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16 osobních doporučení

od studentů pomaturitního jazykového studia

BOHEMIA INSTITUT
Praha, Praha 10
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 20. 6. 2018 evidujeme těchto 16 ověřených osobních doporučení:

1. Karel Dáňa , Student PedF UK
„Škola mě plně připravila na přijímací zkoušky z francouzštiny ke studiu na Pedagogické fakultě
Univerzity Karlovy, na mezinárodní jazykové zkoušky z francouzštiny Telc a TFI. Do školy jsem
chodil velmi rád. To proto, že zde panovala velmi dobrá atmosféra, jak lektoři, tak správní
zaměstnanci byli velmi vstřícní a ochotní. Důraz je zde kladen na kvalitu výuky jazyka, což
mohu jedině potvrdit. Hodně mi pomohlo nabytí jazykových znalostí a dovedností, které se mi
hodí při dalším studiu a praktickém životě. Dále oceňuji to, že škola se nachází v klidné lokalitě
Prahy, přesto asi 10-15 minut od centra. Chci vyjádřit veliké díky lektorům Mgr. Šlechtové,
Mgr. Dubědové, Francku Lepesantovi a Fabienu Vautrinovi.“
Hodnoceno 5.3.2018 z IP: 46.135.20.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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2. Gabriela Franklinová, študent
„Najväčšie pozitíva sú príjemní a ústretoví učitelia, pri ktorých sa naozaj niečomu naučíte,
venujú sa vám a náuka je zábavná. Výhodou je aj možnosť získania certifikátu a takisto aj
dobrá dostupnosť a lokalita (zastávka tramvaje, Albert, reštaurácia). Určite doporučujem. :)“
Hodnoceno 11.6.2017 z IP: 89.177.247.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

3. Jan Velebný, potencionální Vš student

Praha 10

„Zprvu jsem přemýšlel, zda mám dát dvojku nebo jedničku a i přes to, že jsou tu nějaká
negativa, rozhodl jsem se pro jedničku kvůli ceně, která v porovnáním s ostatními jazykovkami
velmi příznivá. K těm negativům : Navštěvoval jsem intenzivní pomaturitní kurz, který musí mít
alespoň 4 * 45 min vyučovacích hodin 5 dní v týdnu, hodiny byly však řešeny stylem 2 * 90
min, což u klasické výuky dle mě může způsobovat lehčí ztrátu pozornosti ke konci hodiny. Taky
některé hodiny nebyly úplně zajímavé, ale nešlo o nic dramatického. To jsou možná jediné
nedostatky, jinak jsem byl velmi spokojen. Měli jsme 4 předměty, z toho 2 gramatiky - v jedné
jsme rozebírali novou látku formou teorie a tady bych chtěl vyzdvihnout vyučujícího Karla - asi
nejlepší učitel, kterého jsem kdy potkal, měl skvělý lidský přístup a perfektně vysvětloval, látku
uměl udělat velmi zajímavou a zábavnou, říkal zajímavosti i vtípky, ten mě toho naučil asi
nejvíce. No a v druhé gramatice jsme probírali látku více prakticky, učitel zde byl rodilý mluvčí,
což byla výhoda. Škoda ale byla, že s námi často jen projížděl cvičení v učebnici a pokud se
chtěl člověk dozvědět něco nad rámec, musel se ho zeptat, ale když to udělal celkem to stálo za
to. Další předmět byly Reálie, což je v podstatě dějepis a zeměpis anglicky mluvících zemí,
může to znít nudně ale hodiny byly koncipovány dost interaktivně a zajímavě, aby vás to
zaujalo, i když o podobné věci nemáte vůbec zájem, navíc se tento předmět hodí například na
přípravu na přijímačky na nějakou anglistiku apod. Poslední předmět byla anglická
konverzace, což byla naprostá pohoda, kde jsme většinou rozebírali aktuální dění, nebo i hráli
hry, učitel zde taktéž nebyl Čech a byl neskutečně milý a vstřícný. Celkově můžu říct, že
rozhodně nelituji, že jsem se na tuto školu přihlásil a naučil jsem se zde toho opravdu hodně,
přístup je profesionální, ale osobní a přátelský. Škola je to perfektní pokud si chcete zlepšit svoje
dovednosti v mluvení před ostatními, v gramatice a obecně v jazyce nebo pokud se chcete
zdokonalit před přijímačkami a není to špatná varianta pokud hledáte jen něco kvůli statutu
studenta. “
Hodnoceno 8.6.2017 z IP: 89.176.54.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

