
1. Alena Kozlerová , účetní Plzeň

„S individuálními kurzy jsem spokojená, přístup lektorů je dle mé ho tempa a potřeby, co mi není
jasné znovu probíráme. “

Hodnoceno 9.5.2023 z IP: 185.70.217.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

od studentů jazykových kurzů

Perfect World s.r.o.
Plzeň, Plzeň 1

Studenti absolvovali a doporučili tyto jazykové kurzy
skupinové kurzy pro veřejnost, individuální studium, firemní kurzy, jazykové pobyty v ČR, dálkové kurzy

přes internet

Autenticitu osobních doporučení garantuje společnost gdi, s.r.o. Jazykové školy hodnotí studenti výhradně
prostřednictvím elektronických formulářů gdi, s.r.o. a jsou ponechána bez úprav. Autenticita doporučení je

ověřována technickými prostředky a namátkovou kontrolou. Společnost gdi, s.r.o. má kontakty na níže uvedené
studenty. Úplnost a pravost doporučení můžete nechat ověřit na telefonu +420 516 116 547.

Mgr. Václav Kovařík
garant osobních doporučení gdi s.r.o.

K 9. 5. 2023 evidujeme těchto 677 ověřených osobních doporučení:

677 osobních doporučení
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2. Pavla Čížková

„Moje dcery jsou přesvědčené, že Jonáš je skvělý učitel, se kterým je velká zábava. Za sebe
dodávám, že je velmi trpělivý a vlídný a že umí vést lekci tak, aby byla zábavná pro obě dcery (9
a 11 let), což není snadný úkol. Ač na základní škole měly holky angličtinu od první třídy, tak s
Jonášem začínaly skoro do nuly a já mám radost z pokroku, který s ním udělaly.“

Hodnoceno 1.5.2023 z IP: 90.181.22.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

3. Richard Kondr, student Plzeň

„Kurzy mi pomolhy se zlepšit ve škole a v obecné mluvě v angličtiny. Ve škole jsem popředu s
mluvou a gramatikou a vše je pro mě podstatně jednodušší. Učitelé jsou velice milí a pomohou mi
s látkou,kterou zrovna probíráme ve škole.“

Hodnoceno 20.4.2023 z IP: 178.255.168.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

4. Nikola Soukupová, student

„S jazykovou školou Perfect World jsem absolvovala již dva živé online kurzy a plánuji s nimi
nadále pokračovat. Kurzy mají skvěle vytvořený obsah, lektoři jsou velmi přátelští, zohledňují
individuální schopnosti každého účastníka a opravdu dokáží naučit. Pozitivní přístup k výuce mi
dodává chuť se učit a poctivě a s radostí plnit domácí úkoly, na kterých si danou problematiku
nacvičíte. Angličtina pro mě již není strachem, ale potěšením díky velkému pokroku, který jsem v
kurzech udělala. Školu bych doporučila všem, kteří mají zájem se na své angličtině zapracovat a
opravdu se jí naučit.“

Hodnoceno 20.3.2023 z IP: 147.228.136.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

5. Iva Danešová, Návrhy interiérů Třebechovice pod Orebem

„Vše moc super :-). “

Hodnoceno 10.3.2023 z IP: 90.182.62.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

6. Tereza Cholinská Štěpánková Praha

„Kurz v Perfect Worldu a především lektorku Alču bych doporučila všem. Kurz byl hodně
intenzivní a výživný, ale dalo se to zvládnout a opravdu na sobě cítím velký pokrok. Musím ale
opravdu vyzdvihnout lektorku Alču, všechno krásně vysvětlí, nenechá proklouznout jedinou
chybičku a člověka opravdu dokáže dobře naučit, jsem moc ráda, že jsem mohla absolvovat kurz
právě u ní.“

Hodnoceno 7.3.2023 z IP: 89.176.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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7. Tereza Lehečková, administrativní podpora, Hofmann Personal s.r.o. Stříbro

„Jsem velmi spokojená s online výukou, nemusím nikam docházet. Oceňuji flexibilitu při
domlouvání termínu výuky. Také se mi líbí zasílání souhrnu z každé hodiny, není nutné si při
hodině psát tolik poznámek a nezdržuje mě to. Atmosféra při hodinách je vždy přátelská. Všem
bych školu doporučila a i ji doporučuji. “

Hodnoceno 6.3.2023 z IP: 212.211.205.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

8. Michal Kartuš , Technolog výroby , Simona plast s.r.o

„Výuka super. Určitě doporučuji všem co chtějí zvednout své jazykové shopnosti. “

