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22 osobních doporučení
od studentů jazykových kurzů

CONFUCIUS jazyková škola
Praha, Praha 2
Studenti absolvovali a doporučili tyto jazykové kurzy
skupinové kurzy pro veřejnost, individuální studium, firemní kurzy
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 18. 12. 2018 evidujeme těchto 22 ověřených osobních doporučení:

1. Isabela Frolíková

Praha 4

„V JŠ Confucius v současné době studuji angličtinu. Nesmírně mě překvapila vstřícnost vedení
školy. Potřebovala jsem individuální výuku a preferovala jsem rodilého mluvčího. Bylo mi
maximálně vyhověno. Škola přizpůsobila den, čas i způsob a téma výuky mým potřebám. Ve
škole jsem měla dobrý pocit už příchodem na recepci, kde mě s …pokračování na další straně…
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úsměvem uvítala příjemná recepční. Neméně mě překvapilo
prostředí školy. Všechny prostory jsou vkusně zařízené a učebny vybavené interaktivními
tabulemi, což podle mojí zkušenosti přispívá ke kvalitě výuky. Veškeré poznámky z lekce mi jsou
po výuce zaslány mailem. Doporučuji všem, kdo se opravdu chce naučit cizí jazyk. Isabela“
…pokračování z předchozí strany…

Hodnoceno 13.10.2017 z IP: 109.80.206.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

2. Monika Žilková, projektantka

Říčany

„S výukou angličtiny v jazykové škole Confucius jsem velice spokojená a mohu ji každému
doporučit. Osobní přístup lektorů a celkově přátelská atmosféra :-) K tomu skvěle vybavené
učebny s elektronickými tabulemi. Škola se navíc nachází kousek od metra, takže je dobře
dostupná.“
Hodnoceno 6.10.2017 z IP: 194.228.20.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

3. Karolína Míšková, student VŠ
„Se školou Confucius jsem naprosto spokojená. Ceny jsou příznivé, škola je moderně vybavená
a recepce dělá perfektní kávu. Díky lektorce Lindě Jurčíkové mě angličtina opět začala bavit a z
hodin si toho spoustu odnáším. A když si zrovna nemůžu vzpomenout, na něco co jsme
probrali, pomůžou mi poznámky v elektronické podobě, které mi chodí po každé hodině na email. “
Hodnoceno 1.10.2017 z IP: 185.140.245.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

4. Kristina Bande, asistentka
„Po dvou měsících studia angličtiny v jazykové škole Confucius musím jednoznačně říct doporučuji! Díky výborné lektorce Lindě Jurčíkové jsem konečně překonala úroveň falešného
začátečníka a angličtina mě začala bavit. Celkově se mi v jazykové škole moc líbí. Komunikaci
zajišťují milé recepční, škola je vybavena super moderními interaktivními tabulemi a novým
zařízením, sídlí kousek od metra a k tomu mají výbornou kávu ;-)“
Hodnoceno 25.9.2017 z IP: 88.101.184.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

5. Richard Bor, Technik, FUCHS

Strakonice

„Profi pristup, interaktivní tabule, native kantoři, příjemné moderní prostředí .... doporučuji “
Hodnoceno 22.9.2017 z IP: 37.48.51.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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6. Michaela Ben Sghaier, účetní

Praha

„Jazyková škola v čele s paní ředitelkou Kolářovou má osobitý přístup ke každému studentovi a
snaží se vždy vyhovět přání a požadavku studenta. Vybavenost školy je na vysoké úrovni
(interaktivní tabule), pro studenty k dispozici nápoje. Třídy jsou pěkné, čisté. Dobrá dopravní
dostupnost. Jazykovou školu Confucius velice doporučuji!!! “
Hodnoceno 20.9.2017 z IP: 84.42.147.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

7. Ivo Toth, travel assistance coordinator, Global assistance a.s.

Praha

„Už cca půl roku docházím do Confucia na individuální výuku španělštiny s lektorem Luisem
Palaciosem a jsem absolutně spokojený a nadšený. Luis je neuvěřitelně vnímavý, empatický a
trpělivý a tajně ho podezírám, že umí číst myšlenky, protože vždy ví zcela přesně, co se
pokouším říct a vždy mi napoví přesně to slovo, které si nemohu vzpomenout nebo neznám.
Nechápu, jak to dělá. Jeho hodiny jsou vždy zajímavé, různorodé a zábavné, nejdůležitější ale
je, že sám na sobě vidím obrovský progres. Vždycky jsem se trochu obával chodit do
jazykovky, nevěřil jsem si a trochu jsem se styděl za podprůměrnou a lámanou úroveň, jakou
mluvím. Luis mne tohoto zbytečného pocitu zbavil v podstatě hned na první hodině a
momentálně jsem schopen mluvit španělsky zcela bez obav. Pokud chcete začít a naučit se
fantastický a libozvučný jazyk, jakým je španělština, rozhodně doporučuji Luise a jazykovou
školu Confucius. Velmi dobrou a příjemnou zkušenost mám také s lektorkami angličtiny Eve
Eliášovou a Amandou Howe. A zmínit musím také tým báječných, milých, sympatických a
ochotných recepčních. Děkuji. Ivo Toth“
Hodnoceno 13.6.2017 z IP: 80.188.94.xxx (GLOBAL ASSISTANCE a.s.)