4. Markéta Zelenková

Praha 9

„Profesoři se dokazali na němčině obstojně vypořádat se začátkem, kdy mezi námi byli úplní
začátečníci, ale i vicé pokročilý. Měli s námi celý rok patřičnou trpělivost a uplaťňovali pozitivní
přístup. Za celý ten rok jsem se toho hodně naučila a hlavně jsem ztratila strach mluvit cizími
jazyky. Kombinace němčiny a angličtiny byla …pokračování na další straně…
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výborná a i na angličtině jsem byla spokojená. Jediný, s čím jsem
nebyla úplně spokojená byli německé realie. Konečně jsem byla na škole, kam jsem se opravdu
mohla těšit. Třídní kolektivy byli dobré a profesoři dokázali udržet přátelskou atmosféru po celý
rok. (výuka v kombinaci 20 hodin němčiny a 10 angličtiny týdně)“
…pokračování z předchozí strany…

Hodnoceno 7.6.2017 z IP: 193.86.27.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

5. Nelly Bočková
„Nepříjemná situace nastala pouze tehdy, když jsem potřebovala navštívit kancelář. Na
druhou stranu studium (to je to podstatné) si chválím a jsem ráda, že jsem si vybrala právě tuto
školu. Výborní lektoři. Navíc poslouchat a mluvit s rodilým mluvčím je podle mého názoru velká
výhoda. Navštěvovala jsem vlastně dva intenzivní kurzy a to němčiny a francouzštiny.
Německý jazyk byl intenzivnější. Chtěla bych zmínit paní Helenu, která učí už nějaký ten pátek,
přesto však nepolevila ve svém poslání. Může se zdát trochu přísná, ale umí hodinu i odlehčit.
Je to člověk, kterému opravdu záleží na tom, aby vás něco naučil, aby vám něco předal a
dokonce i na vás samotných. A přesně takový by měl být každý učitel. V BI jsem na pár
takových narazila. Hodiny paní Věry vypadaly úplně jinak a přesto měly stejné poselství. Paní
Věra má spoustu energie, zejména pozitivní energie a ať chcete či nikoliv nakazí vás.
Francouzky jsem neuměla ani slovo a po 8-9 měsících se domluvím. Frank a Franck, oba rodilí
mluvčí, jsou vždy ochotní, vstřícní a přátelští, stejně tak jako ostatní. Pokud usilujete o zlepšení
vašich jakzykových schopností, je tohle ta správná volba.“
Hodnoceno 6.6.2017 z IP: 185.46.137.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

6. Júlia Kičurová

Stará Ľubovňa

„Do Bohemia Institu som prišla s určitými znalosťami angličtiny (b1-b2). Za rok mi pomaturitné
štúdium pomohlo výrazne zvýšiť úroveň jazyka vo všetkých smeroch - gramatika, výslovnosť,
komunikácia. Lektori v škole sú každý niečím zaujímavý a každý vás dokáže naučiť niečo iné,
niečo nové. Celková atmosféra v škole a v triede je super, s lektormi sa bavíte ako s kamarátmi,
sú ochotní a hlavne trpezliví :-) Ďakujem za super rok, za ľudí, ktorých som spoznala, za zážitky
a samozrejme za zlepšenie jazyka :-)“
Hodnoceno 26.5.2017 z IP: 85.70.152.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

