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adresář jazykových škol a kurzů v ČR

2 osobní doporučení
od studentů jazykových kurzů

MANGGUO
Jazyková škola Mangguo
Studenti absolvovali a doporučili tyto jazykové kurzy
dálkové kurzy přes internet
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 16. 10. 2018 evidujeme tyto 2 ověřené osobní doporučení:

1. Kateřina Kasperová, zubní lékař

Karlovy Vary

„Individuální kurz po Skype byl přesně to, co jsem hledala. Lektor je přívětivý a trpělivý, oceňuji
časovou flexibilitu. Věci vysvětluje srozumitelně a s jeho pomocí jsem si zapamatovala i
zapeklitá slovíčka. Mám radost, že jsem našla tento kurz. Určitě doporučuji všem zájemcům o
japonštinu.“
Hodnoceno 13.6.2016 z IP: 185.73.103.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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2. Jan Ondlevec, Student SŠ

Zlín

„Škola Mangguo languages mi dala příležitost studovat jazyk, který není jen tak dostupný a tím
je Japonština. Narazil jsem v reklamách na facebooku na jeden z jejich jazykových pobytů a
ten mě dokázal nasměrovat správně. Komunikace se školou je naprosto parádní (přihlášku jsem
odesílal po 22. hodině a během chvilky mi došel e - mail, že jsem úspěšně přihlášen), lektorka je
také báječná (ví jak látku vysvětlit osobně i dálkově přes skype, je trpělivá, veselá...) K dálkové
výuce: Po jazykovém pobytu (který byl naprosto parádní) mi byla nabídnuta jazyková lekce
přes skype, protože ve Zlíně není nikoho, kdo by JP učil. Z prvu jsem byl skeptický, protože mi
učení takto připadalo neefektivní. Naštěstí je to lepší než jsem předpokládal. Lektorka dokonale
umí vysvětlit látku i přes již zmíněný internet a tedy tu není naprosto žádný problém. V jazyku se
dále zlepšuji zrovna tak, jak bych navštěvoval hodiny někde ve třídě a možná je i domácí
prostředí lepší. [člověk si udělá kafe a tak =)] Nevím co více bych napsal, snad už jen to, že
pokud se chcete učit Čínsky nebo Japonsky, tak určitě zvolte tuto školu, protože má naprosto
báječný přístup k lidem, zkušené lektory, příjemnou atmosféru a dává i možnost potkat rodilé
mluvčí, čímž mnohem lépe prohloubíte svoje schopnosti. =) “
Hodnoceno 17.4.2016 z IP: 88.102.84.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

strana 2/2