8. Zdeněk Bočko, Jednatel, B&S Sales, spol. s r.o.

Praha 3

„Chodím na výuku angličtiny již několik měsíců a jsem s výukou velmi spokojen, jak ze strany
vybavenosti školy (+interakticní tabule), tak i výběr lektorů, dále kladně hodnotím znalost
lektorů na anglický jazyk, vřele doporučuji, stačí vyzkoušet a již nikdy tuto školu neopustíte,
dokud nebudete umět anglicky jako rodilí mluvčí :-)“
Hodnoceno 9.5.2017 z IP: 84.42.207.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

9. Karel Novák, Technik - lektor,, OSVČ v oblasti vzdělávání

Praha 10

„Moje vysoké hodnocení vaší jazykové školy vychází především z těchto pohledů : Škola je
vybavena moderní didaktickou techhnikou umožňující efektivní interaktivní výuku na vysoké
úrovni. Lektoři svým …pokračování na další straně…
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přístupem navozují přátelskou atmosféru s důsledným a
spravedlivým zapojováním všech studentů do výukového procesu. Komunikační schopnosti
lektorů, jejich pohotové reakce a srozumitelná vysvětlení v duchu J.A. Komenského, nenechávají
nikoho na pochybách, že je dobré navštěvovat právě tuto jazykovou školu. “
…pokračování z předchozí strany…

Hodnoceno 5.3.2017 z IP: 89.177.237.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

10. Veronika Buzková, Carent Praha
„Upřímně musím tuto jazykovou školu moc moc pochválit, jednak příjemné moderní prostředí,
včetně techniky, dobrá dopravní dostupnost. Hlavní pro mě byla kvalita lektorky pro
individuální studium paní Benešové, která je opravdu úžasná v tom duchu, že mi přišlo, že
najednou nemám problém mluvit a mluvit i dobře. Motivovala mě zajímat se a nebát se
němčiny. Jsem ráda, že jsem měla možnost absolvovat lekce právě s ní v budoucnu se opět
obrátím na tuto jazykovku. Mám poměrně velké srovnání, studovala jsem i pomaturitní studium
rok, celý život i v zaměstnání nás učili (ne moc kvalitně). VŘELE DOPORUČUJI VŠEM
BUZKOVÁ“
Hodnoceno 18.1.2017 z IP: 193.85.157.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

11. Daniela Filípková, bankovní specialista, Česká spořitelna, a.s.

Praha 6

„Velice se mi líbila přátelská atmosféra ve škole. Výuka s rodilým mluvčím probíhá nenucenou
formou konverzace, do které jsou zapojováni všichni studenti. Lektora zajímá vždy názor všech
studentů k danému tématu. V případě potřeby procvičujeme i gramatiku, na přání i obchodní
angličtinu. Tuto školu bych rozhodně doporučila, neboť splnila všechna má očekávání a výuka
mne moc bavila a baví. “
Hodnoceno 25.12.2016 z IP: 109.183.133.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

12. Josef Ziegler, jednatel, ZIHOS, s.r.o.

Klatovy

„K největším pozitivům školy patří přátelská atmosféra, dobrá kvalita výuky a individuální
přístup ke každému. Většina kantorů je na velmi vysoké úrovni, jak po stránce jazykových
znalostí, tak i schopnosti něco naučit. Se školou jsem velice spokojený a doporučil bych ji
dalším.“
Hodnoceno 22.12.2016 z IP: 109.81.182.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

13. Martin Bubik, programator, Global Assistance a.s.

Praha 8

„Ocenuji individualni pristup a trpelivost vyucujicich. Hodiny s rodilymi mluvcimi jsou zajimave
a mnohdy i zabavne.“
Hodnoceno 20.12.2016 z IP: 80.188.94.xxx (GLOBAL ASSISTANCE a.s.)
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14. Jiří Machovec, Global Assistance

