
1. ¨Lucie Pospíšilová

„Kurz byl zajímavým zjištěním, jak je taky možné "uchopit" studium angličtiny. I když je vše
online, nenechává člověka pasivního, musí reagovat a tím se učit. Za mě výborné. Kurzy, kdy
člověk pasivně sedí nic nedávají. Kurz byl časově náročný, webinar, session 1:1 a rozsáhlé
úkoly...pokud si člověk chce užít kurz na 100%, opravdu se tomu musí věnovat. Ale ty pokroky
stojí za to :) “

Hodnoceno 11.1.2023 z IP: 85.163.239.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

2. Radovan Grabmüller, revizní technik elektro, Elektrorevize s.r.o. Jablonec nad Nisou

„Již na začátku, při vstupní zkoušce (pro zjištění úrovně) se mi velmi líbila objektivita hodnocení.
Že má škola opravdu vysokou úroveň se mi potvrdilo i při samotné výuce. …pokračování na další
straně…

Jazykovky.cz  adresář jazykových škol a kurzů v ČR

od studentů jazykových kurzů přes internet

Perfect World s.r.o.
Plzeň, Plzeň 1

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 11. 1. 2023 evidujeme těchto 179 ověřených osobních doporučení:

179 osobních doporučení
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…pokračování z předchozí strany…  Všichni lektoři jsou milý s odpovídajícími znalostmi jazyka, který
vyučují. Od začátku ledna 2022 jsem zažil celkem osm lektorů a opravdu jim nemám co vytknout.
Všichni jsou nároční, ale umí i pochválit. Atmosféra je vždy velmi pozitivní a to se přenáší i na
studenty. Já osobně jsem s výukou velmi spokojen a proto budu i nadále v rámci svých možností
pokračovat. Vůbec nemám problém školu doporučovat a to se již samozřejmě několikrát stalo. “

Hodnoceno 30.10.2022 z IP: 185.147.47.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

3. Zdeňka Hrdá, Manažer, Finovo s.r.o. České Budějovice 

„S jazykovou školou spolupracuji téměř 2 roky a moc se mi líbí přístup a vedení školy. To, jak se
o mě zajímají jako o klienta. Vidím posuny v dovednostech. Baví mě to. Obdivuji výběr
zaměstnanců, protože jsou téměř vždy ze stejného těsta. Stejně lidští, příjemní a přátelští. Děkuji.
“

Hodnoceno 28.10.2022 z IP: 37.188.255.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

4. René Trpkoš, živnostník, apartmanyjimramov.cz Beroun 1

„Já blázen, jsem mohl tušit po zkušenosti z letního tábora s Perfect World, že to nebude žádná
snadná záležitost. Ale skutečnost ještě předčila mé očekávání. Takto intenzivních 5 týdnů jsem
snad ještě nezažil. Skloubit náročnost výuky s běžným pracovním a rodinným životem byla pro
mě fakt velká výzva. Bral jsem si podklady z sebou do auta, do postele i do koupelny, abych
využil každou volnou chvíli. Chodil jsem pozdě spát a brzo vstával. Žil jsem 5 týdnů angličtinou a
nebylo to snadné. Ale pokud to myslíte se svoji angličtinou vážně, jiná cesta není. A tak
nemarněte čas výmluvami a hledáním snadných řešení a ponořte se do studia s Perfect World.
Bude to bolet, ale stojí to za to.“

Hodnoceno 27.10.2022 z IP: 88.103.227.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

5. Iva Hálová, administrativa Šumperk

„Kurz jsem si vybrala proto, protože jsem měla pocit, že v angličtině tak nějak stagnuji. Byla jsem
zvědavá, jak bude kurz probíhat a co mi přinese. Kurz však předčil moje očekávání. Po pravdě, je
to pěkný "záhul", ale ničeho nelituji. Kurz je geniálně vymyšlen a zrealizován. Každý týden se
těším na nový webinář, protože vím, že se naučím spoustu nového. Webináře mají spád a
pořádné "koule", a to mimo jiné i díky lektorům, kteří se v našem v kurzu střídají. Líbí se mi
jednotný systém výuky a velká podpora ze strany lektorů, což pokládám za obrovské plus. Míša i
Sam jsou plní nevyčerpatelné energie, kterou přenášejí i na mě. Stíhají poslouchat, číst,
kontrolovat věty i opravovat chyby zároveň. Nesmím také opomenout zmínit i jejich nesmírnou
trpělivost, profesionalitu a pozitivní přístup. Oba jsou úžasní a moc si jich vážím. V neposlední
řadě velmi oceňuji i obsáhlé …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  domácí úkoly, které jsou naprosto skvělé pro osvojení a
zapamatování si nově nabytých vědomostí, even if it’s not a piece of cake! Se školou i samotným
kurzem jsem velmi spokojená a nadšená. Jsem rozhodnutá pokračovat ve své angličtinou dále,
právě prostřednictvím Perfect World. Za mě je to opravdu ta nejlepší jazykovka, která u nás
existuje. Rozhodně doporučuji každému, kdo ještě váhá. “

Hodnoceno 26.10.2022 z IP: 31.30.172.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

6. Klára Burdová, žena na mateřské, učitelka hry na housle Dašice

„Měla jsem možnost on-line kurzu s touto školou a moc mě to obohatilo, jsem velmi vděčná! Cítila
jsem opravdový zájem ze strany lektorů a především, asi nikdy jsem se necítila ohledně svojí
angličtiny tak dobře jako nyní (i když je v mém případě určitě stále potřeba vše zlepšovat).
Podepisuji se pod 100 % KVALITU! Toužím umět předávat ostatním vědění v rámci své vlatní
profese podobným způsobem, jako lektoři z Perfect Worldu.. “

Hodnoceno 26.10.2022 z IP: 188.134.136.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

7. Miloš Staněk, projektový manažer, technology-support s.r.o. Praha 6

„Výuka probíhala online, přesto jsem měl pocit, že jsme společně v jedné místnosti a že jsem
veden tak, jak je potřeba. Spokojenost s výukou velká, náročné domácí úkoly, které mě znovu
ponořily do tématu a nutily mě soustředit se. Výuka jazyka určitě potřebuje čas a soustředění.
Velmi doporučuji. “

Hodnoceno 25.10.2022 z IP: 78.80.80.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

8. Kamila Černá, jednatelka společnosti, Paruky Jilly Lenau s.r.o. Aš

„Kurzy jsou nabité akcí, přitom přehledné a pochopitelné, ale počítejte s tím, že vás nenechají
vydechnout. Líbí se mi jednotný systém výuky, ze kterého vycházejí všichni lektoři, takže přesně
víte, co se od vás čeká a čemu se nevyhnete. Důslednost a okamžitá reakce lektorů vás donutí
úkoly neodkládat a zabývat se angličtinou každý den alespoň chvíli. Nenápadně a spolehlivě vás
donutí podřídit svůj program výuce a najednou zjistíte, že to vlastně jde. První škola, kde začínám
chápat souvislosti, informace do sebe zapadají a najednou se vám otevírá pohled na jazyk z jiné
- srozumitelné strany. Chyby zatím samozřejmě dělám, ale věřím, že trénink a čas vypilují moji
angličtinu do stavu, kdy se za ni nebudu muset stydět. PO roce a kousek studia nemám problém se
domluvit na letištích a v situacích, kde bych se dříve hroutila. Přitom mě učení baví a ještě jsem
neměla pocit, že chci utéct nebo to vzdát. Díky příjemným lektorům, bezvadné partě lidí, se
kterými ráda trávím i svůj volný čas na jazykovém kempu, promyšlenému systému postupného
vzdělávání a také motivaci, kterou sebou Perfect World nese. “

Hodnoceno 24.10.2022 z IP: 85.160.40.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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9. Radka Frydrychová, arborista konzultant Liberec

„Profesionalita - podpora - bohatá nabídka. Ze školy jsem nadšená. Před započetím kurzu jsem
měla velký strach mluvit anglicky, ale s každou další lekcí se to zlepšovalo. Konečně se mi po
mnoha letech povedlo trochu se rozmluvit. Obě lektorky mají naprosto profesionální a přitom
velmi lidský přístup, dokážou ocenit práci, kterou jsme udělali, i dát konstruktivní zpětnou vazbu.
jednotlivá témata jsou ve videolekcích skvěle vysvětlena, teď mě mrzí, kolik času jsem strávila
neefektivní výukou angličtiny ve škole. Oceňuji i další volně přístupná videa na Youtube
věnovaná dílčím otázkám, která jsem v průběhu kurzu využila. Mezi studenty panuje velice
přátelská atmosféra, ráda bych si s nimi povídala i po skončení kurzu. Školu rozhodně
doporučuji, tento kurz bych nazvala "za relativně málo peněz spousta kvalitní muziky" :-)“

Hodnoceno 24.10.2022 z IP: 46.135.21.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

10. Otakara Májová, v domácnosti Třemošná (okres Plzeň-sever)

„on-line výuka, odbornost lektorů, flexibilita atmosféra pozitivní, uvolněná, přesto velmi pracovní,
intenzivní přístup lektorů vlídný, erudovaný výuka na vysoké úrovni, množství látky na týden
přesně na hranici zvladatelnosti (alespoň pro mě) školu doporučuji všude“

Hodnoceno 24.10.2022 z IP: 212.79.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

11. Helena Hattlmannová , pracovník ve zdravotnictví karlovy vary

„Jsem věrná perfect world od začátku co jsem je objevila, zlepšuji se v angličtině baví mě to, maji
skvelý zpusob učení v super atmosfeře . určitě doporučila všem i sve malé neteři :)“

Hodnoceno 24.10.2022 z IP: 90.180.148.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

12. Drahomíra Zavadilová, účetní Hradec Králové

„Můžu jenom doporučit, mně samotné to splnilo přesně to co potřebuji, další rozvoj vědomostí a
znalostí s tím, že intenzita tohoto bloku videí s následným procvičováním a konverzací je přesně
dávkovaná v průběhu každého týdne, takže Vás nenechá bez pravidelné aktivity... A to je to, co
nutně potřebuji, abych byla schopná se postupně zlepšovat. Proto jsem se už přihlásila do
dalšího, pokračujícího bloku video kurzu. :)“

Hodnoceno 24.10.2022 z IP: 109.81.183.xxx (více hodnocení z této IP adresy )
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13. Kristýna Fialová Plzeň

„Kurz B1-B2, který právě dokončuji, je skvěle sestavený. Popravdě jsem nečekala, kolik času mi
příprava na webináře, konverzace a jednotlivé (nečekaně rozsáhlé:)) domácí úkoly zabere, ale
jsem za to jen ráda, protože to je můj první kurz, který mě opravdu donutil něco dělat. Během
lekcí se člověk nezastaví, lektoři Míša a Sam jsou oba naprosto úžasní, energičtí a motivující.
Konverzace pro mě byly zprvu velký stres, teď už se na ně vlastně těším. Kurz za investované
peníze určitě stojí a jsem moc ráda, že jsem se rozhodla do toho jít. “

Hodnoceno 23.10.2022 z IP: 212.79.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

14. Martin Půr, student VŠ Křelov

„Španělštinu jsem se učil sám již dříve, ale nedokázal jsem si v učení najít smysluplný systém.
Kurz, který jsem absolvoval je, jak se píše v jeho popisu velmi intenzivní, což je pro mě důležité,
protože si myslím, že pokud se chci něco naučit, tak tomu musím věnovat hodně času a úsilí.
Myslím si, že jsem typ člověka, který nad sebou potřebuje jakýsi bič, který ho donutí neodsunout
učení dané věci na další den a tuto roli kurz zvládl na jedničku. Co se týče konkrétních pozitiv,
tak se mi líbí, že každý týden procvičujeme všechny aspekty jazyka (gramatiku, poslech, četbu a
konverzaci). Dále to, že konverzace probíhá stylem jeden na jednoho, věřím, že nejsem jediný,
který se bojí mluvit (cizím jazykem) před velkým počtem lidí. Rovněž je podle mě dobré, že nám
lektoři posílali prezentace s probíranou látkou den předem. Pokud to šlo, tak jsem se snažil vždy
na webinář připravit, a proto jsem se mohl během webináře více věnovat chybám, které já nebo i
jiní spolustudenti dělají a lépe jim porozumět. Na závěr musím zmínit své lektory Adél a Šimona a
jejich ochotu, empatii a vstřícnost, bez nich by to nešlo.“

Hodnoceno 23.10.2022 z IP: 109.80.172.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

15. Dana Macáková, Manager Kladno

„Dobrý den, líbila se mi myšlenka, jak se kurz zpracovaný. Oceňuji slibovanou intenzitu +
dostatek domácích úkolů. Dobrou zpětnou vazbu s odkazami na další vida - samostudium. Co
bych upravila, ale je to můj osobní názor. Temrín na odevzdání úkolů. Do ČT, je občas šibečniční
termín, když úkoly obdržíte např. v PO. Díky pracovnímu vytížení potřebuji min. 1 den z víkendu,
proto bych uvítala, aby se úkol mohl odevzdat na do 6 dnů od data zaslání. Mluvící 1/2 hodina
je také dobrá pro praxi v mluvení. Nekstutečná rychlost zaslání zpětné vazny od Míši. Míša velmi
šikovná, je vidět, že má již praxi. Velmi důslená, rychlá. Vanesa je milá, má své tempo a styl, ale
dokázala jsem se naldit a oceňuji také její přístup, jak látku vysvětlit. Bylo by fajn dělat na začáku
test a poté nakonci pro porovnání, zda došlo k nějakému posunu a doopravdy se člověk dostane
na danou úroveň kurzu. Mít nějakou zpětnou vazbu. Děkuji. Dana Macáková“

Hodnoceno 23.10.2022 z IP: 86.49.250.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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16. Lenka Dvořáková

„Šimon je skvělý lektor, trpělivý a velmi milý. Vždy je připraven vám pomoci a "nakopnout" vás
tím správným směrem. Je to určitě jeden z nejlepších lektorů jaké jsem kdy měla.“

Hodnoceno 23.10.2022 z IP: 185.140.244.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

17. Lenka Dvořáková

„V tuto chvíli absolvuji již třetí webinářový kurz v této škole. Jsem moc spokojená. Velmi mi
vyhovuje učební systém a lektoři. Opravdu jim jde o to, posunout studenta. Tyto kurzy jsou velmi
intenzivní a člověk na sobě vidí změnu. Nutno ale upozornit, že musí pro to student musí hodně
udělat - prostě je potřeba máknout, to za vás nikdo jiný neudělá. Je vidět, že lekotrům záleží na
tom, aby se člověk posunul. Pokud lektor vidí, že v něčem tápete, vždy podá pomocnou ruku a
dá vám tipy na další procvičování a dovysvětlení látky. Toto není kurz pro někoho, kdo chce mít
jen dobrý pocit, že něco dělá. Je třeba tomu věnovat čas a v tu chvíli se výsledky určitě dostaví.
Moc se mi líbí i velmi pěkně propracovaný systém - třeba taková jedna čerstvá zkušenost - v jedné
lekci jsem měli slovní zásobu, kterou jsem považovala za dobrou jí znát pasivně, ale nepotřebuji
ji znát aktivně. No jenomže lekce jsou postavené tak, že si ta slovíčka zapamatujete ani nevíte jak
:-) Jsou vám neustále nenápadně znovu předhazována, takže jsem si je zapamatovala nakonec
všechny aktivně. To považuji za naprosto skvělé. Já nemám co vytknout a určitě hodlám s touto
školou i nadále pokračovat.“

Hodnoceno 23.10.2022 z IP: 185.140.244.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

18. Barbora Machalová Praha

„Velmi se mi na této škole líbí to, že jsou kurzy sestavené skutečně podle úrovně a tak, že je
student aktivně zapojený do výuky. Lektoři jsou velmi ochotní. Už jsem absolvovala více kurzů na
různých školách a zde vidím opravdu největší pokrok. Školu bych jednoznačně doporučila“

Hodnoceno 23.10.2022 z IP: 86.49.242.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

19. Jitka Horáková

„Právě absolvuji webinář AJ úrovně B2 s Míšou a Samem. Kurz je časově velmi náročný.
Prakticky každý den makám na své angličtině, což mi vlastně vyhovuje, jak jsem zjistila. Vidím
pokroky, které jsem v AJ díky lektorům udělala, a jsem spokojená. Lekce mají spád a není času na
lelkování. Vyhovují mi domácí úkoly. Ty hromady napsaných (a opravených) vět se v mé
angličtině již projevují . Způsob, jakým lektoři poskytují zpětnou vazbu, je efektivní a …pokračování
na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  příjemný. Největší obavy jsem měla z konverzace, ale s každou
další se méně a méně obávám mluvit. Jsem namotivovaná vzdělávat se dál, protože si musím
nově nabyté vědomosti více zažít. Tím, jak je kurz krátký a intenzitvní je třeba vše dále
procvičovat. Kurz rozhodně doporučuji všem, kdo chtějí se svou angličtinou vážně něco udělat. “

Hodnoceno 23.10.2022 z IP: 213.29.39.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

20. Veronika Velková, úředník, Městský úřad Mariánské Lázně Mariánské Lázně

„Absolvovala jsem již několikátý online kurz na této jazykové škole, který je pokaždé opravdu
intenzivní a jsem opakovaně absolutně spokojená. Vždy se z videí dozvím a naučím novou
gramatiku a nová slovíčka. Při konverzaci nejen že poznávám nové milé lidi, ale následné
objasnění chyb lektorem po konverzaci mi je velkým přínosem. Neopomenutelnou součástí kurzu
jsou i pracovní listy a ač se mi někdy nechce, lektor trvá na jejich vypracování do následující
konverzace a tím se opravdu naučím uvedenou gramatiku a slovíčka a zároveň se připravím na
konverzaci, která se týká té dané lekce.Myslím, že oprávněně se považuji za studenta této
jazykové školy a jsem za to opravdu šťastná, protože cítím, že díky jejím lektorům se pomalými
krůčky posouvám v angličtině dál.“

Hodnoceno 23.10.2022 z IP: 31.30.172.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

21. Andrea , EKONOM

„Moc se mi líbil přístup lektorů, jak Sam tak Luky jsou naprosto super. Tři největší pozitiva za mě
jsou: 1) tvrdá práce 2) skvělá parta 3) podpora lektorů ve všech směrech Atmosféra na online
webináři byla opravdu skvělá - bylo to velmi náročném, ale na lektorech nebylo vůbec znát, jak
těžké to pro ně musí být vše stíhat číst a ještě odpovídat - opravdu super. Lektoři Sam a Luky
Mohu - OBA JSOU NAPROSTO SKVĚLÝ PROSTĚ DĚLAJÍ TO, CO JE BAVÍ!! ŠKOLU BYCH
ROZHODNĚ VŠEM DOPORUČILA!!!! “

