
1. Václav Halm , student VŠ Brno

„Navštěvoval jsem pomaturitní kurz němčiny v roce 2021/22 a po pár měsících můžu říci, že to
byl jeden z mých nejlepších školních roků. Škola opravdu připraví na certifikát, bez vlastního
snažení to ale samozřejmě nejde. Když už se tam teda přihlásíte, tak se učte, zajímejte se (nikoli
být v depresi, že jste se nedostali na vš) a buďte jazyku otevření. Za mě vám dá jazykovka
maximum, co může, v poměru cena/výkon. Paní Bukovská, co kurz vede, je úžasná a učí od
srdce, stejně jako další její kolegyně, které se pak ve výuce střídají a taky vyvažují. Mohu tedy
dát mé plné doporučení.“

Hodnoceno 28.9.2022 z IP: 78.80.123.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

od studentů jazykových kurzů

Jazyková škola s právem SJZ Brno
Brno, Brno-střed

Studenti absolvovali a doporučili tyto jazykové kurzy
skupinové kurzy pro veřejnost, pomaturitní studium

Autenticitu osobních doporučení garantuje společnost gdi, s.r.o. Jazykové školy hodnotí studenti výhradně
prostřednictvím elektronických formulářů gdi, s.r.o. 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 gdi s.r.o.

K 28. 9. 2022 evidujeme těchto 26 ověřených osobních doporučení:

26 osobních doporučení
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2. Kateřina Košťálová

„Ve školním roce 2020/2021 jsem chodila na pomaturitní kurz angličtiny a byla jsem velmi
spokojená. Nejvíce se mi na škole líbil přístup lektorů ke studentům, jelikož byl velmi přátelský.
Jako další pozitiva této školy bych chtěla určitě zmínit trpělivost lektorů, např. při on-line hodinách
to nebylo vždy s námi, jako studenty jednoduché, dále bych chtěla pochválit organizaci školy -
všechny důležité informace nám byly vždy poskytnuty včas a v neposlední řadě nesmím
opomenout precizní přípravu na jazykové zkoušky. Jsem neskutečně vděčná za to, jak jsem byla
schopná se díky této Jazykové škole zdokonalit v angličtině za pouhý rok, zejména v mluveném
projevu, ale i v gramatice a také jsem si rozšířila slovní zásobu. A proto bych tuto Jazykovou
školu určitě doporučila svým známým.“

Hodnoceno 29.8.2021 z IP: 93.99.167.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

3. Arnošt Fridrich Brno

„Na jazykovou školu jsem šel hlavně proto, abych se zdokonalil v němčině, což se mi povedlo,
protože jsem úspěšně složil státní zkoušky. Jako 3 největší pozitiva školy uvádím profesionální, ale
přátelský přístup, dále tempo výuky a také její obsah - práci s různými materály, nejen s učebnicí
nebo pracovním sešitem. Oceňuji také konverzaci na denní bázi, což považuji za největší přínos.
Celkově jsem s výukou a s většinou učitelů spokojen, zvláště pak s p. Maršíkovou a p. Čechovou.
Ačkoli po většinu školního roku 2020/21 probíhala distanční výuka, dala se zvládnout bez
větších problémů. Bohužel se z důvodu koronaviru nekonaly žádné mimoškolní aktivity, tedy
kromě předávání osvědčení, ale za to škola samozřejmě nemůže. Školu bych určitě doporučil
všem, kteří se chtějí naučit cizí jazyk nebo se chtějí v jazyce zdokonalit. Na závěr bych rád
poděkoval všem učitelům za to, co pro mě udělali a co mě naučili. Děkuji za příjemně strávený
školní rok.“

Hodnoceno 29.6.2021 z IP: 95.82.164.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