Hodnoceno 23.2.2023 z IP: 93.122.78.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

9. Blanka Vaňková, obchodní zástupce, Blanka Vaňková Plzeň - Radobyčice

„Mám zkušenost individuální výuky němčiny do úrovně B1. Lekce byly zpočátku v jazykové škole,
později on-line. Termíny byly domlouvány flexibilně dle mého pracovního vytížení a tato flexibilita
mi vyhovovala. Za mě zatím nejlepší zkušenost s jazykovou školou. Často ještě dnes sleduji
výuková videa jak pro němčinu, tak pro angličtinu. Inspirující je i samotný příběh majitelky
jazykovky.“

Hodnoceno 20.2.2023 z IP: 146.81.200.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

10. Lukáš Křen, manager

„Jsem moc rád, že je vidět stále neutuchající zájem mé dcery o výuku angličtiny a také pokroky,
které dělá :)“

Hodnoceno 20.2.2023 z IP: 213.175.38.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

11. Iva Pešková, lékař

„Pro studium v Perfect World jsem se rozhodla na základě doporučení a rozhodně jsem
neudělala chybu. Mám zkušenosti i z jiných jazykových škol, a tahle je dozajista na nejvyšší
úrovni. Myslím, že za dva měsíce je v mých jazykových znalostech patrný výrazný posun.
Lektorka Alena Bezchlebová je skvělá. Se studiem v Perfect World rozhodně nekončím.“

Hodnoceno 18.2.2023 z IP: 78.128.214.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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12. Barbora Razímova, Učitelka MŠ Chomle

„Dobrý den školu bych doporučila všem kteří se chtějí naučit jazyk. Mají skvělí styl učení který mi
vyhovuje a z úkolu je vždy vidět kde člověk udělal chyby. Chystám se pokračovat dál aby moje
angličtina byla lepší a lepší. Moc děkuji všem kteří si dali tu práci a vymysleli tento styl výuky:-*“

Hodnoceno 17.2.2023 z IP: 212.79.110.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

13. Eva Králová, manažer, ECT, s.r.o. Praha 10

„Právě jsem absolvovala tříměsíční intenzivní kurs angličtiny, moje úroveň při vstupu byla B2/C1,
zadání bylo nabýt v jazyce jistoty a ovládnout běžnou hovorovou angličtinu, nejen byznys. Práce
s lektorkami Míšou a Aničkou byla absolutně skvělá, hodina vždycky rychle utekla, dvě hodiny
týdně přesně to, co jsem potřebovala, domácí úkoly byly velmi prospěšné kvůli zopakování a
zafixování látky, je třeba počítat s větší časovou dotací, ale funguje to výborně. Po třech měsících
nemusím přemýšlet nad tím, co řeknu a prostě mluvím. Doporučuji tuto školu s čistým svědomím a
z celého srdce. “

Hodnoceno 16.2.2023 z IP: 109.107.214.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

14. Jana Englerová, manager, KS-Europe, s.r.o. Plzeň

„Oceňuji optimistický a vstřícný přístup všech lektorů, hravou a efektivní formu výuky i okamžitou
zpětnou vazbu. Vaši jazykovou školu bych bez váhání doporučila všem.“

Hodnoceno 13.2.2023 z IP: 88.103.216.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

15. Lenka Kristýna Krouzová

„Lekce jsou dynamické, inspirativní, nechybí humor a nadhled, žádné výplně, prázdná nebo
hluchá místa. A hlavně, motivují k dalšímu studiu jazyka. Zpracované úkoly jsou pečlivě opravené,
případné nejasnosti je možno ještě konzultovat. Administrativní zajištění/servis na výbornou.
Skvělý nápad je i střídavá výuka lektorů. Velmi také oceňuji, že v případě individuální výuky, se
mi lektoři plně časově přizpůsobují. “

Hodnoceno 12.2.2023 z IP: 94.112.192.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

16. Lenka Černá, celní deklarant, Gerlach Plzeň

„Perfektní a osobitý přístup lektorky, vždy vyšla vstříc.“

Hodnoceno 3.2.2023 z IP: 165.225.94.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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17. Reni Motyková