Hodnoceno 23.10.2022 z IP: 178.209.130.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

22. Jan Štěpánek, podnikatel, TAURUM reality s.r.o. Plzeň

„Absolvuji naprosto skvělý několikatýdenní online kurz angličtiny "z B1 do B2". Jsem absolutně
spokojený. Lektoři Míša Pihrtová a Samuel Zheng jsou oba super. Kurz má spád, webináře jsou
energické, srozumitelné a profesionální. Děkuji za takovou úroveň služby! “

Hodnoceno 12.10.2022 z IP: 94.112.52.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

23. Miroslav Cihla, OSVČ Karlovy Vary 

„Přihlásil jsem se na on-line webinář němčiny pro začátečníky. Výuka byla skvěle propracovaná.
Vyučující vyžadovali disciplínu v plnění úkolů, ale zároveň měli lidský přístup. Když člověk pro
příklad něco nestihnul, tak dali čas mu to doplnit, ale nikdy …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  nezapomněli si to zpětně zkontrolovat a dát zpětnou vazbu. Nikdy
před tím, jsem se němčinu neučil a po dvou měsících jsem udělal takový pokrok, že jsem se
přihlásil ještě na on-line webinář němčiny pro věčné začátečníky a potom jsem ještě absolvoval
individuální on-line kurz. V čase a s "náloží" učiva, která mi vyhovovala. A výsledek? Za půl roku
jsem si si splnil svůj dílčí sen a to, že jsem se nechal zaměstnat na pár měsíců v Německu, abych
do sebe více dostal trochu "té hovorové němčiny". A že ty kurzy stály nějaké peníze? Ano to je
pravda. Ale investice do vlastní osobnosti je k nezaplacení. Někteří lidé by řekli, to je moc dát pro
příklad za jeden kurz 10 tis., na to nemám.., ale pak utratí pro příklad za nadměrné kouření či
pití alkoholu a další spotřební "kraviny", kterých by se mohli vzdát desítky možná stovky tisíc
ročně. Školu Perfect World s upřímným srdcem všem doporučuji. “

Hodnoceno 27.9.2022 z IP: 109.81.214.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

24. Adela Řeháková, ekonom Praha 10

„Skvěle zvolený koncept, příjemné lektorky, propracovaná domácí příprava studenta, vysoká
flexibilita při stanovování termínů, témat, důraz na problematické oblasti studenta.“

Hodnoceno 20.8.2022 z IP: 213.226.245.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

25. Michal Doubrava

„Oceňuji osobní přístup ke studentovi. S výukou jsem maximálně spokojen a určitě bych školu
doporučil svým známým. Viz hodnocení níže.“

Hodnoceno 29.7.2022 z IP: 86.49.245.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

26. Lucie Bicková, hlavní účetní

„Mám obrovskou radost, že jsem se konečně odhodlala a přihlásila se na kurz německého
jazyka. Velice rychle jsem pocítila, jak se můj strach z mluvení zmenšuje. Látka byla lektory vždy
velmi srozumitelně vysvětlena. Nejvíce oceňuji jak intenzivně se probírají jednotlivá slovíčka a
slovesa a je kladen důraz na jejich aktivní použití ve větách. Jednotlivé hodiny na sebe pěkně
navazovaly a znalost z naučených slovíček jsem mohla s každou další lekcí upevňovat. Lektoři
jsou velice milí a posouvají vás rychle dopředu. Dokáží poznat, zdali jste problematice 100 %
porozuměli. Myslela jsem si, že není možné naučit se více než jeden cizí jazyk, Perfect World mi
ale tento předsudek krásně zbořil. Mám obrovskou chuť pokračovat dál. Děkuji moc!“

Hodnoceno 21.7.2022 z IP: 90.182.62.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

27. Barbora Dlouhá, Manažer logistiky Plzeň

„Zúčastnila jsem se intenzivního pětitýdenního online kurzu a vše proběhlo na jedničku. Vše bylo
skvěle vysvětleno ve výukových videích. Po …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  každém videu následovalo zpracování pracovní listu a následně
oprava lektorem. Chyby byly vysvětleny srozumitelně a taktéž doplněny milým komentářem. :-)
Vůbec nejvíce se mi líbily konverzace s ostatními studenty. Znovu jsem se dostala k mluvené
angličtině a poznala plno zajímavých lidí. Určitě DOPORUČUJI!“

Hodnoceno 2.7.2022 z IP: 185.200.108.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

28. Eva Štekrova, konstruktér

„ Líbila se mi intenzita kurzu, s angličtinou jsem trávila čas ob den. Ztratila jsem ostych díky
intenzitě a trochu se rozmluvila. Odhalila jsem i krásu jazyka. Kurz bych ihned opakovala,
pokračovala v navazujícím a i v předchozí úrovni, abych zacelila prázdná místa. Kurz byl pro mě
ideálně koncipovaný (teorie, psané slovo, konverzace na dané téma, zpětná vazba – korekce).
Atmosféra byla příjemná, děkuji ostatním účastníkům a lektorům za ni. Kurz byl velmi podnětný,
posunul mě a motivoval. Je fajn vidět výsledky za tak krátký čas.“

Hodnoceno 29.6.2022 z IP: 85.160.34.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

29. Veronika Velková, úředník, Městský úřad Mariánské Lázně

„Projekt byl pro mě velice přínosný. Kromě další slovní zásoby a gramatiky mi dal asi to
nejdůležitější, co si přeje každý, kdo se cizí jazyk učí. Překonala jsem strach z konverzace, z
mluvení v cizím jazyce. Konverzace byla má "noční můra". Dominiky způsob vedení kurzu je
podle mě absolutně dokonalý. “

Hodnoceno 29.6.2022 z IP: 185.115.183.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

30. Michaela Zelenková, ADW FEED,a.s. Jabkenice

„Nejvíc se mi líbila intenzita a rozsah kurzu. Bylo to pro mne náročné na čas, ale dalo se to
zvládnout. Moc jsem si to užila a hodně se těšila na každou lekci. Konverzace byly super, že byly
volné, neopravované a přitom s tématy, bylo to skvělé, nenásilné a účinné. Následné společné
rozebrání klíčových chyb ode všech bylo plné poučení a díky Dominiky přístupu se to dalo
zvládnout a ani se za ty chyby extra nestydět, Díky za to Domčo!“

Hodnoceno 27.6.2022 z IP: 90.183.80.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

31. Eva Kudrnovská, Lékař, Klatovská nemocnice Sušice

„Intenzivní kurz anglického jazyka úrovně B1 hodnotím velmi pozitivně a mohu jen doporučit.
Během 5 ti týdnů, co kurz trval na sobě pozoruji veliký progres. I přes časovou náročnost jsem do
úkolů a konverzací za celou dobu nemusela nutit a velmi jsem se těšila na nová témata. Forma
výukové video + pracovní list s opravou + konverzace na dané téma je velmi efektivní a
procvičíte si danou látku jak v psané, tak v mluvené formě. Obojí s …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  rychlou zpětnou vazbou a vysvětlením případných chyb. Velmi
pozitivně hodnotím konverzace se supervizorem, kde se ihned po skončení důkladně probraly
různé nejasnosti. Vzhledem k tomu, že účastníci byli na podobné úrovni ,tak podobné chyby dělal
každý z nás a mohli jsme si tak hned vše vysvětlit a procvičit. Celý kurz probíhal ve výborné
atmosféře, kde se nikdo nemusel stydět mluvit, či zeptat a to zejména díky úžasné lektorce
Dominice, která osobním a přímým přístupem umí správně povzbudit a motivovat do práce. “

Hodnoceno 27.6.2022 z IP: 46.23.50.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

32. Elizabeth Čep, OSVČ Kroměříž

„Jsem velmi vděčná, že jsem se mohla zúčastnit výuky angličtiny. Překvapilo mě, jak intenzivní
kurz je, ale hned záhy jsem si uvědomila, že bez intenzity to nepůjde. Nejvíce se mi líbil přímý
přístup, bez okolků, úžasná a pohodová atmosféra mezi studenty, milý a trpělivý (protože to
někdy bylo potřeba :-) ) přístup Dominiky Paškové. Nejvíce vidím, jako efektivní propojení všech
čtyř aktivit - výukové video, pracovní listy (psaná forma), jejich oprava a konverzace. Toto přináší
OBROVSKÝ PROGRES. Pro mě byly stěžejní opravy domácích prací, protože jsem mohla vidět,
kde jsou moje nedostatky a na ty zaměřit, abych je odstranila a zdokonalila se v nich. Vřele mohu
doporučit tuto školu, protože má osobní přístup a záleží vyučujícím, abyste se posunuli dál a těšili
se z angličtiny! “

Hodnoceno 27.6.2022 z IP: 92.5.227.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

33. Milan Horáček, nyní konstruktér leteckého podvozku, Wheeltug Praha 4

„Bylo to skvělé, ale je nutné při tom intenzivně sám pracovat. Z výukových videí jsem si vyrobil
sešit, abych nemusel zapomenutá pravidla pracně dohledávat v pracovních listech a další výrazy
nebo větnou skladbu jsem si zapisoval i při konverzacích. K tomu i odkazy na videa na příslušná
pravidla, kdybych se potřeboval podívat na nějaké detaily. Sice mě to trochu odvádělo pozornost
u konverzace, ale mám nyní opravdu dobrý materiál na opakování. S kamarádem v zahraničí
konverzuju nebo si píšeme každý den a on sám mne upozornil, že za ten měsíc jsem udělal
neuvěřitelný pokrok. Faktem je, že jsem předem naznačil jakou kapitolu jsme probírali a on se
snažil se v tomto tématu pohybovat. Jsem vyššího věku a několikrát se mi dokonce stalo, že jsem
se zablokoval a mozek už to nechtěl brát. Na celý kurz je třeba mít vyčleněnou minimálně hodinu
denně, ale spíš více. Vůbec se nedivím, že tato škola má nejlepší hodnocení. “

Hodnoceno 24.6.2022 z IP: 78.80.46.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

34. Petr Stránský, student VŠ

„Obrovskou výhodou intenzivního jazykového kurzu je, že Vás donutí obklopit se daným
jazykem. Lekce jsou intenzivní, avšak velmi dobře strukturované. Domácí úkoly vždy pomohou
osvojit si aktuální látku a především si ji patřičně vštípit. V pravidelných konverzacích pod
dohledem profesionála se student snaží aplikovat naučené znalosti v rozličných …pokračování na
další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  konverzačních tématech. Osobně si nejvíce cením zpětné vazby ke
každému vypracovanému úkolu i konverzaci včetně podrobného vysvětlení konkrétních chyb a
jednotlivých jazykových jevů. Přístup profesionálních lektorů je velmi empatický a zaměřují na
individuální potřeby každého studenta. Jazykový kurz u Perfect World mohu jedině doporučit.“

Hodnoceno 23.6.2022 z IP: 86.49.237.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

35. Lenka Hůlová, manager, Komerční banka a.s. Rakovník

„Systém vyučování se mi velmi líbí. Webináře jsou vedené přehledně, srozumitelně a velmi
promyšleně. Konečně jsem dostala návod, jak se v angličtině zlepšovat, jak postupovat. Lektoři
jsou pozitivní, vstřícní a mile vyžadující práci při hodinách i při domácí přípravě. Určitě bych tuto
výuku doporučila. Jsem moc spokojená a budu s vámi dál pokračovat. Děkuji a těším se na další
setkání!“

Hodnoceno 24.5.2022 z IP: 85.160.15.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

36. Libuše Havelková, pracující důchodce/vrátná, Lékařská fakulta Plzeň Plzeň

„Ano, děkuji za možnost vyjádřit svůj názor k výuce.Jsem velmi ráda že se mohu účastnit tohoto
studia němčiny na vaší škole.Za tu dobu jsem pokročila ve znalostech jazyka a doufám, že své
znalosti budu dále moci rozšiřovat. Děkuji všem lektorům, kteří se mi věnovali a i když jsem starší,
nikdy jsem to nepocítila na jejich chování ke mně. Při domlouvání další výuky jsou všichni velmi
vstřícní, protože nemohu mít výuku pravidelně. Ano, pokud bych měla komu, určitě bych tuto
školu doporučila. “

Hodnoceno 23.5.2022 z IP: 195.113.130.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

37. Jitka Smržová , učitelka Vlašim

„Mám za sebou další intenzivní kurz s Perfect World (kombinace webinářů a konverzační
půlhodiny s lektorem) a moje spokojenost je maximální. Webinář měl pokaždé příjemný spád,
střídání dvou lektorek mi hodně vyhovovalo. Vše bylo přátelské, vstřícné, tak akorát motivující.
Díky! Bavilo mě, jak se lekce postupně nabalovaly a propojovaly, prostě dobře vymyšlená výuka.
Moje lekce začínaly až ve 20 hodin, ale v podstatě se z nich stalo takové příjemné zakončení
dne. Domácí úkoly jsou skutečně náročné a je potřeba vyčlenit si dostatek času, ale díky nim je
člověk přinucený se zmáčknout, všechno si znovu procházet, opakovat a upevňovat. Pokud se
někdo chce v angličtině posunout, tak tohle je opravdu cesta, jak toho dosáhnout. Doporučuji.“

Hodnoceno 22.5.2022 z IP: 90.183.80.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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38. Alena Ostrejšová, sociální pracovník Rakovník

„S Perfect World jsem právě dokončila třetí intenzivní kurz. Kurzy jsem absolvovala v návaznosti
po sobě, s různými lektory. Všichni byli naprosto úžasní a mohu říct jen to, že nikde jinde bych za
půl roku neudělala takový pokrok ve své angličtině, jako tady, s Vámi. Moc Vám všem za to
děkuji!“

Hodnoceno 17.5.2022 z IP: 185.159.92.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

39. Radka Novotná Vojkovice u Kralup nad Vltavou

„ Jsem moc ráda, že jsem se do vašeho kurzu přihlásila. Je to opravdu náročné. Dost věcí z toho,
co jsme probírali jsem věděla, ale jsem strašně ráda za shrnutí, celkové vysvětlení a objasnění
toho, kde jsem plavala. A toho bylo také dost. Myslím, že velikost skupiny je optimální, její
energie mě hodně držela. Každý s něčím zápolil, psaní úkolu v mobilu ve vlaku kvůli časové tísni
by snad mělo být speciálně ohodnocené. To bych nezvládla. Vnímám, že se v textu pohybuji
rychleji (opravdu líp rozumím :-)) a už ani netuším, jak tvořím takovou spoustu vět, které máme
pravidelně za úkol :-). Trochu uvolněněji se cítím na session. Je to poprvé, kdy se snažím tak
dlouho mluvit anglicky. Teri i Sam nás všechny chválí a podporují, což je super, protože po nějaké
době mám pocit, že už ani nevím, co píšu nebo mluvím. Opravy úkolů jsou skvělé, jsou to moje
vlastní věty, jak bych je řekla. Určitě si je vytisknu. Ve stránce, kde píšeme úkol, funguje korekce
chyb, hodně mi to pomáhá uvědomit si, kde dělám chyby z nepozornosti a zapomínám třeba -s u
třetí osoby nebo mám blbě spojky. Ráda bych s vámi pokračovala, půjdu zřejmě do kurzu A2-B1
od září. Teď si vše potřebuji nechat uležet a opakovat. Díky a krásné dny Vám i Vašim studentům!
Radka Novotná “

Hodnoceno 16.5.2022 z IP: 90.179.28.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

40. Helena Hattlmannová , pracovník ve zdravotnictví Karlovy Vary

„Webináře se mi velmi líbily, dukazem je že jsem pokračovala již se třetím webinářem s perfect
world. Amosfera na webinářích byla super, lektoři nám moc pomáhali a povzbuzovali nás a taky
si vážím toho, že vždy pomohli dotáhnout překlad vet až do zdárného konce. Vnímala jsem
nadšení vlídnost laskavost a profesionalitu lektoru na každém webináři. .Positivní přístup který
každého nakopne aby to nevzdával a pokračoval. určitě školu doporučím a ocenuji jak jste
dokázali nastavit ty webináře i s přípravou tedy perfektne vždy jste taky perfect world:)“

Hodnoceno 15.5.2022 z IP: 185.73.109.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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41. Markéta Tauerová, ekonom Kladno

„Kurz mi pomohl utřídit gramatiku, velikou zásluhu na tom mají vynikající lektoři Adél a Šimon,
kteří nám trpělivě vysvětlovali pravidla gramatiky. Absolvovala jsem různé kurzy, ale s Vaší
školou jsem byla nadšená, výuka se mi moc líbila. Rozhodně bych Vaší školu doporučila, hodiny
byly intenzivní, přesto velmi zajímavé s přátelskou atmosférou. Domácí úkoly srozumitelné, vždy
zpětná vazba od lektorů. Jsem velice ráda, že jsem si vybrala právě tento kurz a budu i nadále
ráda s Vámi spolupracovat. Všem moc doporučuji tuto školu. Chtěla bych tímto všem poděkovat
za super práci, profesionální přístup a přátelskou atmosféru. “

Hodnoceno 10.5.2022 z IP: 78.80.97.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

42. Drahomíra Zavadilová, účetní Hradec Králové

„Miluji přístup a způsob této jazykové školy, ve kterém se zrcadlí osobnost zakladatelky,
Dominiky Paškové. A také všech lidí, které si naschromáždila kolem sebe, aby tento úžasný kolos
mohl PERFEKTNĚ fungovat a předávat nejenom jazykové dovednosti, ale i trošku něco navíc,
přesně podle názvu Perfect World :). Nemohu než říct "Chef's kiss" “

Hodnoceno 9.5.2022 z IP: 109.81.183.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

43. Blanka Heřmanovská, personalistka, Hofmann  Wizard Praha

„Jsem s výukou spokojena, líbí se mi střídání lektorů. Pokroky u sebe určitě vidím.“

Hodnoceno 22.4.2022 z IP: 212.211.205.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