4. Marek Janoušek, student Velke Mezirici

„Na školu jsem šel s tim, že se chci přes rok zlepšit v němčině. Daný rok pro mě byl poměrně
náročný, jelikož jsem se paralelně se školou připravoval na příjímací zkoušky na zubní lékařství
LFMU v Brně. Ve škole jsem byl s výukou maximálně spokojen, co se týče pani Bukovske a
Koudelkové. Jejich hodiny pro mě byly velmi přinosné, jelikož to s nimi nebylo pouhé biflování
sloviček, ale dokázaly nas učit slovička a gramatické jevy pomoci různých her a dalších
interaktivnich aktivit. Behem výuky jsme také neustále probírali aktuální svátky nebo různé
významné festivaly v Nemecku a Rakousku, četli o nich članky a pouštěli si různa videa k tematu a
překladali si je, což mě moc bavilo. Ostatni učitelé byly moc vlídní, ale jejich výuka mě tolik
neoslovila. Hlavní 3 body jsou:1) moderni, interaktivní a kvalitni pristup k vyuce 2) vstřícnost
vedení …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  školy 3) mimoskolni aktivity ( Bier Fest), vylety,... Na školu se chci
během 2 let vrátit a využít možnost večerních kurzů, jelikož se mi němčina bude v budoucnu
hodit. Děkuji za pochopení a vstřicnost ucitelu i vedení školy a hlavne paní Mgr. Lence Bukovske.
Bývalý student pomaturitního studia němčiny, Marek Janoušek“

Hodnoceno 10.12.2019 z IP: 95.82.135.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

5. Stella Juříková

„Tempo výuky , styl výuky, počet žáků -> akorát, výtah, doba trvání vyučování, Beerfest Až
přátelsky, pohodlný, ta trpělivost je NEOCENITELNÁ Spokojená jsem určitě, dokonce už jsem to i
pár lidem doporučila.“

Hodnoceno 2.12.2019 z IP: 78.45.66.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

6. Michaela Prochásková, Student VŠ Mikulov

„Na Jazykové škole se mi nejvíc líbilo provedení výuky. Poprvé v životě jsem chodila každý den
ráda do školy, protože sem věděla, že se naučím něco nového a že si výuku i užiju. Výuka byla
plná informací, ale zároveň tam nechyběl ani smích žáků a učitelů. Každý den jsme od učitelů
dostávaly skvělé a propracované materiály k výuce. Šlo vidět, že je práce baví a naplňuje. A díky
tomu jsem měla i já větší motivaci si odpoledne sednout k učení a připravit se na další den.
Zaměstnanci školy jsou perfektní. Učitelé vždy se vším rádi pomohli, věnovali se nám i mimo
výuku, plánovali různé akce, řešili s námi naše problémy, dávali užitečné rady. Není věc na
kterou bych si mohla stěžovat. Díky téhle škole jsem zažila jeden z nejkrásnějších roků a klidně
bych si to zopakovala znova. A když se mě lidi ptají, jestli bych školu doporučila dál, tak
jednoznačně ano! “

Hodnoceno 25.11.2019 z IP: 213.225.36.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

7. Světlana Beránková , Studentka VŠ 

„Rozhodně doporučuji i vždy všem známým okolo. Je to jazykovka s úžasným přístupem. Jde
vidět, že dělají opravdu to, co jim jde a co je baví a díky tomu přenáší radost do studování jazyka
i na ostatní. Za jeden rok jsem se stihla naučit dobře mluvit a hlavně jsem se přestala bát s někým
mluvit, protože jsme každý den trénovali konverzace, které jsou pro mě hodně důležité. Učitelé
jsou všichni ochotní a nedívají se na vás špatně, když něčemu nerozumíte. Naopak se snaží lépe
vysvětlit i důvod proč co a jak je. Vychytala jsem i zajímavý kolektiv spolužáků a dodnes mám
nejlepší kamarádky právě z jazykovky. Dokonce jsem začala studovat i obor na vysoké, který
bych nikdy studovat nešla, nebýt posunu za jediný rok. Jediná škola, na kterou ráda vzpomínám.
Děkuji za všechno. Světlana “

Hodnoceno 25.11.2019 z IP: 195.178.92.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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8. Kateřina Bližňáková

„Na jazykovku jsem chodila na kurz Pomaturitní studium němčiny a musím říct, že jsem se toho za
rok tady naučila mnohem víc, než za čtyři roky na gymplu. Bavil mě způsob, jakým nám byla
němčina podávána. Nikdy jsem se nemusela nic biflovat doma, protože jsem si toho odnášela
hodně z hodin. Bylo super, že se nám střídali i lektoři, takže nám bylo učivo podáváno různými
způsoby. Za těch necelých 10 měsíců jsem byla schopna úspěšně složit Goethe-Zertifikat na
úrovni B2 a mohla jsem odjet na 2 měsíce do Německa, aniž bych se bála toho, že se
nedomluvím. Jazykovka je nejen pro mě, ale i kamarády, které jsem tu poznala srdcovou
záležitostí a moc rádi na čas strávený tam vzpomínáme. Nyní studuji němčinu na vysoké škole,
ale plánuji, že na jazykovce absolvují ještě další kurz. “