„Já vlastně cíleně žádnou jazykovku nehledala. Pro zajímavost jsem si zkoušela různé
rozřazovací testy, až jsem narazila na školu Perfect World, kde byl můj test vyhodnocen tak, že
jsem měla pocit, že se nad ním někdo opravdu zamýšlel, což se mi líbilo. Koncept doporučeného
kurzu (webinář s úkoly) mě zaujal okamžitě - on-line, možnost domácí přípravy a zpětná vazba
prostřednictvím úkolu. Tušila jsem, že to bude náročné a také bylo. Ale šlo o velice dobře
investovaný čas i peníze. Na kurzu jsem měla pocit, že lektorce (Ali Bezchlebová) opravdu záleží
na tom, abych vše pochopila a odnesla si co možná nejvíce. Nutno podotknout, že snaha musí
být oboustranná - nelze očekávat efekt bez nasazení. Tuto jazykovku bych za sebe tedy
rozhodně doporučila (což už se stalo) a moji spokojenost vyjadřuje i to, že ve výuce nadále
pokračuji a mám z toho velice dobrý pocit. Velice sympatická lektorka Ali, na kterou se vždy
těším, má na mé spokojenosti podstatný podíl.“

Hodnoceno 1.2.2023 z IP: 212.79.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

18. Martin Půr, student VŠ

„Lekce španělštiny mi určitě pomohly. Stále jsem ve španělštině začátečník, avšak už nějaké časy
znám a má slovní zásoba už také není úplně malá. Využil jsem toho hned první večer mého
Erasmu po příletu do Španělské Malagy. Hned v první restauraci, kam jsem šel na večeři, totiž
servírka neuměla anglicky, já byl ale i tak schopen se s ní základně domluvit, což považuji za
velký úspěch.“

Hodnoceno 28.1.2023 z IP: 66.81.179.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

19. Tomáš, Developer Brno

„Již od prvních kontaktů s jazykovkou Perfect World jsem si uvědomil, že tu něco nehraje.
Prostředí a rekvizity jsou sice podobné jako mnohde jinde, kde se nezřídka probíraná látka
odvykládá a pak "se" zkouší. Jenže tady vidím opravdové nadšení a zapojení lektorů. Jejich
vnitřní touhu a konkrétní kroky vedoucí ke společnému cíli. To vše na mnoha různých úrovních.
Jazykovka na jedné straně slibuje náročnou přípravu a plné zapojení studentů, domácí úkoly a
pravidelnou nálož aktivit. Na druhé straně však také znatelný pokrok ve znalostech u studentů. A
první část slibu splňují vlastně obratem, druhá část však přichází následovně také. Tedy, pokud se
opravdu sami zapojíte. Lektoři vysvětlují trpělivě, na příkladech a v souvislostech. Jsou na studenty
přísní, nároční, a také féroví a nadšení. Ochotně vysvětlí i látku, co třeba přímo nesouvisí s
probíraným jevem a částečně tak ušijí lekci vám na míru. V domácích úkolech vás lektor navede
na nesprávný překlad, a vy sami chybu opravujete. Tvoříte si tak nevědomky vnitřního hlídače
vlastních chyb, jednoduché a efektivní. Dále nelze nezmínit dostupnost mnoha videotipů, ať už …
pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  formou youtube kanálu nebo kartiček a řady záznamů webinářů
na různá témata v členské sekci webu. Tak, jako každá jiná lidská činnost i jazykovka stojí na
lidech a jejich mentalitě, schopnostech a nadšení pro věc. Je očividné, jak si toto ve škole
uvědomují a jakou péčí věnují výběru lektorů a jejich integrování do školy. Doporučuji všem, co
chtějí pokrok za vložené úsilí, ašak nečekají na zázrak. Držím vám palce a děkuji.“

Hodnoceno 24.1.2023 z IP: 213.175.43.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

20. ¨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 )

21. Vladimír, manažer Plzeň

„Hledal jsem někoho na konverzaci, abych měl prostor mluvit. Původně jsem chtěl jenom rodilého
mluvčího, proto jsem váhal, jestli využít služeb od Perfect World, ale díky lektorce Dominice jsem
brzy poznal, že jsem chybu rozhodně neudělal. Nerad si povídám o blbostech, o tématech, které
mi nejsou blízké. Díky jejímu obecnému přehledu a zájmu o mne jako studenta, o to, co mne baví,
se těším na každou hodinu.“

Hodnoceno 4.1.2023 z IP: 89.103.149.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

22. Michaela Frömerová , Strážník městské policie a student VŠ

„Líbí se mi individuální lekce, protože jsem pracující a studující matka 3 dětí a volného času moc
nemám. Přístup lektorů je perfektní, líbí se mi, že hodně mluvíme, což je moje největší slabost a že
si na mě připravují i složitější věty, protože musím víc zapojovat hlavu a přemýšlet nad nimi. Při
hodinách se i zasmějeme při vymýšlení vět. Celkově jsem velmi spokojená, už sama na sobě vidím
větší posun v angličtině. Perfekt Worlds bych doporučila všem. “

