
1. Simona Prokopová, student VŠ Zlín

„Líbila se mi různorodost a velký záběr výuky. I přes to, že jsme toho probrali spoustu, vždy se
kladl důraz na pochopení látky. 3 hodiny svižné angličtiny denně mi přišli také tak akorát.
Všichni se k sobě chovali mile a s kantorem jsme vždy našli společnou řeč. Rozhodně bych
Linguu doporučila dál přátelům či rodině.“

Hodnoceno 14.7.2020 z IP: 185.84.232.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

Jazykovky.cz  adresář jazykových škol a kurzů v ČR

od studentů jazykových kurzů

Jazyková škola Lingua
Zlín

Studenti absolvovali a doporučili tyto jazykové kurzy
pomaturitní studium

Autenticitu osobních doporučení garantuje provozovatel největšího českého jazykového portálu Jazykovky.cz,
společnost gdi, s.r.o. Jazykové školy hodnotí studenti výhradně prostřednictvím elektronických formulářů

Jazykovky.cz a jsou ponechána bez úprav. Autenticita doporučení je ověřována technickými prostředky a
namátkovou kontrolou. Společnost gdi, s.r.o. má kontakty na níže uvedené studenty. Úplnost a pravost

doporučení můžete nechat ověřit na telefonu +420 516 116 547.

Mgr. Václav Kovařík
garant osobních doporučení Jazykovky.cz

K 14. 7. 2020 evidujeme tyto 3  ověřené osobní doporučení:

3 osobní doporučení
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2. Karolína Zavřelová, Grafička, SubliProfi Otrokovice

„Na škole se mi líbila přátelská a pohodová atmosféra, ochota lektorů učit i během karantény.
Bavily mě aktivity, při kterých se střídali partneři. Díky tomu jsem se "nenápadně" a rychleji
seznámila s ostatními (protože bez učitelského "donucení" bych se kvůli mé stydlivosti... do styku
s ostatními asi tak moc nedostala :D) takže jsem za to velmi ráda :D. Zaměstnanci, kteří mě učili
byli úžasní, kdykoliv poradili. Nikdy se nestalo, že by někdo z nich přišel s blbou náladou. Taky
jsem velmi ráda za to, že Cambridge závěrečný test se konal přímo ve škole. Konečně jsem
pochopila předpřítomné a předminulé časy, ale předbudoucí asi nikdy nepochopím. Školu
určitě doporučím.“

Hodnoceno 2.7.2020 z IP: 188.246.111.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

3. Jiří Vrba Zlín

„Velké plus jazykové školy je způsob výuky jazyka. Není to ten klasický způsob, jaký všichni
známe z minulého studia, kde jsme se museli dlouhé noci učit slovíčka a gramatiku, abychom z
dalšího testu dostali dobrou známku a prošli. Zde je výuka pojata poněkud volnějším
způsobem, který je velmi prospěšný v tom, že člověka tak rychle nežene kupředu a nesnaží se
ho naučit co největší množství informací v co nejkratším čase. Slovíčka a gramatika se učí
průběžně a společně s ústními cvičeními si toho časem člověk zapamatuje daleko víc, než kdyby
se to musel neustále učit nazpaměť ze dne na den. Velké plus za mě je také atmosféra během
výuky. S učiteli se dá povídat i o věcech, které přímo nesouvisí s látkou hodiny, ale přesto ji
nějak obohacují (například nedávné prezidentské volby v USA). Člověk se tedy dozví i jiné
věci, které souvisejí s jazykem, jenž se učí. Pomaturitní studium jazyka je nejlepší volba pro lidi,
kteří si ještě pořád nejsou jistí tím, co by chtěli v budoucnu studovat, ale zároveň nechtějí ještě
začít pracovat. Na jazykové škole se můžete zdokonalit v jazycích, připravit se na
mezinárodně uznávané zkoušky (např. FCE, CAE, TOEIC, atd.) a poté plynule navázat na
vysokoškolské studium nebo rovnou nastoupit do práce se značnou výhodou v jazycích.
Rozhodně jazykovou školu doporučuji, nemáte co ztratit. :)“

Hodnoceno 28.1.2017 z IP: 217.112.164.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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