Hodnoceno 20.11.2019 z IP: 77.242.93.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

9. Štěpánka Rikanová, vysokoškolský student Brno

„Pomaturitní studium němčiny bylo pro mě jasnou volbou poté co jsem pohořela u přijímacích
zkoušek na vysokou. Nemohla jsem se rozhodnout lépe, jelikož jak kolektiv, tak učitelé byli
báječní. Kurz se mi nejvíce líbil v tom, že k učení se přistupovalo zábavnou formou a zároveň se
člověk naučil to co bylo opravdu potřeba. Nikdy se nezapomínalo na opakování. Obzvlášť jsem
si cenila i toho, že učitelé kladli důraz i na posouvání znalostí jedince a nejenom celé skupiny.
Když mi třeba nešlo nějaké slovíčko, tak mi paní učitelka Bukovská vždy dala možnosti k tomu,
abych se dané slovo opravdu naučila. Všichni učitelé nás motivovali a snažili se být co nejvíc
přístupní a v pohodě, aby jsme si to užili a nestresovali se tím, že nám třeba něco nejde. Zároveň
to byli profesionálové a mimo krásné německé přízvuky, taky naprosto přesně věděli na co se
zaměřit více a co nepodcenit, když se člověk rozhodl pro absolvování jazykových zkoušek.
Rozhodně bych kurz neváhala absolvovat znovu. Byl to opravdu přínosný rok na jehož konci
jsem ještě ke všemu úspěšně zvládla a dostala Goethe certifikát a také odhodlání a odvahu k
tomu pracovat v zahraničí. “

Hodnoceno 18.11.2019 z IP: 94.113.104.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

10. Lucie Slabáková, Student VŠ Kyjov

„Pomaturitní studium německého jazyka na mě udělalo opravdu obrovský dojem. Nejvíce se mi
líbil individuální přístup všech učitelů k nám žákům. Všichni byli vždy milí, vstřícní a ochotní nám
poradit. Jako největší pozitiva vidím individuální přístup, žádné známkování a jenom dopolední
vyučování. Atmosféra byla příjemná, myslím, že nikdo nikomu nedělal zbytečně problémy.
Naopak. Skupinová práce nebo práce ve dvojici byla skvělá. Pomaturitní studium bych
doporučila úplně všem. Absolutně úžasné lektorky jsou paní Bukovská a paní Koudelková. Ze
všech lektorů byl cítit zájem nás něco opravdu naučit. To se na střední škole málokdy stane.
Děkuji za krásný rok na této škole. “

Hodnoceno 16.11.2019 z IP: 46.135.94.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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11. Alena Třeštíková , Customer Service Assistant, AG FOODS Group a.s. Velká Bíteš

„Chodila jsem na pomaturitní kurz, který jsem si moc užila. Byla to skvělá zkušenost, za kterou
děkuji. Poznala jsem spoustu skvělých lidí. Velmi oceňuji individuální přístup, který je tady velmi
důležitý. Oceňuji také zajímavé a dobře využitelné témata. Žádné učení na spamět, ale příklady
ze života, vysvtlování a diskuze. Prostředí velice příjemné. :)“

Hodnoceno 11.11.2019 z IP: 37.44.16.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

12. Michaela Jašová, student VŠ Třebíč

„Jako velké pozitivum vnímám to, že škola Vás nejen dobře připraví na jazykové zkoušky, ale
také je můžete vykonávat přímo na této škole. Atmosféra školy byla dobrá. Naše hodiny se
odehrávaly v nejvyšším patře, třída byla malá a útulná. Přístup učitelů k žákům hodnotím kladně.
Všichni se snažili, abychom se toho co nejvíce naučili, aby nás dobře připravili ke zkoušce a jejich
přístup byl přátelský. S výukou jsem byla spokojená a bez váhání bych tuto jazykovou školu,
jejich pomaturitní studium cizích jazyků, doporučila dál, jelikož mi velmi pomohla k dalšímu studiu
na vysoké škole. “

Hodnoceno 9.11.2019 z IP: 109.238.33.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