Hodnoceno 22.12.2022 z IP: 90.182.197.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

23. Lukáš Kindl, Podnikatel, Recyklace Přeštice s.r.o. Přeštice

„Máme s manželkou individuální lekce. Jsou velmi intenzivní a mají smysl, již po pár lekcích se
cítím v angličtině lépe. Jazykovka se plně přizpůsobila našim potřebám ohledně času. Rád
doporučím známým. “

Hodnoceno 21.12.2022 z IP: 185.167.209.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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24. Štěpánka Růžičková, Student Chotíkov 

„Do Perfect Worldu jsem docházela na individuální lekce, konverzační kurz a později na kurz,
připravující na FCE zkoušku. Atmosféra byla na škole vždy přátelská v rodinném prostředí. Lektoři
mi vždy dokázali poradit, dát mi praktické rady z jejich zkušenosti a hlavně se mnou měli
trpělivost. Věřím, že zde člověk získá sebevědomí mluvit a celkově víc věrit své angličtině.
Jazykovku určite doporučuji, stojí to za to. “

Hodnoceno 6.12.2022 z IP: 37.48.17.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

25. 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. 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 )

26. 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 )

27. 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 )
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28. 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 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 )

29. 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 )

30. 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 )

31. 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 …pokračování na další
straně…
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…pokračování z předchozí strany…  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 )

32. 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 )

33. 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 (více hodnocení z této IP adresy )

34. 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 )
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35. 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 )

36. 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 )

37. 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 )

38. 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 - …pokračování na další
straně…
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…pokračování z předchozí strany…  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 )

39. 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 )

40. 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 )

41. 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 )
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42. 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 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 )

43. 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 )

44. 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 )
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45. 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 )

46. Jan Hajek, sales manager

„Individuální přístup. Přístup. Odbornost. Presvedcivost ke studiu. Doporučuji. “

Hodnoceno 29.9.2022 z IP: 37.188.162.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

47. 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 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 )

48. Dana Maxová, Dr. Müller Pharma s. r. o. Hradec Králové

„Ačkoliv já nejsem psavec, musím napsat: tenhle tábor to byl mazec! Ráno, jen co jsem se
vzbudila, sotva se umyla, honem na rozcvičku jsem běžela. Kolem rybníka tempo svižné rychle,
rychle, ať vše stihnem. Skvělý tým se o nás staral. Naše jazykové nedostatky hbitě odstraňoval. A
komu angličtina nešla snad, v domácích úkolech ji mohl do půlnoci procvičovat. Že tvrdé jsou
lavice? Bolí zadek velice? Nevadí, vždyť můžeš vstát i za pochodu angličtinu pilovat. Co ke kurzu
dodat? Jak ve sportu, tak i v cizím jazyce vyplatí se velice, pokud k cíli napneš síly, vložíš lásku,
poskládají se nejen cizojazyčná slova, ba co i studenti za Tebou, jak korálky na provázku. Díky a
plno sil do dalších dní :) Dana Maxová“

Hodnoceno 26.8.2022 z IP: 86.49.184.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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49. Veronika

„jedním slovem - vše skvělé - děkuji“

Hodnoceno 22.8.2022 z IP: 80.95.108.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

50. Tomáš Kostka, OSVČ Truhlář, Tomáš Kostka Kostelec u Jihlavy

„Musím říci, že program tábora byl skvěle promyšlený. Velká spousta učení a lekcí proložená
pohybovými aktivitami a hrami, do kterých se zapojil každý. Ať už to byla ranní rozcvička,
procházky při kterých se konverzovalo nebo hraní divadla v angličtině:D Všechno tohle a
mnohem více pomáhalo tvořit skvělou atmosféru, rozvíjet naše schopnosti, odbourávat ostych a
tvořit týmového ducha. Večerní posezení u ohýnku, kytara a zpěv už byla jen třešničkou na dortu
upečeného Domčou, Ondrou a jejich úžasným týmem zkušených lektorů, kteří nám vždy se vším s
ochotou pomohli a nenásilnou formou dělali z učení zábavu. Z tábora jsem si odnesl mimo
vědomostí také spoustu zkušeností a poznal jsem tu skvělé lidi. Byla to dobrá investice času do
sebe samého, která se jistě zúročí a ještě dlouho z ní budu čerpat. Jestliže mám tedy zhodnotit
tábor AANGLICKÝ, budu si ho pamatovat NAVŽDYCKY!!!“