44. Kamila Černá, jednatelka společnosti, Paruky Jilly Lenau s.r.o. aš

„Se školou Perfect World jsem v kontaktu již několik měsíců a musím přiznat, že je to první systém
výuky, který mě donutil na sobě pracovat a ledaccos změnit. Třeba svoji pohodlnost. Dominika je
malý ďábel, který nás ničí svojí energií a motivuje k další a další práci. Za ty měsíce jsem měla
možnost poznat více lektorů a jeden vedle druhého jsou všichni velmi milí a motivující. Ani
začátečníci se nemusí bát, že by si připadali hloupě nebo jim výuka nevyhovovala. Úžasné je, jak
všichni umí okamžitě přepomnout na vaši úroveň a pomalu vás tlačit k dalším úkolům. Přitom je
vše děláno hravou formou a i když leckdy hodně náročné na čas, přesto vidíte výsledky. S
angličtinou jsem začínala několikrát, ale vždycky po pár lekcích mě všechno pustilo a cítila jsem ji
jako velký problém. Teď mě baví !!! Vřele doporučuji všem nerozhodnutým. Poznáte spoustu
opravdu příjemných mladých lidí a úkoly vás budou bavit. Zní to jako nesmysl, ale věřte mi,
zažívám to na vlastní kůži. A to jsem už ženská v letech a můj unavený mozek se občas brání :-) “

Hodnoceno 7.4.2022 z IP: 85.160.13.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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45. Nataša Slavíková, producenta, scenáristka, Nataša Slavíková-Phoenix Praha-Libuš

„Tento kurs je opravdu excelentní. Byla jsem nadšená zejména s obsahem kursu, který byl
opravdu inspirující, umožnil mi obohatit moje dosavadní znalosti anglického jazyka takovým
způsobem, že mě angličtina zajímá a líbí se mi čím dál více. Lektorka je jednoduše skvělá
profesionálka, je hodně náročná, ale pregnantně dovede vysvětlit látku. Aby mohl člověk naplno
využít přednosti jak celého obsahu kursu i lektorky je potřeba udělat si dostatek času na výuku. Já
ale vůbec nelituji, i když jsem tyto časové možnosti neměla.“

Hodnoceno 21.3.2022 z IP: 86.49.106.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

46. Jana Bukovjanová, Projektová vedoucí, nyní OSVČ Stříbro

„S jazykovou školou Perfect World intenzivně spolupracuji již rok a mohu ji vřele doporučit.
Vyhovuje mi osobní přístup, vřelost i důslednost jejích lektorů. Tentokrát jsem měla možnost
navštěvovat intenzivní kurz na pokročilé úrovni a i nyní vidím velký pokrok. V kurzu se člověk
musí do jazyka doslova ponořit a to opravdu funguje a pomáhá dostat se dál. Děkuji Míše i
Aničce za báječnou podporu a vedení.“

Hodnoceno 17.3.2022 z IP: 178.255.168.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

47. Štěpánka Polcarová MUDr, lékařka, PolCare s.r.o., ič 24236411 Praha 9

„Kurz se mi moc líbil. Musela jsem opravdu hodně pracovat, ale stálo to za to. Pozitiva - on line
výuka, nikam jsem nemusela jezdit, vyučující nám potřebné vysvětlili, stále jsme pracovali a tvořili
věty v praxi- to je super, byla to obrovská motivace pracovat se sebou dále. Také jsem ocenila, že
jsem věděli předem, co budeme procvičovat a mohla jsem se dopředu připravit. Výborná
atmosféra , i když jsem měla trému mluvit, postupně jsem se osmělila. Přístup vyučujících byl
laskavě, ale intenzivně tlačící na naši mysl i osobnost , abychom pracovali a v hodině se
nenudili.:) Celkově jsem byla moc spokojená a určitě bych kurz doporučila. “

Hodnoceno 17.3.2022 z IP: 84.242.80.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

48. Šárka Heřmanová Plzeň

„Oba lektoři byli skvělí. Vše perfektně vysvětlili. Je to opravdu intenzivní výuka, kde je vidět
pokrok. Domácí úkoly byly obsáhlé, ale tím se procvičí probrané učivo ve webináři. Byla jsem
velmi spokojena a určitě bych doporučila dalším :)“

Hodnoceno 16.3.2022 z IP: 78.80.80.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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49. Michaela Zelenková, manager, ADW FEED,a.s. Jabkenice

„Opět skvělé jako vždy. Moc jsem byla spokojená především s Terčou, bylo to super. Přínosné
bylo i, že se lektoři střídali, protože pokaždé člověk slyšel mírně odlišnou angličtinu. Náplň kurzu
famózní, užitečná a zábavná. Tempo vysoké, náročnost velká, nedostali jsme nic zadarmo ;-)“

Hodnoceno 13.3.2022 z IP: 90.183.80.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

50. Lenka Dvořáková

„Mám za sebou již druhý webinářový kurz. Tento formát mi velmi vyhovuje, je naprosto
fantastický a opravdu cítím pokrok. Je ale nutné zmínit, že je to opravdu dřina a týdně jsme
potřebovala tak 8-10 hodin času (což je asi velmi individuální a také záleží na pokročilosti). Ale
výsledek opravdu stojí za to. Pokud chcete na sobě opravdu zapracovat, tak mohu jedině
doporučit. Pokud to ale nemyslíte vážně a nechcete nic udělat pro svůj pokrok a čekat na zázrak,
že se to do hlavy samo nalije - tak toto není pro vás. Lektorům opravdu záleží na tom, aby jste na
sobě zapracovali a chtějí vidět pokrok. Což je opravdu fantastické. To jsem ještě nikde nezažila -
oborovská motivace a podpora. A co velmi oceňuji, je velmi propracovaný systém výuky. Je
vidět, že nad tím opravdu někdo přemýšlí. Za mě je tato jazyková škola jednička, je to přesně to,
co jsem hledala a rozhodně budu pokračovat. “

Hodnoceno 13.3.2022 z IP: 185.140.244.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

51. Martina Jiříková, Personální poradenství, OSVČ Plzeň

„Jazykový kurz online byly velmi intenzivní, učitelé velmi energičtí. Určitě mě za 2 měsíce
restartoval zpět ke znalostem AJ. Díky moc“

Hodnoceno 12.3.2022 z IP: 85.13.96.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

52. Daria Kratochvílová, nechci uvádět

„Jazyková škola Perfect World je pro mě nejlepší jazyková škola, jakou jsem kdy navštívila a bylo
jich hodně :-) Velmi si vážím profesionálního přístupu lektorů a oceňuji propracovaný systém
výuky (vysvětlení, domácí úkol, konverzace se zpětnou vazbou), množství příkladů, jasné
vysvětlení a předanou energii se neustále zlepšovat. Líbí se mi také pestrá nabídka online kurzů
na různá témata (nejčastější chyby v angličtině apod.). Díky přístupu lektorů mám pocit, že na to
nejsem sama a z jejich přístupu je vidět, že mají svoji práci rádi a záleží jim na výsledcích
studentů. Školu bych doporučila a doporučuji :-)“

Hodnoceno 12.3.2022 z IP: 85.71.1.xxx (více hodnocení z této IP adresy )
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53. Míla Lusková, neurocoach Dýšina

„Největším přínosem pro mě byly společné konverzace nejen k procvičení látky z webináře, ale i
k přemýšlení o sobě samé a novém pohledu na svět...a následná zpětná vazba, která prohloubila
učení. Každý týden jsem měla příležitost posouvat svoji English story k vysněnému cíli :-} “

Hodnoceno 11.3.2022 z IP: 90.182.63.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

54. Jitka Kadlčková Praha 11

„Týdenní kurzy jsou náročný na čas, ale za to potom jde poznat velký pokrok i díky obsáhlým
domácím úkolům, kde si vše vštípíte do paměti. Gramatika se potom nezdá tak složitá. Díky
vysvětlení od lektorů je snáze pochopitelná. Velké poděkování patří i lektorům za jejich trpělivost
a za využití každé minuty ve webináři.“

Hodnoceno 11.3.2022 z IP: 78.80.232.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

55. Helena Hattlmannová , pracovník ve zdravotnictví , pracovník ve zdravotnictvi karlovy vary

„Webinář se mi velmi líbil, velmi si vážím nadšení a velké pomoci všech lektoru byli ochotní i
poslat odkazy na videa kde jsem si v klidu mohla probrat co jsem třeba nerozuměla Ocenuji
nadšení, spolehlivost, znalost jazyka moudrost a schopnost komunikovat a jednat s lidmi:) přístup
zaměstnancu byl perfektni děkuji i za pomoc když jsem třeba nestihla se plně připravit na
překlady bylo pomoženo a vysvětleno a taky se mi moc líbí/ i když je to náročne/ že překlady
dotahuji do konce. školu bych určitě doporučila kamarádum a známým jen bych jim řekla že
budou muset hodně makat:) “

Hodnoceno 10.3.2022 z IP: 90.180.176.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

56. Helena Danihelková, manager

„Nejvíce se mi líbil celkový přístup k výuce, efektivita, pozitivita. Atmosféra byla vždy pozitivní a
přátelská. Lektoři byli vždy milý a dokázali z nás dostat maximum. Pracovalo se mi s nimi velmi
dobře. Výuka byla náročná, ale jsou vidět výsledky během pár dní. Určitě bych školu doporučila
všem svým známým. Díky škole se zlepšuji a jdu si za svými sny. :) “

Hodnoceno 8.3.2022 z IP: 77.48.109.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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57. Maria Vrnatova, Manager

„Výborná skusenost, skutočne praktická výuka zameraná na zdokonalenie anglickej gramatiky.
Lekcie plne energie, skvelej nálady a hodnotných jazykových dovednosti, kt vás posúvajú
dopredu! Ďakujem za to, že sa cítim anglicky sebavedomejšie ako pred kurzom! Doporučujem
všetkým, kt sa chcú dostať na vyššiu jazykovú úroveň!“

Hodnoceno 8.3.2022 z IP: 84.21.103.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

58. Alena Ostrejšová, sociální pracovnice v dětském domově Rakovník

„Kurz byl naprosto super. Byl to sice dvouměsíční maraton, který mi ale hodně dal. Já jsem se ve
své angličtině nikdy tak daleko nedostala, ale tady jsem prostě musela jít dál, protože to jinak
nešlo. Lektorky byly skvělé a systém úkolů a konverzací byl nastaven tak, že se prostě každý
musel někam posunout. Velmi pozitivně hodnotím přístup obou lektorů, jejich profesionalitu,
schopnost předávat a vysvětlovat nové informace a především si moc vážím jejich trpělivosti a
schopnosti motivovat nás - studenty. Great job everyone!“

Hodnoceno 8.3.2022 z IP: 185.64.41.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

59. Jan Dufek Babylon

„s touto částí jsem byl velmi e spokojený a těším se na příští kurz.“

Hodnoceno 8.3.2022 z IP: 185.126.210.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

60. Sandra Nemcova Plzen

„Pozitivne hodnotim interaktivni vyuku, je prijemne studovat z pohodli domova. Byla jsem
spokojena se systemem vyuky, prednaskami, ukoly a komunikaci s lektory. Pristup lektoru byl
profesionalni a zaroven pratelsky, citila jsem oporu a ujisteni, ze opravdu danemu tematu
rozumime. Urcite bych tuhle skolu dopurucila, protoze je toho hodne co delat a student je porad
obklopen anglictinou s cimz prijdou i brzke vysledky, zkratka tento kurz vas primeje byt porad
aktivni a opravdu nad anglictinou premyslet.Pokud nechcete zustat porad na stejnem levlu
anglictiny urcite doporucuji ! Preji mnoho dalsich uspechu !“

Hodnoceno 11.1.2022 z IP: 89.238.186.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

61. Soňa Bolomská, fyzioterapeut Český Brod

„milé vstřícné osobní intenzívní rychlé nekompromisní skvělé :-))“

Hodnoceno 7.1.2022 z IP: 5.181.92.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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62. Helena Hattlmannová , pracovník ve zdravotnictví ,  pracovník ve zdravotnictví karlovy vary

„vynikajici byla jsem velmi spokojená, zase mě to vrátilo do studia, webináře jsou vedené s
nadšením a profesionalitou , děkuji také Dominice za pomoc s testem který webináře je pro mě
nejvhodnější, lektoři byli trpeliví a laskaví, skvělá byla i možnost se připravit dopředu na tema,
vynikajici byly i rozhovory v rámci session nedokážu to napsat tak jako levandulový honzík ale
cítím to tak. “

Hodnoceno 7.1.2022 z IP: 185.73.103.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

63. Alena Semelková, Učitelka na ZŠ, ZŠ ERIZA Všetaty

„Webináře byly hodně intenzivní, domácí úkoly rozsáhlé. Lektoři skvělí s velkým nasazením vše
vysvětlit a naučit. Zatím nejlepší kurz na AJ. Plánuji se účastnit dalšího.“

Hodnoceno 6.1.2022 z IP: 46.135.92.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

64. Jitka Dvořáková, sales manager, INTELEK spol. s r.o. BRNO 27

„Zdravím všechny potencionální zájemce co zvažují proč zrovna tuto jazykovou školu :-), dlouho
jsem uvažovala o anglickém kurzu a pro Perfect World jsem se rozhodla na základě jejich
videotipů zdarma. Bylo to přesně to, co jsem potřebovala a tedy opravdu podrobně vysvětlit a
POCHOPIT proč se co a jak řekne, abych to mohla aktivně používat. Do této doby jsem používala
spoustu věcí jen proto, že jsem to měla naučené ale opravdu nechápala proč přesně takto. Druhá
věc a pro mě také velice důležitá, že jsem měla online kurz večer doma a nemusela trávit čas
ježděním kamkoliv a spěcháním na hodinu dříve. Lektroka Terka naprosto báječná usměvavá
slečna. Super domluva, super přístup. 2x jsme měli zástup, jednou s Mariy také s Míšou a prostě
to všichni opravdu umí :-) Takže za mě rozhodně DÍKY a doporučuji! Krásný den všem. “

Hodnoceno 6.1.2022 z IP: 82.142.123.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

65. Vera Filipcová

„Měla jsem on-line výuku - naplnila moje očekávání. Díky ní jsem se věnovala angličtině každý
den, což na výsledku vidím. On-line hodina vždy měla spád a opravdu na ni student musel být
připraven, aby zaznamenal v kontextu učivo a procvičil si ho. Moc jsem nevěřila domácí úkolům,
ale musím říci, že forma vyhledávání a přemýšlení funguje.“

Hodnoceno 6.1.2022 z IP: 178.248.254.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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66. Monika Křepelová

„Jsem naprosto spokojená jakým způsobem a intenzitou je online kurz vedený. Lektoři jsou
profesionálové, domácí úkoly mě drží stále ve střehu a každá lekce mě opravdu baví. Online kurz
s Perfect-World moc ráda doporučím každému kdo má zájem učit se cizí jazyky. Lektorka Šárka
je milá, trpělivá, vše umí dobře vysvětlit.Určitě bych si vybrala Šárku jako lektorku znovu, jsem
moc spokojená. “

Hodnoceno 7.12.2021 z IP: 185.196.22.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

67. Aneta Weberová , žák ZŠ Plzeň

„Nejvíce se mi líbil přístup a trpělivost lektorů. Líbí se mi domácí úkoly, protože si myslím že si
člověk zapamatuje více věcí. Školu bych doporučila. Šimon Bešta- látku umí dobře vysvětlit, je
trpělivý a vybrala bych si ho znovu Lída- dobře jí rozumím a také bych si jí znovu vybrala“

Hodnoceno 3.12.2021 z IP: 185.68.29.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

68. Libuše Kundratová, Manager, Kundrata s.r.o. Hodonín

„Jazyková škola Perfect World mě opravdu nadchla. Zejména přístup jednatelky Dominiky, která
se mi osobně věnovala při testování mé jazykové úrovně a následném výběru kurzu. Řekla mi
narovinu, že to bude náročné, ale bude to stát za to. A opravdu to tak bylo. Tempo bylo velmi
svižné a domácí úkoly hodně rozsáhlé a časově náročné. Přístup lektora byl úžasný. Nenechal
nás vydechnout a museli jsme opravit vše do posledního detailu, dokud věta nebyla správně. Byl
však příjemný a uměl pochválit. Veškerá nervozita opadla hned po prvním webináři. Systém
výuky je za mě super. Doporučuji školu všem, kteří se roky učí jako já a stále to v té hlavě není. A
já věřím, že teď to tam je a už to tam zůstane :) Moc děkuji a ráda budu pokračovat dál :)“

Hodnoceno 14.11.2021 z IP: 31.192.93.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

69. Ing. Jana Bukovjanová, Projektová vedoucí Stříbro

„It was very demanding according to my expectations but it was definitely worth attending. I liked
the combination of the webinar and conversation and the fact, that we were given the materials
and topics in advance in order to be well prepared for both sessions. In my opinion, it was crucial
for our visible progress, without any preparation the learning effect wouldn't be so deep.
Considering the intensity of the course I´d like to return to each topic and go it through once more
on my own because I feel I have to get some of them deeper under my skin. Has it helped me
anyhow? Yes, indeed. I found topics which I previously considered as mastered but I found I have
many gaps to be filled. As the …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  course proceeded I felt myself more confident in both –
communication and written expression. It was definitely worth attending and I look forward to
further cooperation. Thank you very much, Dominika! You are an admirable and very eligible
teacher with an unbelievably deep source of energy! “

Hodnoceno 11.11.2021 z IP: 178.255.168.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

70. Vladimíra Moravcová

„Právě jsem dokončila kurz "ovládněte základy španělštiny za 10 týdnů". Styl nebo způsob
učení, který jazykovka má je skvělý. Tempo a intenzita byla nad mé očekávání a díky tomu jsem
udělala ohromný skok v mé španělštině! Kurz Vám sice zabere spoustu času, ale bez toho by se
člověk nemohl posunout dál. Nejvíce práce musíte udělat každý sám a skvělý lektor vás nenechá
vydechnout, dokud to neřeknete správně! Můžu všem jedině doporučit! Šimon byl super a extra
trpělivý. Přístup jednatelky Domči mne také velice potěšil. Na všem jsme se skvěle domluvili, nic
nebyl problém. Určitě neváhejte a jděte do toho!!! “

Hodnoceno 8.11.2021 z IP: 79.148.213.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