7. Bohumil Mára, Manager
„Moji učitelé byli skvělí. Vzájemně se doplňovali. Jejich volba od školy byla dobrá. Ocenil
jsem, že ve třídě bylo přiměřeně množství spolužáků. Ocenil bych jsem …pokračování na další straně…
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kvalitní a stále fungující internet a to i ve třídách vzdálených od
vedení školy. Přístup vedení školy byl dobrý a musím říci , že se snažili vyjít nám všem vstříc.
Celý kurz měl smysl. Čeho jsme měli a chtěli dosáhnout, toho jsme dosáhli. (Kurz španělštiny)
Všichni tři učitelé měli velmi dobrou úroveň.“
…pokračování z předchozí strany…

Hodnoceno 15.5.2017 z IP: 188.120.203.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

8. Tereza Adamíková, finanční poradce, Fincetrum, a.s.

Praha 10

„Se studiem na Bohemia Institutu jsem nadmíru spokojená. Nejvíce se mi líbila efektivita, při
studiu jsem zvládla udělat autoškolu a k tomu chodit na odpolední do práce. Studium se v tomto
nastavení zakončila závěrečnou mezinárodní zkouškou TELC B2 z francouzského jazyka. Na
svou lektorku Věru si často vzpomenu, byla vždy spravedlivá, milá, vtipná a v dobré náladě :)
Atmosféra v institutu byla moc příjemná, taková rodinná, tím, že to není žádný masový ústav.
Kvalita výuky byla pro mne nadstandardní. Mockrát Vám za tuto živtoní etapu děkuji Bohemko.
Jen tak dál ! Tereza“
Hodnoceno 20.2.2017 z IP: 213.151.79.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

9. Vladimir Monastyrskii, student VŠ

Praha

„Student-cizinec o pomaturitním studiu francouzštiny na Bohemia Institute (absolvent roku 20152016, nyní student FF UK) Pokud máte volný rok a přemýšlete nad tím, jak se dá ztrávit s co
největším přínosem, vřele doporučuji použít ho k zvládnutí jednoho z nejkrásnějších, ale
bezpochyby ve stejné míře užitečných jazyků - francouzštiny. Samozřejmě, že k tomu je třeba
zvolit opravdu kvalitní kurz, a právě na takový jsem se narazil. Výuka probíhá každý den, měli
jsme 4 lektory, z nichž 2 byli rodilí mluvčí, 2 - české lektorky. Všichni lektoři byli velmi hodní (i
celková atmosféra během celého roku byla přátelská), radi odpovídali na jakékoli otázky
během i po hodinách, příčemž jakékoli úrovně, i třeba stokrát stejné. Všichni studenti měli
různou úroveň francouzštiny, ale i ti, kdo ji nikdy předtím nestudoval (včetně mě) rychle se
dopracovali dobré úrovně, kurz šel od nuly, pokročilejší taky se nenudili: buď opakovali, buď
dostavali papíry se složitejšími cvičeními. Takže díky pedagogickému umění lektorů v tak
rozmanité podle úrovně třídě každý dělal pokroky souměrně svým schopnostem pomnoženým
na píli a zájem. Takže to je opravdu intenzivní kurz, po kterém se jazyka už nebudete bát, ještě
za 2 měsíce do skončení kurzu naprostá většina studentů dosáhla úrovně B2. Žádný tak dobrý
kurz jsem dříve nezažíval.“
Hodnoceno 4.9.2016 z IP: 88.102.117.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

10. Jana Vybíralová, in house lawyer

Praha 6

„Velmi kompetentní vedení školy,profesionální tým lektorů, kteří studenty pečlivě připraví, resp.
umožní jim připravit se na požadovanou zkoušku z vybraného jazyka. Konkrétně v mém
případě, ač byla němčina mým druhým cizým jazykem, díky ročnímu studiu, jsem se bez
problémů dostala na …pokračování na další straně…
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všechny VŠ, kde byla určitá úroveň jazyka požadována. Skvěle
zvládnutá gramatika, ze strany lektorky (omlouvám, ale už si nepamatuju jméno, neb je to dnes
13 let, co jsem na BI studovala).. Dokonce i po 13 letech mi v BI vysli vstříc a pomohli mi zajistit
potřebné dokumenty, které ode mne vyžaduje stétní správa.. doporučuji!“
…pokračování z předchozí strany…

Hodnoceno 25.8.2016 z IP: 78.111.125.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