Hodnoceno 21.8.2022 z IP: 188.21.162.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

51. 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 )

52. Irena Vitejčková Praha 3

„O letním táboře už tady bylo napsáno hodně a s hodnoceními souhlasím. Moc hezky to vystihl
Rene a s Romanem také souhlasím / také jsem v životě nenapsala tolik úkolů a ještě v tak pozdní
hodiny :) / Byla to zajímavá zkušenost. Lektoři jsou super, nejen že mají velké znalosti, ale umějí
je i předat a je vidět, že to dělají s láskou, že je to baví, že to není pro ně jen práce. Kdybych vás
znala v době, kdy jsem koketovala s učením se jazyků, tak jsem dneska mohla být polyglotem.....“

Hodnoceno 20.8.2022 z IP: 212.20.104.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

53. Alena Ostrejšová, sociální pracovník Rakovník

„Letního tábora s angličtinou jsem se zúčastnila již podruhé. Z loňska jsem věděla do čeho jdu, že
to bude dril, spousta úkolů a dřiny, ale nelituji toho. Ten týden "tvrdé …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  práce" mě opět posunul o kus dál a namotivoval k další práci na
sobě a své angličtině. Za to všechno však vděčím těm, kteří tam byli s námi - úžasným lektorům,
kteří umí vše skvěle vysvětlit, dokážou namotivovat k výkonu a jsou důslední. Letní kemp s
angličtinou bych doporučila jak začátečníkům, tak pokročilým, protože tady se prostě musí
zdokonalit každý :-) Všem lektorům děkuji za skvěle odvedenou práci!“

Hodnoceno 19.8.2022 z IP: 185.64.41.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

54. Aneta Gdovínová, HR assistant, Fresenius Medical Care - DS, s.r.o. Praha 6

„Mám s angličtinou problém už od základní školy. Učím se jí celý život, ale zatím bez úspěchu.
Vyzkoušela jsem mnoho kurzů a lektorů, ale až s Perfect World začínám věřit, že se jí jednou
naučím. Konečně začínám chápat gramatiku a pomalu jí dokážu i používat. Věřím, že pokud s
Vámi budu v učení Aj pokračovat, což rozhodně budu, tak jí jednou pokořím!!! Děkuji za skvělý,
lidský a k tomu profesionální přístup všech lektorů. Všem doporučuji camp, který byl sice náročný,
ale maximálně obohacující. Je skvělé potkat lidi, kteří dělají svojí práci srdcem, DĚKUJI! “

Hodnoceno 17.8.2022 z IP: 89.176.8.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

55. Eva Bartonova, Supervisor obch.odd. Praha východ 

„Zúčastnila jsem se poprvé tak intenzivního kempu. Ještě teď vstřebávám nejen výuku, ale i
skvělou atmosféru. Lektoři byli skvělí, dokážou "nakopnout", povzbudit...vymáčkout z vás
maximum a to s lidským přístupem :-) Ráda bych ještě jednou poděkovala a to nejen lektorům,
Ondrovi za naše plné žaludky, ale i skvělým lidem, které jsem měla to štěstí potkat. Pokud se chce
někdo posunout, neváhejte a jděte do toho! Bude to mazec, ale stoji to za to. :-) Já osobě se těším
se na příští rok. “

Hodnoceno 17.8.2022 z IP: 89.24.57.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

56. Světlana Matějovská , účetní Most

„Letní tábor s angličtinou pro dospělé? Geniální!!! Ještě to bude chvíli trvat...než vstřebám
všechny ty informace, pocity a to, že se dá dovolená strávit i jinak :) Byla to jízda, která stála za
to! Jsem opravdu nadšená z výuky a krásné spolupráce všech lektorů pod vedením neskutečné
bytosti jménem Dominika! Perfect World je sehraný tým zdatných profesionálů, vždy ochotný s
úsměvem poradit. Vřele doporučuji a ještě jednou děkuji za zážitek z tábora, který mě tak trochu
vrátil do dětství :)“

Hodnoceno 17.8.2022 z IP: 89.102.253.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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57. Roman Pazdera, Fresenius Medical Care Praha

„ještě nyní se vzpamatovám z inzity anglického kurzu, kterou jsem prošel :-). Tábor mi doporučila
manželka, která má již s touto jazykovou školou pár let zkušeností a já ji za to děkuji.
Profesionální přístup lektorů, kteří do nás hrnuli Aj všemi možnými formami, byl neuvěřitelný.
Myslím, že jsem tolik domácích úkolů za jeden týden nenapsal ani za celou základní školu :-).
Vřele doporučuji a velké díky všem lektorům a organizačnímu týmu :-) “