71. Libor Gabalec, gastroenterolog Ústí nad Orlicí

„Měl jsem možnost absolvovat v této škole několik online kurzů. Online kurzy jsou velmi dobře
připraveny, je požadováno aktivní zapojení během online webináře formou chatu, což udržuje
studující v pozornosti během celého webináře. Navazuje poměrně rozsáhlý domácí úkol k
procvičování probrané tématiky. K opakování je možno využít zaslané nahrávky. Každý týden
také třicetiminutová konverzace, která je pro jazyk tak důležitá s následným vypíchnutím
problémů ve vyjadřování studenta. Následuje e- mailový ping pong oprav mezi lektorem a
studentem, které vede až k dokonalému zvládnutí webináře. Nasazení Dominiky a dalších lektorů,
které jsem měl možnost poznat, je fascinující. Pokud se chcete jazyku věnovat (a to v kterékoliv
věku) tyto kurzy velmi doporučuji. Chce to však vlastní aktivitu, protože v učení jazyků nic není
zadarmo. Děkuji všem za vynikající prostředí a zábavnou formu učení, v této jinak trochu
problematické době. “

Hodnoceno 7.11.2021 z IP: 95.182.76.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

72. Peter Bédi, podnikatel

„Líbil se mi profesionální přístup, že výuka je on-line a celková pozitivní úroveň a atmosféra. Byl
to můj první on-line kurz, tak nemohu úplně porovnávat... Výuka byla velmi intenzivní a v podstatě
to bylo hodně o vlastní přípravě na hodiny a práce na domácích úkolech. Já to osobně beru jako
úvod do tajů angličtiny. Vyzkoušel jsem pro mě novou metodu výuky a zjistil, co vlastně můžu
zvládnout za pár týdnů...“

Hodnoceno 7.11.2021 z IP: 91.245.11.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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73. MAV, student VŠ

„U Perfect World jsem absolvovala intenzivní španělský webinář a jsem nadmíru spokojená.
Jakmile si zvyknete na rychlé tempo a rozsáhlé domácí úkoly, tak vám to bude jeho ukončení
velice chybět. Po prvních několika nesmělých konverzacích jsem se zlepšila natolik, že dokážu
vyjádřit své myšlenky ve španělštině. Oceňuji osobní přístup (zdravím Šimona!) a čas, který nám
lektor věnoval. Jedinou slabší stránku kurzu vidím v tom, že je zaměřen hlavně na gramatiku a
nových slovíček se tak moc nenaučíte. Pokud váháte, jestli do toho jít nebo ne, tak vám doporučuji
to zkusit, nebudete litovat.“

Hodnoceno 7.11.2021 z IP: 83.208.201.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

74. Petra Virdzeková

„Mně se líbíl celý způsob výuky angličtiny. Za mě je to jediná jazykovka, u které vidíte pokroky.
Vše je intenzivní. Duležitý je pro mě přístup lektora. Individuální přístup, osobnost lektora je
prostě super. “

Hodnoceno 7.11.2021 z IP: 31.30.86.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

75. Ivana Vacková, Učitel Chodov

„Kurz se mi líbil. Bylo to intenzivní, lektor vás nenechá vydechnout dokud nebude daný jev
správně. Kurz je promyšlený, má jasný cíl, má to hlavu i patu. Lektor je opravdu odborník, vždy
příjemný a má s vámi svatou trpělivost. Školu jsem již svým známým doporučila.“

Hodnoceno 6.11.2021 z IP: 85.160.36.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

76. Dana Ďukičová

„Nejvíce se mi líbily domácí úkoly. Musím přiznat, že bych nebyla věřila, že to tak pomáhá i přes
to, že výuka je on line. “

Hodnoceno 6.11.2021 z IP: 86.49.235.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

77. Ilona Krpejšová, učitelka Blovice

„Byla jsem spokojena s přístupem naší lektorky. Jsem spokojena i se zadáváním domácích úkolů,
které byly někdy pro mě náročné. dobrá spolupráce a opravování chyb. Vždy pochvala.
Atmosféra ve škole je vstřícná a pohodová. Se školou jsem spokojena a určitě bych ji doporučila
svým známým. “

Hodnoceno 6.11.2021 z IP: 88.146.224.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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78. Zdeňka Hrdá, Manažer, Finovo České Budějovice 

„Mám za sebou druhy on-line kurz a opět jsem byla velmi spokojena. Rozšířilo mi to mé
vědomosti a dovednosti a spousta naucenych věci již aplikuji. Děkuji celému týmu. Mám rada
rodinnou atsmosferu a tu z lektorů cítím. “

Hodnoceno 5.11.2021 z IP: 46.135.1.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

79. Lenka Dvořáková

„Absolvovala jsem v této škole živý webinářový kurz a musím ho doporučit všemi deseti. Ze
začátku jsem se bála, že se jedná jen o další jazykovku, která jen slibuje, jak skvěle vás něco
naučí, ale ve finále si jen odučí svoje hodiny a více neřeší a nemotivuje vás k tomu, opravdu na
sobě makat. To se Vám v Perfect World nestane. Za mě za ty dva měsíce vidím velký pokrok a
rozhodla jsem se pokračovat i dále. To je první škola, kterou jsem zažila, kde jim opravdu záleží
na tom, aby jste se zlepšovali. Není to samozřejmě zadarmo - nikdo za vás vaši práci neudělá a
musíte si to poctivě odpracovat, ale pokud se necháte vést a budete opravdu makat, určitě
nebudete litovat. Jen opravdu tento typ kurzu není pro lidi, co si chtějí jen tak trochu něco pro
jazyk udělat, ale nejsou ochotni zabrat. Počítejte s tím, že tento kurz vás zaměstná každý týden
tak cca na 6-8 hodin - samozřejmě záleží na typu úrovně.“

Hodnoceno 5.11.2021 z IP: 185.140.244.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

80. Lenka Remešová Praha 6

„Dokončený kurz B2. Možná se budu opakovat, ale tahle jazykovka prostě ví, jak na to. Kurz B2
je nabitý užitečnými informacemi od gramatiky přes slovíčka k frázím. Student nemá šanci zahálet
a musí být v kurzu velmi aktivní, což je zaručená cesta k úspěchu. Příležitost k mluvení je zajištěna
individuálně. Upevnila jsem si mnoho gramatických pravidel a naučila se slovíčka a fráze, které
považuji za užitečné. Lektoři jsou moc milí, motivující a ocení snahu studenta. I díky tomu jsem se
pro učení v rámci kurzu "zapálila" a moc mě ten proces učení bavil. Určitě jsem teď motivovaná
na své angličtině dál pracovat.“

Hodnoceno 5.11.2021 z IP: 86.49.234.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

81. Jitka Smržová , učitelka Vlašim

„Moje spokojenost začala již při samotném výběru kurzu. Nabídka možností, jak zapracovat na
angličtině, je velmi široká, vše je navíc na stránkách školy výstižně popsáno, takže jsem měla
jasno "do čeho jdu". Absolvovala jsem 9týdenní webinář k ovládnutí úrovně B2. Online výuku
jsem zažila poprvé, překvapilo mě, jak dobře během lekce funguje komunikace a procvičování za
pomoci chatu. Vyhovovalo mi zasílání podkladů před každým …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  webinářem, takže jsem se mohla připravit na každou lekci předem.
Skvělé, i když náročné, byly domácí úkoly, které člověka prověří opravdu ze všech stran. Za
jednoznačné pozitivum považuji nadstandardně přátelskou atmosféru, a to jak během webinářů
nebo konverzačních sessions, tak při průběžné emailové komunikaci. Výborné je také střídání
dvou lektorek během kurzu. Jejich vytrvalost při opravách domácích úkolů je obdivuhodná a
hlavně má smysl. Nedají pokoj, dokud to není bez chyby:) Perfect world je škola, která plní to, co
má v názvu a je znát, že jí na klientech skutečně záleží. Znám je již z letního tábora s výukou AJ
a po tomto kurzu se mi to opět potvrdilo. Doporučuji.“

Hodnoceno 3.11.2021 z IP: 88.103.229.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

82. Michaela Rýdlová, HR Manager Praha

„Měla jsem možnost účastnit se velmi intenzivního kurzu AJ s Dominikou. Její nasazení je
obdivuhodné a velmi jsem ocenila jak nás, studenty, dokázala motivovat a pokud budu mluvit za
sebe, tak i vyburcovat k neuvěřitelbým výkonům. Kurz byl online a Dominika dokázala po celou
dobu udržet naší plnou pozornost a aktivní zapojení. Velmi oceňuji také výuková videa, jsou
jasná, stručná a srozumitelná. Určitě školu doporučuji.“

Hodnoceno 3.11.2021 z IP: 82.99.133.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

83. Drahomíra Zavadilová, majitelka malé účetní firmy

„Určitě doporučuji, tato výuka je velmi progresivní a navíc zábavná, tedy pokud Vám nevadí
pořádně máknout - to prostě k tomuto patří... Ukončila jsem další webinářový blok a jsem stále
nadšená, že se lze učit bez biflování slovíček a také, že lze gramatiku tak nějak víc pochopit a tím
pádem i "uchopit"... takže děkuji moc, že mám tuto příležitost a možnost jazykově se vzdělávat
:)“

Hodnoceno 2.11.2021 z IP: 109.81.183.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

84. Miroslav Cihla, majitel realitní kanceláře Karlovy Vary - Rybáře

„Absolvoval jsem intenzivní webinářový kurz "věčného začátečníka" - Ovládněte úrovně A1 a A2
a s čistým svědomím mohu říci, že to byl nejlepší kurz angličtiny, který jsem absolvoval. A mám s
čím porovnávat. Za svou 20 letou pracovní kariéru jsem si prošel desítkami "zázračných" kurzů a
programů angličtiny, ale stále jsem byl v začarovaném kruhu "věčného začátečníka". Co jsem se
naučil, jsem zase zapomněl. Ale teď konečně nastala změna! Po intenzivním osmi týdenním online
kurzu Ovládněte úrovně A1-A2 od školy Perfect World jsem poprvé uvěřil, že mám na to se brzy
posunout z věčného začátečníka do úrovně pokročilý. Kurz je pojat velice prakticky a konečně mi
"někdo učesal" a vysvětlil základy angličtiny tak, že jsem to pochopil. Zmíněný kurz je velice
intenzivní a motivující. Úplně vás pohltí. Denně jsem se učil, denně jsem vypracovával úkoly. …
pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  Těch 8 týdnů za to stojí. Člověk dostane návyky, začne ho to bavit
a už vím, že se budu teď učit angličtinu na denní bázi i dále. Chtěl bych poděkovat lektorovi
Lukášovi. Výborně vysvětluje, je důsledný v kontrole a umí pochválit. Dominice Paškové díky za
to, že se zajímala, jak mi to jde a zda něco nepotřebuji. Díky Perfect World! a brzy na dalším
kurzu. S pozdravem, Miroslav Cihla“

Hodnoceno 2.11.2021 z IP: 109.81.215.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

85. Jana Svatošová

„Absolvovala jsem kurz z úrovně A2 k ukončené B1. Kurzem mě prováděli lektoři Michaela
Pihrtová a Jan Flesar. Výuka probíhala formou webinářů s dokonale zpracovanými prezentacemi
(přehledné, jasné, výstižné...) a konverzačních lekcí (sessions) vedených vynikajícími a zkušenými
lektory. Po webináři následoval velmi rozsáhlý domácí úkol lektory vždy pečlivě zkontrolovaný a
opravený a obratem zaslaný zpět. Chtěla bych moc poděkovat lektorům Míše i Honzovi za
trpělivost při opravování našich domácích úkolů, za odborné vedení, příjemné vystupování a
pěkné sessions. Velmi se mi líbil i způsob výuky, který mi osvětlil řadu věcí (gramatických jevů) o
kterých jsem si mylně myslela, že je znám. Školu velmi doporučuji. “

Hodnoceno 1.11.2021 z IP: 46.23.58.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

86. Nataša Slavíková, scenáristka a producentka, Nataša Slavíková-Phoenix Praha 4-Libuš

„Ve škole se mi nejvíce líbí důraz lektorky Dominiky Paškové na pokrok ve studiu. Důsledně dbá
na to, aby se student aktivně zapojoval při webináři. Domácí úkoly lze charakterizovat jako
podrobné procvičení probraného učiva a jsou důsledně opravovány. Výhodou je i poskytnutí
dalších učebních materiálů pro vysvětlení či prohloubení probraného učiva. Dominika je velice
přátelská, ale kontakt nepřerůstá v "kafíčkaření" a neplodnou diskusi. Mohu říci, že se mi
zejména díky lektorce a způsobu výuky podařilo v angličtině pokročit. Děkuji a budu
pokračovat!“

Hodnoceno 1.11.2021 z IP: 86.49.106.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

87. Eva Kopalová

„ Obdivuji rychlost a pohotovost lektorky“

Hodnoceno 1.11.2021 z IP: 109.81.208.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

88. Jiří Kárl, Site manager, Doosan škoda power Blansko

„Tak trochu jiné "hodnocení" formou příběhu: V perfect worldu jsem se letos účastnil intenzivního
online kurzu španělštiny přes prázdniny. Nebydlím v Plzni, většinu roku nežiji v ČR, tak proč
zrovna Perfect World? Roky zpět, když jsem v Plzni ještě bydlel, jsem tuhle školu navštěvoval a
dala mi skvělé základy angličtiny na základě kterých …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  jsem procestoval celý svět, nyní střídavě pracuji v zahraničí a své
jazykové znalosti tak mohu rozšiřovat. Nyní při hledání možností pro naučení se dalšího ze
světových jazyků jsem ihned kontroloval webové stránky právě této školy. Naštěstí jsem zrovna
našel online kurz přímo dle mých požadavků: večerní kurz, online kurz, intenzivní kurz, k tomu
když připočtu skvělé minulé zkušenosti se školou, nebylo co dál řešit. Registrace proběhla
prakticky okamžitě. Kurz byl dle mých požadavků velmi intenzivní náročný, probíhal formou jak
jsem z PW zvyklý a odnášel jsem si vždy přesně to co jsem chtěl a očekával. Někdy jsem si odnesl
více a někdy méně, vždy to ale bylo přímo úměrné tomu co jsem do kurzu vložil já sám za sebe a
jak se na jednotlivé lekce připravoval. Pokud budu v budoucnu opět řešit další kurzy pro rozšíření
znalostí, první co zkontroluji, bude nabídka PW. Děkuji a zase někdy online shledanou, Jirka.“

Hodnoceno 1.11.2021 z IP: 77.247.11.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

89. Josef Diňa , Jednatel společnosti , JD Decentia, s.r.o. Praha

„Co se mi ve škole líbilo? To není pro mě správná otázka. Ono se mi totiž stálé líbí, jsem a ještě
nějaký čas rád budu studentem. Patřím mezi věčné začátečníky, učím se, zapomínám a tak to je už
... let. Teprve teď se mi zdá, že se mi to v hlavě rovná. Chválím vyučující - velice příjemní, svojí
práci zvládají skvěle. Co dál se mi líbí? Krátké hodiny, velice rychle utečou. Velice si vážím
vstřícnosti, spolehlivosti, ale i přísnost:-D. Určitě musím vyzdvihnout perfektní přípravu a s tím i
vedení lekce. Mám pocit, že jsem v dobrých rukou. Takže až se budu chtít učit další jazyk, určitě s
jazykovkou Perfect-World. To bych doporučil i ostatním, kteří jsou na tom stejně jako já na
začátku. “

Hodnoceno 30.9.2021 z IP: 88.103.239.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

90. Jan Radvan, Podnikatel, Levandulova.cz Těchonice 1, Horažďovice

„Je dost těžké najít ta správná slova, kterými bych popsal svoji zkušenost s Perfect world. Mám za
sebou účast na dvou desetitýdenních webinářích a jazykovém táboru. S takovou mírou
pozornosti, empatie a osobního přístupu ke každému člověku jsem se snad ještě nikdy nepotkal.
Zájem o pokrok u každého studenta jde ruku v ruce s laskavou důrazností a připomínáním
nutnosti vlastního aktivního zapojení se. Dominika, Míša, Terka i Alena, ale i ostatní lektoři Perfect
World jsou skutečné osobnosti, empatičtí pedagogové, ale především jsou to skvělí lidé. O
nekonečné energii Dominiky a Ondry by se jistě dalo napsat mnoho odborných studií a všechny
by mohly končit otázkou: Kde že se ta energie bere? Myslím, že mi to došlo v průběhu letošního
jazykového tábora Perfect World. Tím zdrojem je láska. Láska k lidem, k jazykům a jejich výuce,
láska ke světu a touha učinit jej vlastním přispěním lepším. Tyto všechny ingredience vytvářejí
úžasné společenství a prostor vzájemné důvěry, respektu a porozumění. Tento láskyplně
namíchaný elixír je živou vodou pro všechny, kdo mají chuť se posunout ve svých životech o krok
dál. S radostí a nadšením doporučuji vzdělávání v Perfect World všem, kteří to s jazyky myslí
vážně. P.S. Upozornění: setkání s Perfect World zřejmě výrazně změní váš život! ️“

Hodnoceno 15.8.2021 z IP: 46.23.60.xxx (více hodnocení z této IP adresy )
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91. Petra V. Plzeň

„propracovaný systém výuky, pomoc se zařazením do správného kurzu, spolehlivost“

Hodnoceno 15.8.2021 z IP: 212.79.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

92. Miroslav Kořínek, BOZP specialista, TMMCZ Čáslav

„Úvodní správné pochopení potřeb studenta a na to jasně nastavený školící plán, dobře
připravené školící materiály, způsob výuky. Atmosféra během výuky byla pohodová, domácí
úkoly byly časově náročné, ale přínosné. Určitě bych školu doporučil “

Hodnoceno 13.8.2021 z IP: 188.75.182.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

93. Michaela Knollová Plzeň

„Nejnáročnější a nejefektivnější kurz co jsem kdy absolvovala a zároveň i velmi příjemný. Pouze
pro ty, co jsou ochotni na sobě zapracovat - rozhodně se při tom nedá dřímat. Jsem velmi
spokojená a doporučuji.“

Hodnoceno 7.8.2021 z IP: 88.100.187.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

94. Alena Zamišková Zámrsk

„Konečně mám pocit, že v tom nejsem sama. Ukázali jste mi cestu, jak se mohu posunout v mé
angličtině dál. Celý webinář je intenzivní a velmi dobře promyšlený a obsahuje vše, co je
potřeba. Super je také anglická členská sekce, která obsahuje spoustu potřebných informací.
Děkuji...“

Hodnoceno 7.8.2021 z IP: 86.61.149.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

