždy se s nimi dalo na všem potřebném domluvit.S výukou jsem byla
velmi spokojena, určitě mně ten rok tam dal hodně. Určitě bych školu všem doporučila.“
…pokračování z předchozí strany…

Hodnoceno 25.1.2015 z IP: 95.82.146.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

strana 5/5