Hodnoceno 16.8.2022 z IP: 82.99.133.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

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

„Hodnocení píšu velmi zřídka, většinou dám pár hvězdiček a tím to končí. Tentokrát ale musím
udělat výjimku. Pokud bych měl jedním slovem vyjádřit můj pocit z letošního tábora s angličtinou,
tak bych na první dobrou použil slovo INTENZIVNÍ. Ale jak může jedno slovo vystihnout
profesionalitu lektorů, jejich lidský přístup, trpělivost či ochotu pomáhat za každé situace? Jak lze
jedním slovem vyjádřit přátelskou atmosféru, pocit sounáležitosti nebo nadšení při plnění
společných úkolů a her? Lze jedním slovem vyjádřit míru zlepšení každého z nás? Teď už vím, že
nelze. Ale napadá mě závěrem jiné slovo, které bych rád použil. DĚKUJI!“

Hodnoceno 15.8.2022 z IP: 88.103.227.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

59. Šárka Málková, HR Asistentka, Kadeřnice, Fresenius Medical Care Praha 6 - Vokovice

„Ahoj všem, před pár dny jsem se vrátila z tábora, kam mě naši poslali, protože mě neměl kdo
pohlídat. :-) Bylo to skvělé. Báječná parta, jak lektorů, tak účastníků zájezdu. Nejvíce se mi líbilo,
že vidím za sebou velký pokrok v angličtině a nasbírala jsem i spoustu jiných zkušeností. Kam se
podívám, stále si říkám, jak by se co přeložilo, jak se to píše a jsem daleko zvídavější. Lektoři jsou
Megasuper a vždy ochotně a s laskavostí poradí a pomůžou. Mají obrovskou dávku trpělivosti a
nikdy jsem je nezažila bez úsměvu. Budu se s Perfekt World nadále vzdělávat. Kdo se chcete
posunout dopředu s angličtinou, jděte do Perfect World. Teda pokud by mi to na začátku
vyprávěl, tak neuvěřím. To se musí zažít. Prostě pecka se vším všudy. :-) Určitě DOPORUČUJI
jakoukoli strávenou chvíli s Perfect World. “

Hodnoceno 15.8.2022 z IP: 82.99.133.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

60. Jan Kliment , Instalatér, svářeč Jihlava 

„Líbilo se mi Dobré vysvětlení dané látky, přátelský přístup a efektivní procvičování.“

Hodnoceno 15.8.2022 z IP: 85.163.98.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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61. Michaela Rýdlová, HR Manager Praha

„Pokud se chcete opravdu rychle posunout dopředu, doporučuji přihlásit se na tábor. Projdete
velmi intenzivní výukou zábavnou formou. Ráda bych ocenila neskutečnou trpělivost všech
lektorů, jejich způsob výkuky a jak řekla Helča.... děkujeme, že jste nám nesebrali naší důstojnost:-
)Nepočítejte s tím, že si odpočinete, ale s tím, že odjedete s velkou motivací pokračovat dál. “

Hodnoceno 14.8.2022 z IP: 82.99.133.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

62. Gabriela Hrabalová Habartov

„Stále zpracovávám všechny pocity z tábora, kterých jsem úplně plná. Moc bych chtěla ocenit
odhodlání všech, pomoci ostatním se zlepšit v angličtině. Nechyběla Vám trpělivost, ochota,
intenzita ani důslednost. Vše předčilo mé očekávání a jsem opravdu moc ráda, že jsem dostala
odvahu a přihlásila se na Váš tábor s angličtinou, protože to bylo to nejlepší rozhodnutí. Všem
bych chtěla moc poděkovat, za nezapomenutelný zážitek a možnost poznat několik skvělých lidí
se stejným cílem. Rozhodně jsem se posunula o kus dál a dostala nový impuls se zlepšovat a
makat na sobě. Moooc děkuji.“

Hodnoceno 14.8.2022 z IP: 194.228.76.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