95. Petra Virdzeková, mateřská dovolená Černá Hora

„Já jsem se začala o školu zajímat poté, co jsem shlédla několik výúkových videí na
"SEZNAMu.cz". Protože už dlouhou dobu jsem se chtěla posunout se svými znalostmi v angličtině,
tak jsem oslovila právě jazykovku Perfect World, aby mi s mým přáním pomohla. Zúčastnila jsem
se 10ti týdenního webináře, který byl hodně intenzivní, ale myslím, že mi opravdu pomohl
posunout moji úroveň angličtiny. A nejen to, účení angličtiny se stalo mým koníčkem. V to jsem
vůbec nedoufala. A stalo se to díky výborným lektorům, které jsem poznala. Přes jednodušše
vysvětlovanou gramatiku, díky …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  individuálnímu přístupu lektorů a díky jejich radosti z posunu ve
znalostech nás účastníků webináře, až po zájem o zpětnou vazbu z jejich strany mohu jazykovku
doporučit Můj vzkaz pro ostatní, kteří stále zvažují a přemýslí, jak a kde začít je: "Pokud to s
angličtinou myslíte vážně, tak jazykovka Perfect Worl je sázka na jistotu." “

Hodnoceno 5.8.2021 z IP: 31.30.86.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

96. jitka hipčová, Fyzioterapeut,  Škola zdravá záda Příbram

„Zúčastnila jsem se intenzivního anglického webináře. Předně musím velmi pozitivně ohodnotit
připravené prezentace s velmi promyšleným učebním postupem pro studenty. Následně posílané
úkoly velmi pěkně navazovaly na předešlý webinář s možností si probranou látku procvičit.
Pochopila jsem, proč na vypracování úkolu byl celý týden. S naší lektorkou Terezkou jsem byla
spojena a kdykoliv mi byla umožněna pomoc. Prezentace přednášela velice srozumitelně. Co se
týče výuky, za mne - vyžadovala splnit všechny úkoly a veškeré požadavky dokázala sdělit velmi
důrazně, přitom mile a lidsky. Hodně přínosné pro mne bylo každý týden třicetiminutové mluvení,
byla to vynikající zpětná vazba. Vaší školu doporučuji každému, kdo se chce začít i zlepšit se v
angličtině, již nyní o vás všude mluvím. Když to shrnu, máte super vymyšlený postup, jak se
domluvit v angličtině, měla jsem skvělou lektorku. Samozřejmě, každý musí zamakat. Velmi
užitečné je propojení s ostatními studenty v rámci WORDS FIRST. Mě osobně to moc pomohlo
vůbec začít. Děkuji “

Hodnoceno 4.8.2021 z IP: 176.62.232.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

97. Petr Křížek

„Zatím první škola jazyků, u které cítím, že mám opravdové výsledky. Mohu jen doporučit.“

Hodnoceno 3.8.2021 z IP: 178.17.9.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

98. Inka Herzlová Praha 6 - Břevnov

„Individuální výuka šitá na míru mým potřebám a mým časovým možnostem, naprostá
profesionalita vyučujícího, pozitivní přístup a velká trpělivost.Rozhodně doporučuji. :)“

Hodnoceno 2.8.2021 z IP: 94.113.113.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

99. Ivana Richtrová, Housekeeper Livingstone

„Jazykovka se srdcem je perfektní, přístupná, výborně zorganizovaná. Výuka je promyšlená,
originální. Přístup zaměstnanců školy velmi milý. Určitě doporučuji všem co chtějí zlepšení svého
života. Angličtina už začíná být nutností.“

Hodnoceno 1.8.2021 z IP: 79.71.63.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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100. Daria Kratochvílová, manager, nechci uvádět Brno

„Profesionální přístup lektorů, schopnost vysvětlit gramatiku jednoduše s velkým množstvím
příkladů, tipů a rad. Maximální snaha o individuální přístup. Jsem věčný začátečník a to již
několik let. Na jazyky nemám talent a nikdy mě bohužel nebavily. Perfect World jsem zkusila po
mnoha zkušenostech, které nikam nevedly a překvapuje mě s každou další zkušeností. Jazyk mě
začal poprvé v životě bavit a těším se vždy na další lekci a domácí úkol. S velkým obdivem k
práci, kterou dělají, upřímně doporučuji.“

Hodnoceno 31.7.2021 z IP: 85.71.1.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

101. Veronika Velková, referent odboru dopravy, Město Mariánské Lázně Mariánské Lázně

„Naskytla se mi možnost nového zaměstnání, kde je angličtina stejně důležitá jako čeština a to
mě vedlo k tomu posunout mou úroveň věčného začátečníka o něco dále. Již dříve jsem sledovala
vaše webináře. Rozhodla jsem se tedy zkusit vaši výuku angličtiny a nelituji ničeho. Učím se sice
intenzivně pouze 2 měsíce, ale ty rozhodně stačí k tomu, abych poznala, že se s vámi angličtinu
naučím. Zpočátku jsem tomu jen věřila a teď už to prostě vím jistě. Absolutně mi vyhovuje online
výuka, protože bydlím v Mar. Lázních a dojíždění by pro mě bylo nereálné. Nic to ale nemění na
tom, že bych vás všechny chtěla poznat osobně, protože jsem zažila 4 lektory a každý byl
absolutně úžasný a trpělivý. Angličtina se mi s vámi, hlavně s Maruškou, která je mou hlavní
lektorkou, stala koníčkem. Opravdu se těším na každou hodinu s ní a na to jak mou angličtinou
pobavím ji i mě samotnou. Je to u mě běh na dlouhou trať, ale konečně vím, že doběhnu do cíle a
splním si jeden ze svých největších snů. “

Hodnoceno 19.7.2021 z IP: 178.255.168.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

102. Markéta Kostlivá, Tester/konzultant, CCA Group a. s. Plzeň

„S Perfect worldem jsem naprosto spokojená! Vidím opravdu velký pokrok, ač jsem jsem si na
začátku vůbec nevěřila. Můj největší problém byl mluvení a přemýšlení zároveň. To ze začátku
vůbec nešlo, protože tam byl velký strach, ale společně s Niky a našimi pravidelnými
konverzačními půlhodinkami jsme to všechno spravily a teď strašně ráda mluvím anglicky, i když
vím, že tam ještě spousta chyb je. V téhle nelehké době byl online webinář, který trval 2 měsíce,
nad očekávání skvělý a splnil svůj účel. Procvičení gramatiky, to že Vás lektorka prostě "donutí"
opravit i ty malé chybky, je super! Uvědomila jsem si toho spoustu! :) Domácí úkoly byly někdy
hard-core, ale obsáhly všechno, co jsme na lekci dělali a společně s pravidelným poslechem,
psaním "slohového cvičení" a čtením, byly naprosto úžasné! Niky jako lektorka byla skvělá,
občas jsem obdivovala její trpělivost s námi, protože to zvládla na jedničku s hvězdičkou! :)
Strašně mě bavilo se s ní potkávat na našich konverzacích a pokaždé mi dokázala …pokračování na
další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  poradit s tím, když jsem se zamotala a nevěděla jsem nějaké
slovíčko. Pozitivní přístup a nadšení z ní pokaždé proudilo a i když jsem někdy neměla tolik
energie nebo nebyla ta správná nálada, tak po dvou větách to všechno spadlo a vždy to byla
hrozně fajn hodina. :) Takže jestli chcete udělat pokrok, tak jen tady s Perfect Worldem. Nikde
jinde takový čas a prostor nedostanete! :) Díky strašně moc!“

Hodnoceno 6.7.2021 z IP: 81.201.57.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

103. Pavla Horová, kadeřnice Dolní Bukovsko

„V první řadě musím pochválit výbornou úroveň kurzu. Jako neustálá začátečnice jsem si konečně
utřídila znalosti v úrovni A1,A2. Vše je perfektně a přehledně zpracováno. Děkuji lektorům
Lukášovi a Terce za trpělivost při výuce, rozhovorech a opravách úkolů. Vaše snaha mě takříkajíc
nakopla k touze naučit se ještě více. :-). A samozřejmě zase s Vámi. Pavla Horová“

Hodnoceno 30.6.2021 z IP: 178.255.168.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

104. Martin Stojánek, voják z povolání Pardubice

„Musím na úvod říct, že škola mne ve všech směrech pozitivně potěšila. Upřímně jsem vůbec
nevěděl do čeho jdu a o to víc jsem byl příjemně překvapen. Pozitiva primárně vidím ve flexibilitě
školy, v přístupu lektora a vhodné tématiky. Co se atmosféry týče, tak ta byla po všech stránkách
plně profesionální a super, včetně přístupu ke studentům. Webináře jsou fakt dobře pojaté a
srozumitelné včetně obsahové stránky nemám žádných výtek, ba naopak. Teď mám v plánu si to
ještě zpětně zopakovat a v klidu projít a poté se posunout zase kousek dál. Nevím jak ostatním,
ale mě tato forma studia plně vyhovuje, takže pokud bude mít někdo zájem, mile rád mu tuto
formu studia doporučím.“

Hodnoceno 21.6.2021 z IP: 77.48.128.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

105. EVA MARKOVICOVA, PODNIKATEL ITALIE

„ZIJI V ITALII JIZ MNOHO LET A ZA TU DOBU JSEM NIKDY NENASLA TAK VYBORNOU
SKOLU JAKO JE PERFECT WORLD. VELMI SYMPATICKY, POZITIVNI A PRATELSKY PRISTUP,
ALE ZAROVEN TAKE RESPEKTVNI; JEDNODUCHOST VYSVETLENI VYUKY, LEKTOR HNED
POCHOPI VAS SLABY BOD ANIZ BY SAM ZAK MNOHDY O TOM TUSIL, A JEDNODUCHYM
VYSVETLENIM UCITELE, SE MUZETE KONECNE POSUNOUT Z TOHOTO ZMRAZENEHO
BODU O MNOHO KROKU DOPREDU; JSEM VELMI STASTNA, ZE JSEM MELA A STALE MAM
TO STESTI BYT ZAKEM TETO SKOLY. PO NEKOLIKA LETECH MEHO NEZDARNEHO SNAZENI
O ZNALOST ANGLICTINY, NAVSTEVOVANI RUZNYCH SKOL A VYHOZENYCH PENEZ; DIKY
LEKCIM SKOLY PERFECT WORLD JSEM KONECNE POCHOPILA, ZE KDYZ ZAK NENI
SCHOPEN SE NECO NAUCIT, TAK TO NENI CHYBA JEHO, ALE UCITELE. KAZDY KDO
OPRAVDU CHCE A K TOMU MA DOBREHO UCITELE, TAK TO ZLADNE. VELMI MOC DEKUJI
SKOLE PERFECT WORLD ZE MI …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  SPLNILA ME NEJVETSI PRANI HOVORIT V ANGLICTINE BEZ
KOKTANI A ROZPAKU. URCITE DOPORUCUJI VSEM,DOSPELYM A I DETEM NEJENOM V
CECHACH, ALE I V CIZICH ZEMICH. VYBORNE JE, ZE NYNI MOHU POUZIT TO SAME
VYSVETLENI PRO VYUKU ANGLICTINY I MYM DETEM V ITALSTINE PROTOZE OPRAVDU
FUNGUJE. “

Hodnoceno 18.6.2021 z IP: 93.40.224.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

106. Magdaléna Korandová, asistentka Praha 

„Byla jsem věčným začátečníkem studia angličtiny s negativními zkušenostmi z minulých let.
Angličtinu jsem se vždy chtěla naučit, ale nikdy jsem nenašla lektora, kurz, jehož přístup by mi
nabídnul víc, než jen stres z další lekce. Jednou jsem náhodou na webu našla jazykovku Perfect
World a zkusila si udělat nabízený zkušební test. Od této chvíle si připadám jako mezi svými
kamarády, se kterými se znám dlouhá léta, již v této chvíli se projevil velmi osobní přístup ze
strany jazykové školy. Zde student rozhodně není jen jméno, je to opravdu člověk, o nějž se
naráz zajímá spousta lidí. Mé první setkání proběhlo s Dominikou, jednatelkou společnosti,
neváhala a udělala si na mě čas, probrala mou situaci, navrhla postup, vyšla mi maximálně vstříc.
Lektorem mého kurzu byl Lukáš, opět skvělý člověk se zájmem o mou osobu, s maximálním úsilím
něco ze mě v rámci kurzu dostat. Moc mi pomohla také Terka, která obětavě několikrát dokola
opravovala mé úkoly a tak bych mohla pokračovat. Shrnu to… Díky jazykovce Perfect World pro
mě angličtina přestala být strašákem a noční můrou, skoro bych řekla, že mě začala i bavit
poprvé v životě si dokážu představit, že jednou se třeba i běžně domluvím . Vaše skvělá parta
lidí mi dala skvělý základ a vím, že teď už záleží jen na mě, jak s tím naložím. Chtěla bych Vám
všem moc poděkovat za šanci, kterou jste mi dali! Kurzy jsou celkem dřina, ale rozhodně to stojí
za to. …a už jsem vás taky doporučila třem lidem Přeji vám krásné dny plné pilných studentů!
Magda “

Hodnoceno 16.6.2021 z IP: 217.115.242.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

107. Denis Čurilla, Grafik Praha

„Na jazykovou školu Perfect World s.r.o. jsem dostal doporučení od známé. Na doporučení jsem
reagoval hned a přihlásil se na kurz pro věčné začátečníky. Již po prvním webináři jsem
pochopil, že to byla dobrá volba! Výuka na webinářích je perfektní - (pro člověka, který není
zvyklí na online výuky možná ze začátku docela rychlé tempo) ale vše v rámci zvládnutelnosti.
Za mě určitě skvělá volba. Také se mi podařilo odbourat strach z mluvení přes mikrofon a kameru
a to ještě v cizím jazyku. Lektorka „Alena Bezchlebová“ – skvělá, trpělivá a učí srozumitelně.
Perfect World yes!“

Hodnoceno 12.6.2021 z IP: 89.176.184.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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108. Jarka Čtvrtlíková

„Perfect World, resp. paní Dominika, její práce, videotipy a osobní přístup mě motivovala, abych
zase více zapracovala na své angličtině. Účastnila jsem se kurzu z A2 do B2. Výuka probíhala
prostřednictvím webinářů. Webináře byly hodně aktivní a rychlé. Nutná byla domácí příprava.
Celkově byl kurz náročný. Doporučuji.“

Hodnoceno 6.6.2021 z IP: 208.127.15.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

109. Iveta Jiroutková, administrativní činnost Praha 3

„Ukončila jsem dvouměsiční on-line kurz/webinář, který byl velmi intenzivní. Prezentace byly
velmi detailně propracovány. Byla moje první on-line zkušenost. Tento anglický webinář (z úrovně
A2 do B2) vyžaduje od studentů domácí přípravu! Samotná on-line vyúka je rychlá a je
zaměřena na vlastní tvorbu vět. Lektorka Káťa byla vždy připravena, pozitivně naladěna a plná
energie. Součastí tohoto webináře byly individuální setkání s lektorou po každé lekci, to bylo
velmi přínosné. Kurzy od PW jsou odlišné od jiných jazykových škol, mají vlastní výúkovou
strategii. Doporučuji.“

Hodnoceno 3.6.2021 z IP: 89.177.234.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

110. Hana Kovandová, manažer, JUSTO s.r.o. České Budějovice

„Vstupovala jsem s velkými otazníky zda mi může škola on-line vůbec nějak pomoci. Investovala
jsem čas a peníze a naprosto nelituji. Byla jsem nadšená z přístupu a hlavně se se mnou zaobírali
jako s jedincem a to velmi konkrétně. Výuka byla velmi intenzivní a časově náročná. Musela jsem
si najít systém, abych vše časově zvládala tak, abych vytěžila maximum. Lektorka Katka, kterou
jsme dostali jako hlavní kontakt, byla výborná, sympatická a všechny naše chyby odhalila velmi
záhy a ihned na ně reagovala. Naopak u konverzace nechávala prostor se vyjádřit byť i s
chybami. Následně jsme dostali zpětnou vazbu k opravě svých chyb. Prostě doporučuji !! Díky
vše“

Hodnoceno 3.6.2021 z IP: 178.255.168.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

111. Kamila Černá, jednatelka firmy, Paruky Jilly Lenau s.r.o. Aš

„Velice profesionálně vedené lekce v ostrém tempu, lektoři příjemní (měli jsme Alenku a ve
druhém kurzu Káťu), motivující, vybičují vás k pravidelné přípravě bez toho, že by to bylo na
obtíž. Konverzace vás rozmluví přirozenou cestou, ztratíte ostych a pochopíte hlavně souvislosti,
které vám dříve ve škole unikaly a nikdo …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  vás na ně neupozornil.Ráda projíždím krátké webmináře na
konkrétní témata vedené Dominikou, opět vám zacvaknou další informace do sebe a najednou
vám je všechno logičtější a jasné. Dokonce máte možnost konverzace s dalšími studenty mimo
hodiny. Vřele doporučuji a už se těším na letní tábor, který mě určitě zase nakopne dál.“

Hodnoceno 3.6.2021 z IP: 109.183.121.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

112. Jan Radvan, majitel, Levandulová.cz Těchonice 1

„Jsem vděčný Perfect World, že mě vrátili jak se říká do hry. Možnost otestovat si na začátku
reálné znalosti a doporučení vhodného kurzu, osobní a empatický přístup během kurzu,
náročnost a trvání na splnění všech úkolů, to vše mě po letech zaktivovalo a podpořilo mé
rozhodnutí s mou bídnou angličtinou něco dělat. Už jsem zapsaný do dalšího kurzu! Skvělá
zkušenost se skvělým týmem!“

Hodnoceno 24.5.2021 z IP: 46.23.60.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

113. Monika Jílková, podnikatelka

„Zúčastnila jsem se již téměř všech anglických webinářů, které škola vyučuje. Musím říci, že jsem
velice spokojená s přístupem a metodou vyučování, veškerá gramatika je vysvětlena, tak
jednoduše, že jsem i já po mnoha letech mého neúspěšného studia, schopna gramatice
porozumět a hlavně mluvit. Toto vše jen díky skvěle odvedené práci mých lektorek, a to Míši a
Domči. Díky nim jsem začala mít angličtinu ráda a konečně mohu říci, že už se jí nebojím:-) Děkuji
za to!!! Tuto školu doporučuji všem, kteří se rozhodli, že chtějí se svojí angličtinou či jiným cizím
jazykem něco udělat a chtějí jazyk skutečně pochopit. Důležitou součástí všech kurzů je
samozřejmě spolupráce a maximální soustředěnost studenta, ale v tomto případě je to poměrně
snadné, protože webinář je vždy plný nových znalostí, tudíž není žádný prostor na lelkování:-)
Míšo a Domčo děkuji Vám za to, že jste změnily můj přístup k angličtině:-) Thanks a lot:-) “