13. Kristina Horáčková, administrativní pracovnice, LUNY, s.r.o. Blansko

„Velmi oceňuji velkou profesionalitu a nasazení lektorů německého jazyka. Učí se zájmem, látka
je podávána atraktivní formou s množstvím doplňujících materiálů a aktivit. To zajišťuje vysokou
kvalitu výuky. Nestávalo se, že by hodiny odpadávaly, vždy jsme měli zajištěnou plnohodnotnou
výuku v rámci dopoledního pomaturitního kurzu. Celková atmosféra na této jazykové škole je
velmi příjemná, přátelská a se studenty jakéhokoliv věku je komunikováno s respektem. Tuto školu
mohu jen doporučit.“

Hodnoceno 8.11.2019 z IP: 188.75.179.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

14. Jiří Unger

„Na Jazykovou školu na Kotlářské jsem chodil do pomaturitního studia němčiny a byl jsem
nesmírně spokojený. Lektorky byly ke všem velice hodné, danou látku pečlivě vysvětlily a hlavně
hodiny byly zábavné tudíž to i více bavilo. Tohle pomaturitní studium mi velice pomohlo a tuhle
školu mohu vřele všem doporučit! Je to tu prostě super!“

Hodnoceno 8.11.2019 z IP: 212.4.158.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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15. Daniel Mrkvica, student VŠ Velké Němčice

„Velmi profesionální, ale zároveň přátelský přístup od všech lektorů. Výuka interaktivní a
záživná. Perfektní příprava na certifikát. Rok na pomaturitním studiu byl parádně strávený, určitě
doporučuji.“

Hodnoceno 7.11.2019 z IP: 185.162.27.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

16. Tadeáš Heger

„Ve škole byla vynikající, rodinná atmosféra. Pedagogové vždy vyšli vstříc a dokázali svým
výkladem zaujmout. Výuka byla intenzivní a hodně mě naučila, sám jsem absolvoval denní
studium a za jediný rok jsem se z úrovně A1 dostal na úroveň B2, z které jsem i úspěšně
absolvoval test a získal certifikaci.“

Hodnoceno 7.11.2019 z IP: 109.108.116.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

17. Filip Svoboda, student VŠ Brno 

„V této organizaci jsem absolvoval pomaturitní studium něměckého jazyka a mohu jej jen
doporučit. Líbil se mi zejména osobní přístup učitelů,kteří byli velmi nápomocní a jejich vášen pro
němčinu byla patrná v každé vyučovací hodině. V neposlední řadě mi vyhovovala struktura výuky
a jak dobře byla sama výuka organizována. Díky profesiální, přátelské atmosféře a
individuálnímu přístupu jsem se dokázal zlepšit v mluvené i psané němčině a úspěšně složit
zkoušku na konci kurzu.“

Hodnoceno 7.11.2019 z IP: 192.173.3.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

18. Ivana Tomášková, student VŠ Brno

„Jazykovku na Kotlářské hodnotím zcela pozitivně. V pomaturitním kurzu jsem strávila celý rok a
pokrok je zřetelný. Ne jen, že jsem dosáhla cíle, který jsem si stanovila, tedy získat certifikát B2,
ale strávila jsem velmi aktivní chvíle při výuce. Největší pozitivum školy je schopnost učitelů
komunikovat mezi sebou a domluvit se na koordinaci výuky, takže jednotlivé hodiny na sebe
logicky navazovaly. Na celé práci byl znát ten promyšlený plán. A další pozitiva - pohoda a
smysl pro humor. Bylo znát, že učitelé mají velké zkušenosti a díky tomu nejsou ve stresu. Děkuji a
pozdravuji všechny! Ivana“

Hodnoceno 7.11.2019 z IP: 37.48.25.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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19. Vojta Špaček Brno

„Na JŠ s právem SJZ Brno, Kotlářská, jsem šel studovat hned po maturitě a to pomaturitní kurz
němčiny. Jakožto úplný začátečník jsem měl cíl, rozumět a zvládnout se domluvit německy, což se
mi po ročním intenzivním kurzu vše splnilo. Ve škole vždy panovala pozitivní atmosféra a takový
přístup učitelů, jako zde, jsem ještě nezažil. Učitelé se snažili vždy poradit a jejich cílem bylo
vážně něco naučit a ne jenom "vydržet" těch pár hodin se žáky. Právě proto když se mě teď
někdo zeptá, kam by měl jít na jazykovku, vždy velice rád tuhle školu doporučím.“