63. Helena Hattlmannová , pracovník ve zdravotnictví karlovy vary

„Ahoj všem, zučastnila jsem se tábora s angličtinou bylo to super, atmofera byla výborná , všichni
lektoři se mi snažili pomoci po všech stránkách s velkou laskavosti, výuka byla velmi intezivní,jsem
moc ráda že jsem absolvovala předtím ještě webináře s perfect world takže jsem věděla že ukoly
budou a taky byly a to hodně až jsem občas odkráčela do lesa koukala do zeleného v tichu ,
abych se pak zase vrátila a naskočila do rozjetého vlaku. Byla jsem často mimo svoji komfortní
zonu ale s pomocí druhých jsem to dokázala, moc všem dekuji. I s pomocí super dobrot od Ondry
,jeho přítomnost byla jako blízkost lesa , laskavá a tichá podpora. Jsou s Dominkou skvělý
vizionářský tým s velkým vlivem na svět. I na ten můj. já se ted přihlásila na příští rok , to bude
hukot:)) “

Hodnoceno 14.8.2022 z IP: 185.73.109.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

64. Monika Kédlová, Student Praha 5

„Ve škole se mi líbilo že se můžou do hodin zapojí všichni a rozšířit angličtinu a makat na sobě.
Rozvíjet se pokračovat na anglictine.“

Hodnoceno 14.8.2022 z IP: 89.22.71.xxx (více hodnocení z této IP adresy )
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65. Drahomíra Zavadilová, účetní Hradec Králové

„Je to jenom pár hodin, co jsem se vrátila z letního anglického kempu - Ty jo! Myšlenkama jsem
stále tam, hlavou se mi honí spousta anglických slovíček a výrazů, do toho se mísí vzpomínky v
legračním duchu... Asi to bude ještě chvilku trvat, než se vše usadí na správná místa! Už jsem sice
letní tábor s Perfect world absolvovala potřetí, ale zase jsem v údivu, co všechno a jak probíhalo.
Laťka se zase zvedla o něco výše! Dominika se svými skvělými lektory opět namíchala
neskutečný English drink, plný drilu, zábavy, nových informací..., uf. (A k tomu ještě každý den
napekla nějaké ty dobré cheescaky, abychom to měli čím zakousnout, v mezidobí, než nám
Ondra připraví hlavní chod, či bohaté snídaně a nebo večeře...). Co se vůbec dá k tomuto ještě
podotknout, napsat? Sice to chce opravdu pořádný kus odvahy se takového kempu zúčastnit,
tempo této intuitivní výuky a množství zážitků je enormní, s ne moc velkou nadsázkou se dá
definovat i jako "masakrální"! Za mně jednoznačně skvělé a velmi přínosné :) PS: Sama jsem
zvědavá, jaký by mohl být ten kemp příští a jestli opět neodolám a přihlásím se ?!!! “

Hodnoceno 14.8.2022 z IP: 109.80.4.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

66. Jan Radvan,  majitel, Levandulova.cz Těchonice 1, Horažďovice

„Letního tábora s angličtinou jsem se letos zúčastnil podruhé. Měl jsem trochu obavu z druhého
vstupu do téže řeky. Ó, jak jsem se mýlil. Znalosti lektorů, jejich schopnost jazyk vysvětlit, laskavá
důslednost, spousta legrace, pochopení a ohleduplnosti prostě musí způsobit prasknutí okovů,
které v sobě všichni máme a kvůli kterým je většinou brzděna naše schopnost se efektivně učit.
Takže, opět veliká poklona celému týmu a velké díky všem účastníkům. Bylo to skvělé. Neváhejte
studovat s Perfect World! 100% změna pohledu na sebe sama zaručena. “

Hodnoceno 14.8.2022 z IP: 46.23.60.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

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

„Na kempu jsem byla letos podruhé a pojedu zase. Bezvadná atmosféra se skvělými lidmi,
program nabytý od rána do noci...Hodně intenzivní styl cestou klasické výuky v malém příjemném
kolektivu spojený se spoustou aktivit, při kterých si ani neuvědomujete, že se učíte a přitom se
skvěle bavíte a hlavně - baví vás to :-)) Poprvé jsem jela jako totální začátečník a přesto jsem nikdy
nezalitovala, že jsem se do práce pustila. Lektoři jsou úžasní - každý jiný, přesto všichni skvělí a
neskutečně trpěliví. Hodně jsme se nasmáli a přitom si do hlavy nacpali takové kvantum látky, že
se to zdá až neskutečné. A navíc - chápeme to a umíme používat!!! Ve svých skoro šedesáti letech
jsem ztratila ostych z jazyka, který jsem celý život chtěla umět, a dokážu se už domluvit i v
komplikovaných situacích na letišti apod. A to všechno za jeden rok studia! Už bych
neexperimentovala jinde - v Perfect Worldu to funguje :-)) Odjíždím z letního kempu a přemýšlím
anglicky :-))) Protože se mi nedaří otevřít hodnocení Samíka, píšu jej sem: Všichni jste …pokračování
na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  skvělí, neumím říct, kdo nejlepší, ale Samíka miluju. Je ve věku
mého potenciálního vnuka :-(((, ale je opravdový profesionál a já si myslím, že do budoucna o
něm ještě hodně, hodně uslyšíme. Sice je na mě jeho angličtina někdy moc rychlá (jsem pořád
ještě slabší), ale jeho vysvětlování mi naprosto sedí. Jakmile narazí na problém, neváhá
dovysvětlit - nacpat do úkolu na procvičení :-)), a teprve potom jedeme dál. Má neskutečný smysl
pro to vycítit, kde si nejste jistí a nenechá vás odejít, dokud nechápete. Ohromná trpělivost, přes
jeho mládí profesionalita, dokonalá znalost angličtiny - prostě hluboce smekám. A navíc, ten kluk
se neumí mračit nebo zlobit. To je naprosto unikátní :-)) “