11. Marek Jiřinec
„Škola dle očekávání poskytla dostatečnou přípravu na zkoušky FCE a TOEIC. Musím říci, že s
lektrory jsem byl naprosto spokojen a to hlavně díky jejich osobitému přístupu Osobně musím
poděkovat lektorům Karlovi & Kevinovi za jejich snahu připravit nás na zkoušky.“
Hodnoceno 8.6.2016 z IP: 89.29.90.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

12. Teresa Klímová
„Velice se mi líbil přístup a důkladnost na hodinách. Výuka probíhala na úrovni, všichni lektoři
byli vždy precizně připraveni na hodiny. Velkým plusem je také kontakt se zahraničními lektory.
Za mě určitě Doporučuji!!!“
Hodnoceno 3.6.2016 z IP: 62.24.74.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

13. Karel Dáňa, student PedF UK

Kostomlátky

„Loňský školní rok jsem zde studoval na pomaturitním studiu francouzský jazyk. Díky vstřícným
lektorům a intenzivní jazykové přípravě se mi podařily dva úspěchy - dostat se na
pedagogickou fakultu (obor ČJ-FJ) a udělat si mezinárodní certifikát TELC B2 z francouzštiny.
Za největší pozitiva školy považuji kvalitní tým lektorů, vedení školy, které dokáže studenty
informovat o kurzech, jazykových zkouškách a výhodách při studiu a klidnou lokalitu, kde se
škola nachází, ale z centra se sem dostanete již během 10-15 minut. Školu doporučuji nejen
mým známým, ale také ostatním zájemcům (nejen) o jazykové studium.“
Hodnoceno 18.2.2016 z IP: 37.48.40.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

14. Daniel Rot, lektor, The Philadelphia Academy

Mladá Boleslav

„Líbilo se mi, že jsme se museli naprosto obejít bez českého jazyka, byť ze začátku to bylo
hodně náročné, ale asi po třech týdnech jsem si zvykl a začal jsem skoro všemu rozumět a i více
hovořit. Dobré bylo tématické rozdělení výuky na jednotlivé bloky - jedna lekce byla zaměřena
na gramatiku, další na reálie, další na poslech a porozumění. Lektoři nás nenechali odpočívat a
díky tomu jsem se hodně zlepšil. Atmosféra byla výborná, lektoři i pracovníci kanceláře byli
ochotní a příjemní, všechno měli připravené a zorganizované, nedocházelo k žádným
zmatkům, v učebnách bylo vše, co jsme potřebovali. …pokračování na další straně…
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Díky pevnému a neúprosnému režimu výuky se mi podařilo udělat
státní zkoušku a vzápětí získat jedinečnou práci - u pracovního pohovoru byla důležitá
především úroveň angličtiny. Bez kurzu u Bohemia Institutu bych rozhodně neobstál. Byla to
jedna z mála životních investic, které vůbec nelituji. Navíc jsem si ještě odnesl trvalé
kamarádství s jedním ze spolužáků.“
…pokračování z předchozí strany…

Hodnoceno 11.12.2015 z IP: 85.71.232.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

15. Martina Zedníčková, student
„Na Bohemia Institutu jsem navštěvovala pomaturitní studium francouzského jazyka. Jsem
naprosto spokojená s prací lektorky Věry, které patří můj obrovský dík. Její hodiny, které měla
vždy precizně připravené mě nejenže bavily nejvíc, ale také mi nejvíc daly. Děkuji za skvělou
přípravu na VŠ. Mohu jen doporučit!“
Hodnoceno 12.6.2015 z IP: 78.128.189.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

16. Tereza Zahradníková, studentka
„Navštěvovala jsem zde pomaturitní studium francouzštiny a jako začátečníkovi mi tato škola
opravdu hodně dala. Moje očekávání ohledně dosažené jazykové úrovně na konci roku bylo
splněno a rozhodně mohu doporučit. Co se týká lektorů, musím především vyzdvihnout
vynikající práci lektorky Věry a dále také Lenky a pana Lepesanta.“
Hodnoceno 12.6.2015 z IP: 90.180.164.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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