Hodnoceno 24.5.2021 z IP: 85.71.188.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

114. Martin Helmich, Letecký inženýr, ČVUT Mnichovice

„Navštěvoval jsem online živý webinář úrovně A1+A2. Tento produkt mi naprosto vyhovoval –
výuka v 8pm (1,5 hodiny), kdy už i zaneprázdněný člověk je doma, ale stále je ještě schopen
vnímat a pracovat. Součástí výuky je půlhodinový call neboli schůzka s lektorem (jeden na
jednoho), kde i já se svojí naprostou trémou a dřívější neschopností komunikovat v cizím jazyce
jsem byl donucen, světe div se, půl hodiny mluvit anglicky. Velmi významný díl celého kurzu byly
také domácí úkoly, které na jednu stranu byly opravdu časově náročné, na druhou stranu se na
ně člověk těšil a po několikanásobné iterační opravě lektorky, kdy byl uznán se dostavil radostný
pocit z dílčích úspěchů. Myslím si, že kurz je opravdu pouze pro lidi, co chtějí svoji …pokračování na
další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  úroveň jazyka změnit. Kurz je dražší, ale mě osobně se vyplatil. Je
intenzivní, dobře poskládaný a opravdu mě posunul k mým cílům. Kurzy byly v malém poštu
studujících (max. 6) s velmi sympatickou a připravenou lektorkou. Vždy jsem cítil velmi pozitivní a
osobní přístup, kterého si vážím a rozhodně jsem ho se svojí úrovní potřeboval. Kurzy doporučuji
i svým známým.“

Hodnoceno 22.5.2021 z IP: 178.255.168.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

115. Lenka Chmelová , učitelka Praha

„Musím se s vámi podělit o fungování Perfect World. Zrovna dokončuji druhý kurz, tudíž už
nějaké zkušenosti mám a jsou jen skvělé! Na každém z mých dvou kurzů jsem měla jiného lektora
a za to jsem ráda, protože jsem měla nejenom možnost srovnání, ale práce s každým z nich byla
odlišná a přeci jen v něčem i stejná. Stejná v tom, že pod jejich dohledem fakt musíte makat a
budete je možná i proklínat, ale až se ohlédnete za svou vlastní prací, budete překvapení, jak jste
se posunuli. Je to dřina, ale stojí za to! Webináře jsou všepohlcující a nabité informacemi. Potom
obsáhlý úkol a i jeho oprava. Super jsou týdenní půl hodinky mluvení. Nejprve jsem byla tuhá a
měla jsem pocit, že totálně marná, ale každý týden se tyto pocity zmenšovaly, až jsem si to i
začala užívat. Pořád dělám chyby, ale ten ostych mizí a za to jsem šťastná! Moji lektoři Míša a
Luky jsou fakt skvělí. To, že i jejich šéfovou zajímá jak vám to s nimi jde, byla pro mě nová
zkušenost. Jejich zájem o váš prospěch, vaši spokojenost, vás progres je to hlavní a toho si v
dnešní uspěchané době moc vážím. Mohli jsme společně plánovat moji cestu angličtinou a to
úplně v pohodě, jako dlouholetí známí. Je to paráda, díky vám všem v Perfect World, děláte
skvělou práci!“

Hodnoceno 13.5.2021 z IP: 89.177.68.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

116. Bc. Šárka Macurová, výkonná ředitelka, 3E PROJEKT, a.s. Ostrava

„Moc se mi líbí webináře Dominiky, kterých se účastním pravidelně. Dominika umí zvolit téma,
zaujmout, udržet pozornost, skvěle vysvětlit i nevysvětlitelné. Vzhledem k tomu, že jsem z
Ostravy, vyhovují mi on line programy - již zmíněné webináře, výuková videa a články, skvělá je
členská sekce angličtiny, kde najdu vše na jednom místě. Zatím jsem neabsolvovala žádný
plnohodnotný kurz, ale každému, kdo se chce angličtině věnovat, mohu doporučit volně dostupné
materiály, další krok k systematickému studiu už je jen otázka času.“

Hodnoceno 26.4.2021 z IP: 88.100.108.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

117. Veronika Hanšová, OSVČ překladatelka

„Se Skype výukou jsme velmi spokojeni. Syn (11 let) se díky tomu nestydí mluvit, rozvíjí věty, má
jednoznačně širší slovní zásobu a operuje už i s kompenzačními postupy, když neví přesnou frázi
nebo slovo. Hodiny ho baví. V zahraničí se běžně dával do řeči s dětmi nebo dospělými,
objednával si jídlo, nakupoval, konverzoval o jednoduchých věcech a …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  nezdráhal se i pohotově vtipkovat. Za cca 6 měsíců Skype lekcí
jednou týdně (které jede paralelně se školní angličtinou na ZŠ) udělal velký pokrok zejména v
konverzaci i slovní zásobě. Slyším jej, jak během hodin vlastně furt mluví a za to jsem velmi
vděčná! Skype lekce mají náboj, jsou intenzivní a zároveň pro nás komfortní.“

Hodnoceno 23.4.2021 z IP: 88.100.172.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

118. Eva Szökeová, matka studentky ( zdravotník) Plzeň

„Na zkušenostech se studiem ve vaší škole se od minulého hodnocení změnil jen fakt, že se Ali
stala dalším lektorem s nímž má moje dcera možnost se připravovat a vzdělávat v druhém
jazyce. To, že Lukáš i Ali jsou skvělí lidé a dokáží zaujmout a motivovat do další práce, je jen
známka úžasného výběru vašich všech lektorů. Děkuji i za možnost aktuálně řešit někdy nutné
změny a časové posuny ve výuce. Vaši školu svým známým doporučuji. “

Hodnoceno 28.3.2021 z IP: 212.79.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

119. Jitka Kadlčková, student VŠ Praha 11

„Škola je perfektní, mám za sebou kurz od A2 do B2 za 10 týdnů a posun cítím opravdu ve všech
směrech. Kurz je intenzivní a časově náročný, ale dá se to zvládnout. Skvělý lidi, skvělý přístup a
spoustu bonusových věcí. Tuhle školu mohu s čistým svědomím jen doporučit. :) “

Hodnoceno 21.3.2021 z IP: 78.80.232.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

120. Lucie T.

„Nejvíce se mi na škole líbí osobní přístup ke každému z žáků, snahu z nich dostat maximum, ale
hlavně dokáží motivovat. Donutí přemýšlet člověka o jeho životě, o stylu jeho cesty nejen k
naučení se a pochopení jazyků, ale jde o celkové najití sám sebe, alespoň tak to cítím já. Musíte
fakt makat, ale jak jinak se dá něco naučit a nebo pochopit? Jsem ráda, že online svět dokáže
nemožné :) “

Hodnoceno 18.3.2021 z IP: 46.167.236.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

121. Marika Kozelková Malhostovice

„Moc se mi líbil přístup vyučujícího, měla jsem pocit, že by se rozdala - což je netypické v
dnešním světě:) Zúčastnila jsem se interaktivních webinářů a byla jsem moc spokojená. Konání ve
večerních hodinách mi moc pomohlo věnovat se POUZE své angličtině. Hodně mi pomohlo právě
probranou látku ihned aplikovat do vět, pak se to dobře a samo pamatuje. Kurz bych doporučila
všem, kteří v angličtině tápou a potřebují najít správný směr pro svou výuku.“

Hodnoceno 17.3.2021 z IP: 46.13.6.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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122. Blanka Paulová, důchodce,dříve lékařka, Blanka Paulová Plzeň

„Celá léta jsem se pokoušela opakovat angličtinu doma z knih a samozřejmě jsem nedosáhla
žádných výsledků.Potom,co jsem se seznámila s Dominikou Paškovou a se školou Perfect World
jsem pochopila,že s jejich podporou mohu dosáhnout hmatatelných výsledků.Jejich výuka je
moderní,velmi intenzivní,ke studentům přátelská,prostředí školy je velmi domácké a chodí do ní
prima lidé.Přestože covidová doba nepřeje výuce face to face,výuka distanční je neméně
zajímavá,intenzivní,a dokáže zájemce připoutat k monitoru PC na hodně dlouhou dobu a velmi
pevně. Je v tom kus nejen umění,ale hlavně profesionality,kterou se výuka cizích jazyků v této
škole vyznačuje za všech okolností . Tuto školu ráda doporučím kdykoliv a komukoliv,kdo se
opravdu chceněco naučit. “

Hodnoceno 16.3.2021 z IP: 194.228.76.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

123. Monika Veselá

„Musím přiznat, že jsem hodně tvrdý oříšek a proto dlouhá léta (a teď už vím, že svojí vinou)
věčný začátečník. konečně jsem neodolala a přihlásila se na on-line kurz, protože bohužel nejsem
z Plzeňska. Po prvním týdnu jsem to nevzdala, po druhém jsem prokoukla Vaši taktiku, jak mě
přinutit učit a po třetím už jsem věděla, že to JÁ nechci vzdát a utéct. Těch deset týdnů strašně
uteklo. Teď už můžu potvrdit, že všechno co na svých stránkách tvrdíte a slibujete je pravda. “

Hodnoceno 15.3.2021 z IP: 37.188.249.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

124. Jana Šrůmová, Terapeut Děčín

„ Lekce jsou výborně propracované. Silná náplň jednotlivých lekcí, webinářů i domácích úkolů,
která tomu, kdo skutečně chce, musí přinést výsledky. Velice perfektní přístup ze strany školy.
Stálé vylepšování a spousta vyúkového materiálu v členské sekci. Po celou dobu kurzu maximální
podpora a trpělivost lektora s posunem studenta. Absolvovala jsem webinářový kurz, který mi dal
opravdu hodně velký rozlet dopředu. Zároveň i velkou motivací pro moje další pokračování ve
studiu angličtiny. Mockrát děkuji. Tuto jazykovou školu jsem již doporučila mým kamarádům a
známým. “

Hodnoceno 15.3.2021 z IP: 88.102.32.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

125. Lucie Langová Počátky

„S jazykovou školou Perfect World mám vynikající zkušenosti. Jazykovou školu jsem objevila
náhodně. V létě jsem zde absolvovala tábor s Aj pro dospělé, kde mě způsob výuky a přístup
lektorů úplně nadchnul. Předchozí zkušenosti se studiem Aj na jiných jazykových školách či u
soukromých lektorů jsem měla, ale nebylo to "to pravé ořechové". Možná i …pokračování na další
straně…
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…pokračování z předchozí strany…  mým přístupem. Díky jazykovce Perfect World jsem ale zjistila, že
je opravdu možné se jazyk naučit, spoustu věcí pochopit, a že mě může studium Aj i bavit.
Hrozně moc zde dělá celkový přístup lektorů a způsob výuky. Je zde opravdu znát, že jde o
jazykovku se srdcem! Dominika a konkrétní lektor se během studia dotazují, zda je vše jasné,
velmi motivují a pomáhají k dosažení cíle. Stačí jen makat, nechat se vést a maximální výsledek je
zaručen. Ve studiu Aj zde pokračuji i nadále. Absolvovala jsem online 10 týdenní intenzivní kurz
Společně z úrovně A2 do B2 a nyní jsem absolvovala online intenzivní kurz Rozšiřte svoji slovní
zásobu min. o 50% za 10 týdnů. A úplně super. Intenzivní kurzy jsou opravdu hodně intenzivní,
ale stojí to za to! Ano, jazykovou školu doporučuji a budu doporučovat!:)“

Hodnoceno 14.3.2021 z IP: 194.228.11.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

126. Dana Štěpánová, lektorka jógy, masérka, Dana Štěpánová Přelouč

„Úvodem bych ráda napsala, že jsem s angličtinou několikrát začínala, jak ve skupinové výuce,
tak u soukromé učitelky angličtiny nebo sama při samostudiu, kdy jsem nejvíce o volných chvílích
využívala mobilní aplikace. Na You Tube jsem objevila videa Perfect World a velmi mě zaujala
Dominika, její příjemný hlas a vše srozumitelně vysvětleno. Přihlásila jsem se na 10 týdnů kurz pro
věčné začátečníky úroveň A1 a A2. Mohu odpovědně říct, že jsem nic tak skvělého dosud
nezažila. Výborně sestavené, velmi náročné na čas, protože po každé výuce se pracuje na velmi
rozsáhlém úkolu, který vám lektorka, naše Alča Bezchlebová neustále opravuje, dokud nemáte
vše dobře. A to stále laskavě a naplno vás povzbuzuje. Následuje online hovor s lektorem a z něj
máte opět osobní úkoly na míru pro každého. Za těch deset týdnů to je mnoho hodin práce,
každodenní práce, ale my prostě mluvíme, rozumíme, sestavujeme dlouhé věty. A Dominika,
majitelka, ta vám osobně často píše, jak jste spokojeni, co pro vás může udělat. Mám pocit, jako
bych je znala odjakživa, velmi osobní a lidský přístup. Rozhodně doporučuji jak Perfect World a
Dominiku, tak moji skvělou lektorku Alču.“

Hodnoceno 11.3.2021 z IP: 37.221.248.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

127. Zdeňka Hrdá, Specialista Finančního plánování, Finovo s.r.o. České Budějovice 

„Na jazykovou školu jsem narazila na LinkedIn. Již dlouhou dobu jsem uvažovala o intenzivním
vzdělávání, jen jsem se do toho nemohla dokopat. Po shlédnutí webináře od Dominiky jsem byla
nadšená, namotivovaná a věděla jsem, že ten drive a energie je přesně to, co chci a potřebuji.
Vyplnila jsem dotazník, na jaké úrovni jsem a Dominika mi doporučila kurz Ovládněte úroveň A1
a A2 za 10 týdnů.Dopadlo to tak, že jsem se začala učit každý den a to doslova. Změnil se mi
pohled na angličtinu z pocitu stydím se, nejde to na proč bych se měla stydět, dělám pokroky a
baví mě to. Jsem neskutečně vděčná, že jsem na jazykovou školu narazila a vůbec nehodlám
končit. Naopak jste mi otevřeli dveře a moc se těším, kam až se s angličtinou dostanu. Děkuji vám
všem. Mate úžasný marketing a přeji vám jen a jen ať se daří. “

Hodnoceno 11.3.2021 z IP: 46.135.75.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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128. Ivana Mrózková, spolumajitel firmy, Mrózek, a.s. Bystřice

„Především - jsem takový ten "věčný student", sice se domluvím, ale znáte to ... Během let jsem si
nakoupila spoustu učebnic, až jsem se v nich začala ztrácet. A pak jsem našla - náhodně - na
internetu Vaši školu. Takže: Atmosféra, i když pro mě jen virtuálně, super - prostě je cítit to
"srdce". Učím se angličtinu s paní Dominikou, jsem spokojená. Je to velmi milá bytost, má velký
obdiv jak zvládá velkou rodinu a zároveň vládne čtyřmi jazyky. Výuka u paní Dominiky, to je top.
Vysvětluje stručně, jasně, přehledně. Řeknu to tak: na "stará kolena" mě angličtina konečně
začala bavit. Bez nadsázky. A ještě jedno pozitivum - nebaví mě vaření, ale když si k tomu pustím
paní Dominiku s nějakou lekcí, hned jde práce v kuchyni jaksi líp "od ruky". Jestli bych Vaši školu
doporučila? Určitě a chválím, kudy chodím.“

Hodnoceno 9.3.2021 z IP: 81.200.51.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

129. Jitka Linhartová , důchodkyně Velvary

„Nezúčastnila jsem se žádného kurzu, ale pravidelně sleduji videotipy, které v mém případě
slouží jako doplněk k jinému kurzu (individuální on-line kurz s lektorkou mimo Perfect World).
Krátké videotipy jsou vždy zaměřeny na určitý gramatický či lingvistický jev, jsou kvalitně podány
a vysvětleny. Několikrát jsem se zúčastnila webinářů, které pořádá jednatelka firmy paní
Dominika Pašková, tyto webináře jsou zaměřeny obecně na přístup k výuce jazyků. Také
hodnotím kladně. Perfect World jsem již v několika případech doporučila svým známým a i
nadále doporučuji.“

Hodnoceno 9.3.2021 z IP: 90.176.205.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

130. Zdeněk Polívka

„Skvělý přístup a hodně trpělivosti :-)“

Hodnoceno 7.3.2021 z IP: 85.160.4.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

131. Lukáš Richtr, žák SŠ Plzeň

„Do kurzu jsem se přihlásil, protože jsem chtěl zlepšit svojí angličtinu. Řekl bych, že se to daří a
cítím se mnohem jistěji. Lektor upozorňuje na chyby, a tak vím, na co se zaměřit. Výuka přes
internet je podle mě velmi kvalitní a navíc se tím ušetří čas. Doporučuji školu minimálně zkusit,
podle mě to stojí za to.“

Hodnoceno 15.2.2021 z IP: 194.228.68.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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132. Jana Šopovová

„Za největší pozitivum tohoto kurzu považuji, že splnil mé očekávání. Potřebovala jsem získat
více sebejistoty, zjistit, kde chybuji a získat inspiraci k vlastní výuce. Líbí se mi, že jsem kurz mohla
absolvovat z pohodlí svého domova a nemusela na lekce dojíždět. Přístup ke studentům byl vždy
velmi profesionální a atmosféra v rámci online hodin příjemná. Kurz vřele doporučuji, je to skvělá
výzva pro všechny a úspěch je zaručen!“

Hodnoceno 14.2.2021 z IP: 85.13.109.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

133. Katarína Ferjová, compliance officer, Johnson & Johnson Praha 5

„JŠ Perfect World som kontaktovala z toho dôvodu, že ponúka možnosť výuky na diaľku. Zatiaľ
využívam študijné balíčky, ktoré sú podľa mňa skvelých štartovacím spôsobom k ďalším
možnostiam online výuky - či už to budú online kurzy alebo webináre, ku ktorým by som sa chcela
tiež prepracovať. Veľmi vysoko hodnotím všetky výukové videá na YouTube - sú praktické,
stručné, jasné a pochopiteľné. Prístup mojej lektorky, Dominiky je skvelý. Dokonca by som ho
hodnotila ako nadštandardný. Rozhodne by som Vašu JŠ doporučila svojim známym. “

Hodnoceno 19.1.2021 z IP: 185.115.9.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