Praha 8

„Začínám se učit tento složitý, pro Evropana nesnadný jazyk. Musím říci, že způsob výuky je
velice individuální a za ten rok, co jsem se snažil pochopit základy angličtiny jsem poznal řadu
učitelů z této školy. Byť jsou velmi mladí, mají při výuce trpělivost a povzbuzují žáky,
upozornění na chyby a stálé opakování některých frází a tím učení a přijímání větných skladeb
jsou pro výuku opravdu tím správným směrem. Mohu vřele doporučit i způsob střídání rodilého
mluvčího s česky mluvícím vyučujícím. To je ten správný způsob, jak donutit žáka k pochopení a
vstřebání anglického jazyka. Zápisy slovíček, frází, vysvětlování a zápis do sešitu slouží pro
opakování.Používání učebnic souběžně s konverzací ale ne vždy podle postupu jednotlivých
kapitol je pro mne tím správným způsobem jak se donutit naučit tento jazyk. Myslím, že právě
tento komplexní, individuální a neomezující přístup všech učitelů mne naučil to co dnes umím.
Způsob organizace lekcí a mého času je rovněž velice flexibilní a rád se dopředu připravím na
lekci. Pokud nemohu, je ze strany školy možno přes koordinátora domluvit se na jiném čase a
termínu. VŘELE DOPORUČUJI VŠEM CO CHTĚJÍ TENTO JAZYK POCHOPIT A PO VELICE
KRÁTKÉ DOBĚ SE I DOMLUVIT..“
Hodnoceno 20.12.2016 z IP: 80.188.94.xxx (GLOBAL ASSISTANCE a.s.)

15. Denisa Beranová, Student SŠ

Praha 10

„Velmi ráda tam chodím a vždy se těším na další lekci. Jsem moc spokojená s lektorkou Evie
Eliášovou, která se mi vždy přizpůsobí a opravdu mě dokáže naučit. Chodím na individuální
výuku, se kterou jsem moc spokojená, protože záleží jen na mě, co chci probírat, zda gramatiku
nebo konkrétní věci do školy.“
Hodnoceno 19.12.2016 z IP: 78.80.9.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

16. Pavel Strapko, manager, Global Assistance a.s.

Praha8

„oceňuji individuální přístup, lektoři se prolínají český a rolý, škola vychází vstříc potřebám
žáka“
Hodnoceno 19.12.2016 z IP: 80.188.94.xxx (GLOBAL ASSISTANCE a.s.)

17. Václav Balabán, Dispečer, Global Assistance

Praha

„Během kurzu v roce 2014 jsem se setkal s několika lektory. Všem mnohokráte děkuji za jejich
neuvěřitelnou trpělivost, především pak rodilým mluvčím. Přístup a vstřícnost všech je
ohromující. Jsem velice spokojen s náplní jazykového kurzu i s lektory. Studium v této jazykové
škole, doporučuji všem, kteří se chtějí něco naučit.“
Hodnoceno 3.1.2015 z IP: 90.177.213.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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18. Martina Ropková, referent bezpečnosti státu, Ministerstvo vnitra ČR

Praha 10

„Pozitiva - dobrá dopravní dostupnost, dobrá vybavenost (možnost občerstvení a posezení
před začátkem výuky), učebny odpovídající počtu žáků ve skupině.“
Hodnoceno 28.12.2014 z IP: 93.153.38.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

19. Květa Příbaňová

Praha

„Děkuji, s výukou pana Ladislava Vrtiše jsem velmi spokojena. Dobře motivuje ke studiu,
srozumitelně vše vysvětluje a je s ním legrace. Doporučuji. Ve škole je možné si půjčit literaturu
a díky audionahrávkám se učit anglicky opravdu efektivně. “
Hodnoceno 21.12.2014 z IP: 90.181.75.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

20. Markéta Urbanová, dispečer, GLOBAL ASSISTANCE a.s.
„Pro žáka dělá školu učitel. V roce 2014 jsem měla obrovské štěstí na dva excelentní lektory na IANA a na WILLA. Od dětství se zabývám němčinou a na rozdíl od většiny ostatních
považuji angličtinu za "nutné pracovní zlo" - v Confuciu jsem však získala k angličtině a její
výuce veskrze pozitivní postoj. S těmito LEKTORY mě ANGLIČTINA prostě BAVÍ. Moc děkuji
lektorům, jmenovitě Ianovi a Willovi a samozřejmě centrálnímu mozku - úžasné paní Kolářové.
Hodně štěstí do nového roku všem přeje Markéta Urbanová“
Hodnoceno 19.12.2014 z IP: 80.188.94.xxx (GLOBAL ASSISTANCE a.s.)

21. Pavel Vyskočil, Manager call-centra, GLOBAL ASSISTANCE a.s.

Litoměřice

„Skvělý přístup všech zaměstnanců i lektorů, projevili velikou ochotu při individualizaci kurzu.
Samotná výuka je skvěle připravená velmi kvalitní náplní, vždy se naučím mnoho nových věcí a
posouvám se do další úrovně jazyka. “
Hodnoceno 17.12.2014 z IP: 80.188.94.xxx (GLOBAL ASSISTANCE a.s.)

22. Ivana Lázniková, dispečer, Global Assistance,a.s.

Praha 8

„Nejvíce oceňuji vstřícný přístup při organizaci jednotlivých hodin a přizpůsobení mým
časovým možnostem. Přátelský a zodpovědný přístup lektorů, jejich připravenost na každou
hodinu. Atmosféra školy je pozitivní, motivační a přátelská - žádná nuda jako ve škole :-)“
Hodnoceno 16.12.2014 z IP: 80.188.94.xxx (GLOBAL ASSISTANCE a.s.)
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