Hodnoceno 7.11.2019 z IP: 46.13.21.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

20. Verča Malá

„Mockrát děkuji za skvělou příležitost na této škole :) Večerní kurz mi velmi vyhovoval a moje
angličtina se velmi zlepšila, těším se, že jsou takové kvalitní kurzy jako nabízí SJS :) Děkuji za
vysvětlení a mnohé dobré rady i skvělé výklady na hodinách :)“

Hodnoceno 18.11.2016 z IP: 77.234.225.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

21. Hana Rezková , referentka

„Opravdu musím říci, že těch pozitiv je velké množství. Za zmíňku rozhodně stojí přístup
pedagogického personálu ke studujícím nebo vstřícnost k individuálnímu učebnímu plánu.
Rozhodně nejsem člověk, který se hlásil na školu proto, že chce angličtinu pouze zdokonalit.
Dlouho jsem měla problémy mluvit a díky pedagogům jsem začala. Ještě to není úplně tak jak
bych si představovala, ale na druhou stranu, už se domluvím.“

Hodnoceno 10.10.2016 z IP: 85.13.68.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

22. Dana Nováková, manažerka

„Určitě musím doporučit školu na Kotlářské, mají odpolední i večerní kurzy, hodně kvalitní učitele,
líbilo se mi i prostředí a můžete si dodělat potom i nějakou mezinárodní zkoušku, to sice nebyl
můj případ, teprve jsem s angličtinou začínala, ale kdybych někdy v budoucnu se dostala na
takovou úroveň, že bych mohla a potřebovala taký certifikát, tak jdu do toho právě v této
jazykovce, navíc je v centru Brna, to je taky výhoda, člověk se netáhne po práci někam daleko na
okraj Brna. “

Hodnoceno 27.9.2016 z IP: 78.45.136.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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23. Helena Drzá

„Nejvíce se mi líbil přístup ke studiu. Mezi velká pozitiva školy patří jistě velmi ochotní lektoři, v
podstatě individuální přístup ke studentovi a možnost domluvení si nejrůznějších konzultací pro lidi
jako jsem já. Nejsem totiž člověk, kterému by cizí jazyk lezl do hlavy snadno. Atmosféra ve škole
byla super, měli jsme skvělí kolektiv a kdykoliv jsme se mohla obrátit nejen na lektory, ale třeba i
na ostatní studenty. S výukou jsme byla spokojena nad míru a rozhodně bych tuto školu
doporučila ostatním lidem.“

Hodnoceno 11.7.2016 z IP: 85.13.68.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

24. Veronika Tomečková

„Chodila jsem na sjs na pomaturitní kurz angličtiny a myslím že mě dobře připravili. Nejvíce si
cením opravdového zájmu lektorů, kteří nás fakt chtěli něco naučit a práce je bavila, slyšela jsem
žena některých jazykovkách to tak rozhodně není - a upřímně každý den se dívat na znuděného
člověka bez zápalu člověka demotivuje.Naopak tady to bylo super, protože ti samotní lektoři
pořád vymýšleli něco aby nebyl stereotyp a posunovali jsme se vpřed.“

Hodnoceno 19.6.2016 z IP: 217.115.250.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

25. Marcela Bažinková

„Na tuhle školu jsem chodila 2 roky do jazykového kurzu španělštiny. Byla jsem tam velice
spokojená. Ve třídě nás nebylo mnoho, což považuji za veliké plus, protože jsme se v konverzaci
vždycky všichni vystřídali a to několikrát během jedné výuky. Minulý rok, když jsem jela na 2
měsíce pracovně do Španělska jsem si uvědomila, že mi tahle škola a tento kurz dává opravdu
hodně a jsem za do vděčná. “

Hodnoceno 24.4.2016 z IP: 62.245.88.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

26. Anna Novotná, účetní

„S touto jazykovou školou jsem velmi spokojená. Jsou zde profesionální lektoři, prostory jsou
pěkné, čisté, moderní, přístup skvělý. Mají moderní styl výuky a opravdu dokáží něco naučit,
samozřejmě člověk se musí snažit a musí chtít. Mohu je ale vřela doporučit, je vyzkoušet, budete
spokojení.“

Hodnoceno 18.3.2016 z IP: 93.99.228.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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