134. Kateřina Stašková, zdravotní sestra Hodonín

„Využívám a mám tedy zkušennost ve Vaší škole jen s balíčky španělštiny. Konkrétně mám za
sebou 5 balíčků. Jen to pro mě nový styl a systém učení a práce. Na začátku byly nějaké "porodní
bolesti" . Nejdříve mě zlobila technika, pak jsem si musela udělat přísný rozvrh a systém. Vše jsem
zvládla a pomalu se dostávam do rytmu. Hodně mi pomáhají i Vaše webináře a videa na yutube.
Přístup vždy výborný i když je jen emailem. Pokaždé je mi odpovězeno, vysvětleno. Určitě bych
Vás doporučila. “

Hodnoceno 17.1.2021 z IP: 83.36.39.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

135. Václav Křivanec , Obchodní referent Radomyšl

„Osobní přístup Dominiky je skvělý, odebírám studijní balíčky, nikdy netlačí na nějaké termíny, lze
dohodnout individuálně cokoliv, přátelský přístup, vše vždy perfektně do detailu opraveno,
sebemenší chyba neprojde:-)“

Hodnoceno 17.1.2021 z IP: 178.255.168.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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136. Jiří Nerad Praha 10 - Vršovice

„Dobrý den, s Bárou jsem velice spokojen,hodiny jsou perfektní, co je horší je cena, která je na
online výuku a dlouhodobou spolupráci vysoká. S pozdravem, Jiří Nerad“

Hodnoceno 22.12.2020 z IP: 62.141.12.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

137. Lenka Remešová, účetní Praha 6

„Online kurz Ovládněte úroveň C1... - zúčastnila jsem se dalšího kurzu s Perfect world a jsem
opravdu ráda, že jsem do toho šla. Kurz mi dal spoustu nových slovíček, gramatiky, slovních
spojení, little words a dalších vychytávek. V kurzu se vše hned procvičuje při tvoření vlastních vět,
takže je student velmi aktivní po celou dobu. Následuje rozsáhlý domácí úkol na procvičení látky
a taky speaking session, kde se daná látka procvičuje aktivním mluvením. Vše je navíc se zpětnou
vazbu, kde se můžu ze svých chyb poučit. Kurz je opravdu intenzivní a zabere hodně času, který
se ale vyplatí, protože je to investice do sebe sama. Kurz je na opravdu na vysoké úrovni. Online
způsob výuky mu nijak neubírá na kvalitě, navíc dává možnost zúčastnit se i lidem odkudkoliv
bez nutnosti dojíždění. Kurz mohu všem jen doporučit. Přístup lektorů (Dominika, Míša) je
perfektní. Lektoři jsou milí a přátelští, motivují a vyžadují aktivní přístup (což bývá u mnoha
studentů ten největší oříšek na cestě ke zlepšení). Myslím, že jazykovka Perfect world nabízí
opravdu kvalitní a efektivní kurzy, se kterými se člověk skutečně výrazně v jazyce posouvá a
zlepšuje. “

Hodnoceno 20.12.2020 z IP: 31.30.171.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

138. Hana Řeháčková, Security screener, Letiště Václava Havla Praha 6

„Intenzívní kurz, velmi příjemný přístup, důslednost a perfektní znalost jazyka lektorů Dominiky a
Míši, Kurz byl skvělý, je nutno počítat, že kurz zabere hodně času s domácí přípravou, aby byl
člověk schopen kurz využít naplno. Hanka “

Hodnoceno 7.12.2020 z IP: 178.255.168.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

139. Ing. Marcela Nachlingerová, vedoucí Zahradnického centra, Zahradnictví Cinke s.r.o. Žatec

„Absolvovala jsem v Perfekt World desetitýdenní živý online kurz, "Ovládněte kompletně úrovně
A1 a A2". Je mi 47 let a už 2 roky jsem se jako samouk pokoušela o nějaký posun v anglickém
jazyce. Vzhledem k nynější situaci s Covid jsem volila on-line kurz, protože jiný v té době ani
nebyl možný.Přiznám se,že jsem k tomuto typu výuky přistupovala ze začátku trochu
rezervovaně, protože jsem s distanční výukou neměla žádnou zkušenost. Jednak jsem se obávala
technické stránky věci, jak bude fungovat připojení atd., a také jak se třeba porovnám s výukou,
jestli jsem se nepřecenila nebo nebudu stíhat a podobné úvahy, …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  které se honí hlavou mnohým z nás a třeba se i bojí udělat ten
první krok. Já jsem ho udělala a nyní můžu hodnotit školu jako naprosto přátelskou, profesionální,
která mě provedla velmi přirozeně všemi úskalími začátečníka a posunula mě obrovský kus v Aj
dopředu. Mezi tři největší pozitiva školy udávám profesionalitu, důslednost a velmi motivující,
přátelské prostředí, v kterém se vám dobře pracuje.Přístup lektorky byl jedinečný v mnoha
směrech. Nikdy jsem se necítila méněcenně nebo ztraceně, vždy se přizpůsobila mé úrovni, ale
táhla mě všemi pedagogickými i osobnostními prostředky dál, aby ze mně vymáčkla maximum. S
výukou jsem byla opravdu spokojena, probraly jsme systematicky a logicky všechny gramatické
jevy zmíněné úrovně A1-A2 a za největší plus považuji důraz na konverzaci, tzv. rozmluvení se a
zbavení ostychu. Školu doporučuji všem svým známým a ve výuce on-line pokračuji dál. Pokud je
tento způsob výuky veden profesionálně, tak jak v Perfekt World, je to plnohodnotná a vysoce
efektivní alternativa výuky cizího jazyka. Pokud se chcete v angličtině opravdu
posunout,neváhejte:-) “

Hodnoceno 20.11.2020 z IP: 88.102.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

140. MUDr. Libor Gabalec,Ph.D., gastroenterolog, NPK Orlickoústecká nemocnice Ústí nad Orlicí

„Jsem velmi rád, že jsem se mohl zúčastnit online kurzu z A2 do B2 ve škole Perfect World. Celý
kurz je veden v online prostředí a konverzační hovory po Skype. Obdivuji intenzitu, kterou kurzu
věnuje Dominika Pašková, jak v samotné hodině, kde jsou prezentace připraveny podle logického
plánu,tedy hodiny mají hlavu a patu. Domácí úkoly jsou rozsáhlejší a vyžadují aktivní přístup.
Fascinující jsou reakce Dominiky při opravě úkolů, jak z lekcí, tak i následná korekce telefonických
konverzací. Prostředí online kurzu je velmi přátelské, výborný nápad je psaní do chatu s
následnou korekcí. Doporučuji všem, kteří neví jak se posunout v angličtině. “

Hodnoceno 1.11.2020 z IP: 82.144.143.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

141. Adriana Hamšíková, administratívny pracovník Pezinok

„Veľmi sa mi páčil skype projekt, do ktorého som sa zapojila. Mala som pocit, že nie som na túto
náročnú prácu sama, mala som oporu u lektorky. A hlavne často som sa potrápila pri
vypracovaní tém a najmä spätných väzieb, ale stálo to za tú námahu. Stretla som na skype
príjemných ľudí, takže okrem zdokonaľovania AJ som si rozšírila paletu známych. Určite
odporúčam, veľmi dobrá skúsenosť.“

Hodnoceno 7.10.2020 z IP: 91.127.204.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

142. Tomáš Hodboď, plánovač, Monteferro Třemošná

„Učitelku francouzštiny Terezu a její výuku hodnotím velmi pozitivně. Jazyku skvěle rozumí (!) a
dokáže srozumitelně vysvětlit. Učím se s ní francouzsky cca 7 měsíců, na hodiny se těším.Výuka
mě velmi baví, sice to nevypadá, ale jsem rád, že hodně mluvím a vytvářím věty z toho co umím a
co neumím, Tereza naučí a …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  napíše psanou formu. Není nikdy problém se domluvit na výuce
podle toho, jak mi to vyhovuje. Dostávám pokaždé domácí úkol, který mi vštípí právě naučené
téma do hlavy. Tereze chci tímto poděkovat a doufám, že se budu jen lepšit. Děkuji také za
trpělivost s mnou osobou, protože to se mnou určitě není lehké :) Merci beaucoup!“

Hodnoceno 7.10.2020 z IP: 109.107.208.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

143. Erika Sutórisová,Mgr., učitelka, Zakladna skola Košice

„Skolu doporučujem každemu kto chce rychlo napredovat v ucení sa cudzich jayzykov. Prístup
lektora je velmi priatelský,motivujúci a profesionalny. Dakujem “

Hodnoceno 6.10.2020 z IP: 88.212.40.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

144. Tomáš Buchta Tišno

„V jazykové škole jsem absolvoval již dva kurzy – letní tábor a online kurz. Ve srovnání s jinými
jazykovými školami jsem s touto byl vždy maximálně spokojen, perfektní přístup, podrobně
zpracovány okruhy (s informačními bonusy navíc ) a i přes vyšší ceny kurzů člověka donutí se na
lekce připravovat a pamatovat si nabyté znalosti, aniž by se je „drtil“ nazpaměť. Lektoři vás šetřit
rozhodně nebudou, ale zároveň se jich nebudete bát, ale budete se na ně těšit Škoda, že nemá
více poboček po ČR.“

Hodnoceno 3.7.2020 z IP: 165.225.73.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

145. Michaela Zelenková, manager

„Celý kurz byl neskutečně náročný, nabitý program plný gramatiky, ale také pořádné makačky v
podobě cvičení během webinářů a následných úkolů. Přípravy na hovory jsem už vůbec nestíhala,
přesto měla Dominika velmi respektující přístup a mírnými náznaky své nespokojensoti mi dávala
sílu se připravit a v práci pokračovat i přes mou značnou časovou tíeň. Bylo to velmi, opravdu
velmi, náročných deset týdnů a dnes už věřím, že i po čas webinářů a deset týdnů je za určitých
předpokladů možné posunout svou angličtinu na úroveň B2, ale není to zadarmo, je to za dřinu,
ale ta se vyplatí... díky za to, Dominiko!“

Hodnoceno 22.6.2020 z IP: 194.228.59.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

146. Václav Panuška, Projektový manažer

„Velice oceňuji, že v jazykové škole Perfect World umožňují výuku angličtiny prostřednictvím
individuálních Skype lekcí. Výhodou je časová felixibilita, odpadá nutnost někam dojíždět, lektor
je tu jen pro mě a lekci si můžu užít s šálkem čaje ze svého obývacího pokoje nebo z kanceláře v
práci. Aby však vše fungovalo, musí být lektor osobnost, mít schopnost naučit a jasně vše vysvětlit
a i sám musí jazyk perfektně ovládat. …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  Lektorka Dominika naprosto bez kompromisů splňuje vše. Lekce
probíhají v přátelské atmosféře a jsou nabité od první do poslední minuty. Počítejte však s tím, že
jsou celkem náročné, vyžadují 100% mojí pozornosti, jsou zadávány úkoly a lektor je vyžaduje.
Důraz je kladen na mluvený projev. Musím říci, že Perfect World má vše vyladěno do posledního
detailu tak, abych se v jazyce posouval dále. Nevěřil jsem, že po skončení lekce se vždy budu
těšit na další a že mě bude tak bavit zdokonalovat se v angličtině. Děkuju moc, Perfect World a
Dominiko, jste skvělí!“

Hodnoceno 22.6.2020 z IP: 188.120.195.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

147. Marta Hudecová, stomatolog, stomatolog Benešov

„Vyuka formou baličků mi moc vyhovuje.Nutí mně každý den alespoň chvilku se angličtině
věnovat.Obsahuje všechny formy učení- psaní,čtení,poslech i překlad.Chybí mi pouze
mluvení.Užasné je,že mám ihned zpětnou vazbu od lektorky,opravi mi chyby a navede na
videa,ktera vysvětlují některé gramatické jevy.Vždy netrpělivě očekávám opravený text a těším se
na další balíček.“

Hodnoceno 29.5.2020 z IP: 78.80.184.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

148. Hana Šimková, učitel, nyní důchod, již nepracuji Havířov

„Úplně náhodně jsem na internetu narazila na YouTube na nějaké krátké video od Perfect World
a zkusila jsem, jak to budu zvládat, co mi to dá. Začala jsem se totiž učit až v důchodu a jsem
ráda, že se mi další a další videa líbila čím dál víc. Na konci jednoho z nich byla nabídka na
Webinář. Netušila jsem, jak obtížný bude a zkusila jsem tedy test na zjištění mé úrovně. Téměř
obratem jsem dostala odpověď a přihlásila jsem se na další Webinář a pak na odběr Studijních
balíčků. Studijní balíčky jsou pro mou výuku na dálku skvělá záležitost. Pravidelně jednou týdně
na email dostanu zadání, po vypracování mou práci odešlu a velmi brzy se mi práce vrátí s
označením chyb a s nabídkou, kde najdu objasnění problému. Práci opravím a odešlu. A
Dominika nelení a znovu nabídne, jak poslední chyby opravit. Takový ping pong. To je absolutně
to nejdůležitější - kontrola úkolu, rychlá zpětná vazba a taky pocit, že zadání odpovídá mé úrovni
a motivuje mne k zodpovědnému přístupu. Vždyť několikrát v týdnu se Dominika mnou
individuálně zabývá a při tom se vůbec neznáme. Díky. Dnes mi přišel další Studijní balíček… “

Hodnoceno 29.5.2020 z IP: 78.102.61.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

149. Markéta Podivínská Praha 5

„Jazykovou školu Perfect world jsem našla náhodou na internetu, když jsem se po letech
rozhodla zlepšit svou angličtinu.Z minulých zkušeností jsem již věděla, že nechci kurz, který si
člověk jen pasivně odsedí. Naštěstí jsem objevila výuková videa od majitelky jazykové školy,
Dominiky, která mě velmi zaujala jasným a jednoduchým způsobem vysvětlování gramatiky.
Dominika na mě působila jako energická a vůdčí osobnost, která přesně ví kam má svého žáka
při studiu nasměrovat. Jelikož škola není v mém bydlišti, rozhodla jsem se pro on-line výuku, ze
které jsem od první hodiny nadšená. Hodina je vždy perfektně …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  připravená, celou dobu jsem aktivní a Dominika mě vede postupně
k cíli a pomáhá mi novou látku lépe pochopit a hlavně procvičit, tak abych si začala být v mluvení
jistější. Hodina obsahuje konverzaci, gramatiku a důraz je kladen i na správnou výslovnost. Na
každé hodině dostávám domácí úkol, ve kterém si procvičím probranou látku, což je velmi
přínosné, protože si vše znovu zopakuji, i během dnů, kdy angličtinu nemám. Na úkol dostanu
vždy i zpětnou vazbu, než začne další hodina. Výuku s Dominikou bych všem moc doporučila. “

Hodnoceno 5.5.2020 z IP: 46.135.42.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

150. blahoslav matejka, majitel firmy, Proten, s.r.o. Praha

„Příjemné prostředí a spolužáci,s kterými se dobře povídá, i když to občas zmotám... super
zpětná vazba,dost pomáhá...jen malinko nestíhám domácí úkoly...psanou formu...jsem pořád ve
skluzu“

Hodnoceno 5.5.2020 z IP: 109.72.12.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

151. Soňa Míčová, účetní

„Svoji angličtinu chci zlepšit již hodně dlouho, ale pořád jsem nemohla nalést ten správný postup.
Až s objevením krátkých videi o anglickou gramtickou od Dominky na YouTuBe jsem se dostala k
této jazykové škole. Způsob, jakým má Dominika zmáknutý přístup k výuce angličtiny je
nevídaný. Dominika je nesmírně pracovitý a pečlivý člověk se srdem na dlaní. Mám velký ostych
při mluvení v angličtině a ani nemám ve své profesi možnost svoji AJ udržovat. Project First words
je úžasný. Zde se mají možnost potkat lidičky z různých míst republiky, se stejným cílem - mluvit
anglicky a tím se zbavovat zábran a získávát větší jistotu v projevu. Odebírám i studijní balíčky,
kde je překlad, poslech ale i písemný projev. Balíčky mají zpětnou vazbu. Paní učitelka
nepřehlédne žádnou chybičku, přidá odkaz na zopakování gramatiky, prostě super! Pandémie
nás uvěznila doma a tak mám čas na agličtinu. S Dominikou mě to nesmírně baví!! “

Hodnoceno 29.4.2020 z IP: 46.183.64.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

152. Dáša Štěpánková, už v důchodu Praha

„Zúčastňuji se online projektu školy na konverzaci v angličtině a webinářů, které jsou interaktivní
a zapojují studenta plně do probíraného učiva a jsem naprosto nadšená. Naší učitelkou je
Dominika Pašková,neuvěřitelně energicky nabitá žena, která dokáže úžasně motivovat, učí s
takovou lásku, že je radost se na to jen dívat. Její výklad je jasný, stručný a přehledný. Dominika
umí zdůraznit podstatu probíraného učiva. Gramatika se vyučuje skvělým systémem a probrané
učivo se okamžitě používá v běžných větách, které jsou nakonec to nejdůležitějsí pro aktivní
používání jazyka. Tuto jazykovku můžu doporučit všem, zkuste to a uvidíte sami.“

Hodnoceno 29.4.2020 z IP: 194.228.32.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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153. Eva Říhová, MD Česká Bělá

„Školu určitě doporučuji.“

Hodnoceno 23.4.2020 z IP: 109.81.209.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

154. Jindra Bouchnerová , učitelka MŠ, (MŠ Mirošov) Kornatice

„Individuální přístup- šité na míru, rychlá, věcná domluva, velmi pěkně a poutavě vysvětlená
problematika, celková spokojenost, doporučuji“

Hodnoceno 19.4.2020 z IP: 77.48.26.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

155. Ivana Hradská, zoolog, Západočeské muzeum Plzeň

„Hlavní pozitiva: -osobní přístup ke studentům -srozumitelné "webináře" přístupné na youtube -
radost z pokroku studentů (tak nějak má člověk pocit, že to nedělají jen pro peníze)“

Hodnoceno 12.3.2020 z IP: 185.68.31.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

156. Martina Pavlíčková , OSVČ Stochov

„Hodnotím tuto školu z pozice rodiče, který potřeboval, aby si dcera zvýšila úroveň znalosti
angličtiny a francouzštiny na gymnáziu a syn angličtinu. Je znatelný progres v písemném i
mluveném projevu po několika výukových hodinách. Týdenní tábory s výukou jsou naprosto
vynikající akcí. Tolik hodin za týden nikdy nikde děti nenamluvily. Za pozitiva vnímám i obrovský
entuziasmus, všech poznaných lektorů, učit daný jazyk. Skvělý je osobní přístup lektorů. Jako
rodič velmi kvituji feedback, který pravidelně dostávám. A jako platící rodič jsem i velmi
spokojená s cenou za on-line kurz a týdenní pobyt s výukou. “

Hodnoceno 11.3.2020 z IP: 37.188.254.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

157. Miroslava Bromová

„Účastnila jsem se online výuky. Přístup všech zaměstnanců byl vždy se zájmem o potřeby
studenta.“

Hodnoceno 25.2.2020 z IP: 178.77.238.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

158. Larisa Opatrna, OSVC Sadska

„S vyukou jsem velmi spokojená!Vrele doporučuji.“

Hodnoceno 25.1.2020 z IP: 185.73.162.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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159. Irena Buňatová, OSVČ Beroun

„Kamarádský, pohodový přístup ke studentům. Na druhé straně vysoká profesionalita. Výuka
vedena formou hry, zapojení všech studentů, kolektivní práce, zábavné vysvětlení dané
gramatiky, procvičování na příkladech ze života studentů a tudíž odpadá nudné, nic neříkající
vyplňování cvičení z učebnice. Angličtina pro mě byla dlouhá léta ,,velká neznámá,, a až díky
svědomité práci lektorů v této škole jsem konečně pochopila podstatu anglické gramatiky, naučila
se ji používat v reálném světě a co víc, učení mě začalo bavit. Výborná práce v Projektu Perfect
word, dokonale vypracované ,,zpětné vazby,,. Upozornění na chyby, procvičování na
příkladech, odkazy na danou gramatiku ,videa. Tady je prostě radost na sobě pracovat.“

Hodnoceno 13.11.2019 z IP: 77.240.103.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

160. Jarmila, důchodce Havířov

„ Jsem v kurzu online výuka přes internet, skype, e-learning Nejvíce se mi líbí zpětná vazba, v níž
mám nejen vypíchnuto to, co jsem neřekla správně, ale jsou zde odkazy na videa či čilánky,,
které mám prostudovat, abych byla schopna tyto chyby opravit. Takže nakonec své chyby sama
opravím, musím nad tím přemýšlet a to mě hodně posunuje. Také možnost mluvit v angličtině
hodinu mě vylepšuje v schopnosti mluvit, počáteční ostych a neschopnost operativně reagovat
postupně odplývá. Také se mi líbí popovídat s lidmi, které mají stejné potíže s mluvením jako já.
Dáváme si tipy, např. jaké knihy číst apod.“

Hodnoceno 12.9.2019 z IP: 88.100.36.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

161. Barbora Š.

„Tento komentář je věnován konkrétně novému projektu této jazykové školy, a to projektu s
názvem "Words First". Projekt je , jak je mi známo, v neustálém procesu vyvíjení a zlepšování a
jeho členové jej mají díky svým zpětným vazbám možnost výrazně ovlivnit, což je dle mého
názoru skvělé. Obecně řečeno, jedná se o online výuku probíhající prostřednictvím aplikace
Skype. Výuka funguje na základě interakce přihlášených členů, jež jsou +- na stejné jazykové
úrovni, jako právě Vy. Hodiny si plánujete dle svých potřeb a možností, proto shledávám tuto
formu výuky jako velice flexibilní. Samozřejmě je taktéž důležité sladit Vaše časové možnosti s
druhou stranou. To ale není vzhledem k rostoucímu počtu členů již takový problém a Vy tak
snadno můžete svůj skype call naplánovat ve Vámi preferovaný čas. Se skype partnerem si
předem pro danou naplánovanou konverzaci společně zvolíte konkrétní téma. Veškerá tyto
témata jsou detailně rozpracovaná a strukturalizovaná na webových stránkách jazykovky,
samozřejmě rozdělená dle zvoléné jazykové obtížnosti. Jednotlivá témata obsahují nová
slovíčka, fráze, jednotlivé okruhy otázek a jasnou bodovou strukturu celé konverzace, která by
měla být oboustranně dodržována a následována po celou dobu vaší konverzace. Není pokaždé
jednoduché stihnout …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  projít veškeré uvedené body daného tématu (většinou z časových
důvodů), proto je možné si téma rozdělit i na více callů. Je to pouze a jen na Vás a na Vaší
společné domluvě s druhou stranou. Jsem členkou projektu již 2 měsíce a jsem upřímně velice
spokojená. Cally si většinou plánuji na týdenní bázi, i tak je ale možné domluvit schůzku více na
rychlo, výjimečně i týž den. Za uplynulé měsíce cítím pozitivní změnu v úrovni mé angličtiny.
Dokážu rychleji zareagovat a odpovědět. Naučila jsem se spoustu nových, zajímavých frází a
slov, které mi v minulosti při běžné konverzaci opravdu scházeli. Samozřejmě progres v úrovni
angl. jazyka není tak výrazný a rychlý, jako při soukromé výuce, nicméně pokud člověk alespoň
trochu anglicky umí, je trpělivý, má píli, snahu a odhodlání, je tento projekt velice dobrou volbou,
jak dojít k vytoužené úrovni. Je to hlavně o Vás. Tento projekt je opravdu hodně individuální
záležitost, a proto tedy tak, jak bude Vámi pojat, bude výsledek následně vypadat, a to ve formě
zlepšení vaši jazykové úrovně. Já osobně velice doporučuji! Bára “

Hodnoceno 3.9.2019 z IP: 185.125.226.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

162. Michaela Lovětínská, Obchodní ředitel, VH Pharma a.s . Praha

„S výukou jsem velmi spokojená. Lektorka je vždy dobře připravená. Podle mého názoru je styl
výuky přínosný a vede k rychlejšímu zapamatování výrazů a schopnosti je používat - doufám:o)
Škola mi vyšla vstříc i ve formě výuky . Doporučila jsem už několikrát :) “

Hodnoceno 30.7.2019 z IP: 90.178.216.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

163. MUDr Jana Písařová , OSVČ zubní lékařka Plzeň

„skype není nutnost přerušit cinnost a sednout do auta a odjet možnost individualní výuky školu
doporučím“

Hodnoceno 28.7.2019 z IP: 88.101.54.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

164. Lucie Bubnová, Plánovač výroby, IAC Nové Zákupy Česká Lípa

„ Množství hodin v porovnaní s cenou je asi zatím to nejlepší co jsem na trhu našla. Protože
množství hodin není omezeno, mám dostatek prostoru vyjádřit se a procvičit mluvený výkon v
praxi. Dále velice oceňuji zpětnou vazbu od kvalitního lektora, který vás upozorní na chyby o
kterých ani nevíte a dodá vam také vysvětlení proč v konkrétních případech potřeba reagovat
pravě takto. Líbí se mi jak jsou jednotlivá témata zpracována, slovíčka + ukázkové věty Lektoři
jsou velice ochotní, vřele doporučuji“

Hodnoceno 28.7.2019 z IP: 46.135.32.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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165. Pavla Schillerová, analytik

„Velmi oceňuji profesionální a individuální přístup. Prostřednictvím skype rozhovorů mám možnost
mluvit tak často jak jen chci. Následující zpětná vazba mne upozorní na chyby, které jsem udělala
v průběhu rozhovoru. Tento způsob učení angličtiny mne velmi baví a motivuje k dalšímu
zlepšování.“

Hodnoceno 8.7.2019 z IP: 93.153.30.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

166. Tereza K., VŠ student, - Plzeň

„Celkový koncept on-line kurzu mi moc vyhovuje, protože to člověku dává možnost používat
angličtinu pravidelně. A protože já s cizím jazykem běžně konfrontovaná nejsem, velice to vítám,
když je to ještě navíc pohodlně z domova. Řekla bych, že i cena je odpovídající, navíc záleží jen
na vás, kolik Skype hovorů si domluvíte a máte neustálou podporu ze strany PW (jak edukační,
tak motivační). Protože se projekt rozjíždí je počet účastníků zatím nižší. Už se tedy moc těším, až
se naše základna ještě více rozroste. Já osobně si totiž při lekcích užívám nejen to, že pracuji na
své Aj, ale i to, že mám možnost komunikovat se strašně zajímavými a inspirativní lidmi. Osobně
vidím v on-line vzdělávání velkou budoucnost a myslím si, že tento projekt je toho jen důkazem.“

Hodnoceno 4.7.2019 z IP: 46.135.28.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

167. Jana Grolmusová, G-interier, Plzeň Nýřany

„On-line projekt je pro mne možnost, jak se rozmluvit a nebát se mluvit. Líbí se mi, že je vždy
připravené nějaké téma, takže zhruba vím, o čem budeme hovořit, můžu se na to předem
připravit, obohatím si slovní zásobu v nějaké oblasti. Ke každému tématu jsou vždy vzorové
otázky, nová slovíčka apod., je to dobrá podpora. Samozřejmě a hlavně - je tu skupina, kde jsou
lidé, kteří chtějí a jsou ochotni mluvit anglicky. Jsem spokojená a určitě budu pokračovat i
nadále.“

Hodnoceno 25.6.2019 z IP: 46.174.20.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

168. Miroslav Cihla, Finance, reality/manažer, Broker Consulting, a.s. Karlovy Vary

„Krásný den, 1.6.2019 jsem se přihlásil do kurzu angličtiny formou online projektu tzv. učím se
angličtinu přes skype a to s různými studenty cca mé komunikativní úrovně. Přihlásit se zrovna na
tento typ kurzu byla shoda náhod. Jsem pracovně velice vytížený a hledal jsem typ kurzu, kde
budu moci mít lekci třeba v 7:00 ráno či ve 20:00 večer a klidně i v neděli. Jelikož jsem
"chronický" začátečník, možná mírně pokročilý, tak bylo pro mě klíčové, abych hlavně aktivně
mluvil. Když jsem sdělil jednatelce školy Dominice Paškové své potřeby, skvěle na ně reagovala a
doporučila mi, ať zkusím tento typ …pokračování na další straně…

strana 47/50



…pokračování z předchozí strany…  netradičního kurzu. A výsledek? Za necelý měsíc jsem měl po skype
již 15 lekcí angličtiny!, v trvání cca 60 minut/lekce a cítím, že má komunikativní angličtina se
výrazně zlepšila. Jednotlivé lekce probíhají (one to one) s konkrétním studentem, kde diskutujeme
na vybrané téma. Vysoce hodnotím pravidelnou zpětnou vazbu lektorky Dominiky na jednotlivé
lekce. V Perfect World jsem (po 20 letech věčného "začátečníka") našel takovou motivaci, že
jsem skálopevně přesvědčen, že se angličtinu konečně naučím. Pokud máte podobný příběh či
očekávání od lekcí jako jsem měl já, tak neváhejte a se srdcem Vám tuto školu a tento typ online
kurzu doporučuji. S pozdravem, Miroslav Cihla“

Hodnoceno 23.6.2019 z IP: 82.99.166.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

169. Tomáš Brabec, Manager

„Přístup, ochota, profesionálnost.“

Hodnoceno 22.6.2019 z IP: 185.14.234.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

170. Barbora Šponerová Plzeň

„Již nějakou chvíli jsem součástí online projektu jazykové školy Perfect World - Words First...
(slova mají přednost). A ano, v tomto projektu se dbá na to, aby z Vás lezly slova..+ samozřejmě
"kvalitní slova". Základní princip tohoto projektu je neřízený rozhovor na předem vymyšlené a
sestavené téma s velmi zajímavou slovní zásobou a spojeními, které pasují k Vaší úrovni a
pomohou Vám se lépe v dané oblasti vyjádřit a určitě přijdete na super slovíčko, o kterém jste
nikdy neslyšeli. Nemusíte si vymýšlet žádná složitá témata, je čistě na Vás, na jaké téma máte
chuť a můžete si vybrat ze sbírky, kterou předem sestavil manažer projektu, který se o Vás taktéž
pečlivě stará a zná Vaše silné stránky a zejména slabiny, na kterých se aktivně pracuje. Není to
ten projekt, že si někde něco odmluvíte, zavřete Skype a zdarec mazec.. Dostanete pěknou a
kvalitní zpětnou vazbu přesně na ty chyby, popřípadě slovní spojení, kde jste cítili, že jste to
neřekli úplně nejlíp, špatně a nebo že by to šlo ještě líp a tím být kvalitnější uživatel anglického
jazyka. Není snadné najít projekt/jazykovou školu/ a nebo zkráceně řečeno mentora, který své
oblasti opravdu rozumí a chce Vám ve Vašem zájmu podat upřímnou zpětnou vazbu. A co víc,
nejlepší je, že Vám zvedá limity - a to cíleně na základě toho, kde se momentálně nacházíte. Učíte
se ze svých chyb, vybíráte si člověka, se kterým chcete mluvit. Pokud s něčím válčíte, dostane se
Vám vysvětlení gramatiky. Já osobně mám tunu dotazů a nejlepší je, že opakovaně :D - a nikdy
jsem se nesetkala s větou - to máš vědět atd. odpověď jsem vždy dostala. Když budete mluvit o
jednom tématu třeba podruhé potřetí, tak budete zaručeně mrkat co ve Vás je! A to je nejvíc
super! Sami vidíte, že to má výsledky. Výsledky jsou potvrzený tím, že rostete. A vy růst budete.
Je fajn být někde, kde někomu záleží na tom abych rostla. Někde, kde vím, že jsou kvalitní lidé -
jak ti, co se o mě starají - tak ti, se kterými …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  mluvím. Sami ucítíte svobodu toho chtít mluvit a opravdu umět
mluvit. Proč taky nepoužívat něco, co se učím.. že :), od toho se to učíme! Co se týče mého
názoru, jsem pyšná na to, že jsem součástí projektu. Umím díky němu slovíčka, která jsem buďto
neznala, nebo je hlavně aktivně nepoužívala. A právě aktivní slovíčka používáme při mluvení,
většina slovní zásoby co človíčci mají je právě pasivní. Aktivní se vše stává jedině používáním..
takže pojďme na to :), od toho máme jazyk. Ať už je jakýkoli. :)“

Hodnoceno 22.6.2019 z IP: 212.79.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

171. Márius Tóth, Masér Nitra

„Pripadá mi táto on-line výuka veľmi originálne. Vim, že existujivyuky pres Skype, ale jenom zák -
učiteľ, ale tohle je úplne neco jineho. Komunikujeme vlastne navzajem zaci, no pod dohledem
lektora. O to je to zaujímavejší... “

Hodnoceno 22.6.2019 z IP: 195.91.7.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

172. Václav Kapička , OSVČ, Raw Parma s.r.o. Praha 1

„Nemohu říct, co se mi ve škole líbilo nebo nelíbilo, protože máme hodiny angličtiny přes Skype,
ale mohu říct, že jsem za svou kariéru učení se anglicky nezažil tak super přístup. To co jsem se
naučil za několik měsíců v Perfect World respektive co mě naučila Štěpánka to se mi nepodařilo
se naučit jinde za několik let. Jsem na 100000 % spokojen s výukou Štěpánky a budu v učivu
určitě pokračovat. Nejen že bych školu doporučil, ale již doporučuji.“

Hodnoceno 2.4.2019 z IP: 93.153.33.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

173. Barbora Šourková Kolín 

„Mám za sebou teprve pár lekcí angličtiny a to formou výuky přes Skype, už teď ale mohu říci, že
je to úplně skvělé, hrozně mě to naladilo na vlnu chtít se v jazyce zdokonalovat dál a dál, tyto
individuální lekce jsou pro mě super, protože opravdu nutí mluvit, což byl vždy můj největší
problém a domácí úkoly jsou sice náročnější, ale na procvičení zase paráda, takže za mě veliká
spokojenost s výukou!“

Hodnoceno 2.10.2018 z IP: 86.49.234.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

174. Ivana Šourková

„Myslím, že opravdu vědí, jak na to! S výukou jsem zatím spokojená, uvidíme, jestli to dotáhnu
tam, kam potřebuji. Školu bych vřele doporučila všem.“

Hodnoceno 24.9.2018 z IP: 90.176.168.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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175. Renáta Kokošková

„S výukou španělštiny jsem byla velmi spokojená a určitě bych školu doporučila svým známým.
Líbila se mi možnost výuky přes skype. Ziskala jsem větší jistotu v konverzaci ve španělštiny a
zdokonalila jsem svojí gramatiku. “

Hodnoceno 24.8.2018 z IP: 89.24.53.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

176. Milan Ernest, TH pracovník, Buzuluk Komárov Komárov

„Nemohu hodnotit výuku ve škole,mám hodiny přes Skype. První dojem ze setkání s p.Paškovou a
mojí lektorkou Štěpánkou Plzákovou byl velmi příjemný. Jsem opravdu spokojený a školu
doporučuji.“

Hodnoceno 12.3.2018 z IP: 94.74.211.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

177. Václav Valtera, Zasilatel pozemní přepravy, Schenker spol. s.r.o. Plzeň

„Jazyková škola Perfect World se mi moc líbí. Studuji angličtinu formou soukromých lekcí přes
Skype. Lektorka Štěpánka vždy mi výjde vstříc a umí angličtinu dobře učit. Angličtina prakticky
leze sama do hlavy :)“

Hodnoceno 9.1.2018 z IP: 85.207.13.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

178. Veronika Krátká Plzeň

„Skype lekce s Domčou Paškovou máme již téměř rok a musím říct, že fungují naprosto famózně!
:-) Nejlepší je bezpochyby to, že můžeme mít lekce v 9 nebo i v 10 hodin večer, být obě v
pyžamu a přesto lekce neztrácí ani trochu na hodnotě. Dodržujeme intenzitu, platí úplně stejná
pravidla a pokrok je úžasný. Ačkoli se skype lekce mohou zdát (a i mně se zdály zpočátku)
zvláštní a neosobní, teď je doslova miluji a nedám na ně dopustit. Nejlepší forma studia, která
navíc šetří čas. Děkuju!!!“

Hodnoceno 28.11.2017 z IP: 84.120.3.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

179. Stanislav Szapoval, Warehouse operator, Booker WELLINGBOROUGH

„Co se tyka atmosfery, pozitiv nebo pristupu zamestnancu, nemuzu hodnotit, protoze se ucim
anglicky pres Skype.Vyuka se mne libi, protoze mne veci zustavaji v hlave a moje lektorka vzdy
vi, co je treba vickrat zopakovat a v podstate tvori hodiny podle meho tempa.I kdyz jsem ve skole
osobne nebyl, urcite bych ji doporucil, protoze mimo vlastni zkusenost jsem videl spoustu
videotipu na You Tube a v podstate proto jsem si Perfect World vybral.Doporucuji“

Hodnoceno 9.11.2017 z IP: 92.6.9.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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