Hodnoceno 14.8.2022 z IP: 85.160.14.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

68. Jitka Hipčová , Fyzioterapeut, Škola zdravá záda Příbram

„ Celý týden na táboře byl opravdu ze strany lektorů důsledně promyšlený, zorganizovaný,
výuka a následně úkoly měly jasný smysl a cestu. Rozhodně jsme se nikdy nenudili, jelikož nad
úkoly bylo co k přemýšlení. Po týdnu pobytu na táboře s angličtinou musím říci, že jsem dostala
opravdový náboj pokračovat v učení. Zejména vyzdvihuji práci všech lektorů s jakým
profesionálním nadšením dokážou přenést a vysvětlit každou malou větičku či slovíčko. Děkuji.“

Hodnoceno 14.8.2022 z IP: 176.62.232.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

69. 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 )

70. Marie Bubnová, majitelka, Bubnovi s.r.o. Hořice

„Super! Našla jsem vás skrze Dominiku na LinkedIN, a tak jsem to zkusila. Jsem u vás měsíc, a již
nyní pociťuji pokrok - lektorka Anička je super - stručná, moc milá, má skvělé znalosti jazyku.
Super přístup. Zprvu jsem se online výuky bála, a nechtěla jsem ji, ale nyní vím, že to šetří čas a i
online učení funguje skvěle. Děkuji, Marie“

Hodnoceno 28.7.2022 z IP: 93.157.135.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

71. 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 …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  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 )

72. 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 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 )

73. 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 )

74. 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 (více hodnocení z této IP adresy )

75. 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 …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  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 )

76. 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 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 )

77. 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 )

78. 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 …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  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 )

79. 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 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 )

80. Lenka Krausová , THP na vysoké škole, ZČU v Plzni Plzeň

„Dcera je z výuky angličtiny ve školce nadšená. Má krásnou výslovnost, používá členy, dokáže
zareagovat."Mamííí a víš, jak se řekne..". Těší se na každý čtvrtek, poctivě nosí úkoly, když
náhodou chybí, dodělává zpětně. Velice si vážím toho, že je v ní díky Domče a Alence chuť a
zájem se jazyk učit. Budu velmi ráda, pokud se naskytne i do budoucna možnost se ve vaší škole
vzdělávat. Lenka “

Hodnoceno 7.6.2022 z IP: 147.228.178.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

81. Pavla Madeira Mabota Plzeň

„Angličtina dceru moc bavila. Oceňuji i komunikaci po emailu se shrnutím probrané látky, kterou
jsme si mohli doma procvičit, a s domácími úkoly (kreslením), na to se dcera vždy těšila.“

Hodnoceno 1.6.2022 z IP: 37.188.143.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

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

„Systém vyučování se mi velmi líbí. Webináře jsou vedené přehledně, srozumitelně a velmi …
pokračování na další straně…

strana 22/170



…pokračování z předchozí strany…  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 )

83. 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 (více hodnocení z této IP adresy )

84. Monika Petrušková, Personalistka, Rodenstock ČR s.r.o. Klatovy

„Nejvíce se mi líbil: individuální přístup lektorek variabilita při plánování lekcí zaslané materiály a
pomoc lektorek vlastní iniciativa lektorek a snaha co nejvíce pomoci se studiem Lektorka Sandra a
Terka - obě velmi milé a příjemné, měly trpělivost a moc příjemně se mi s nimi učilo. Na každou
lekci jsem se těšila. “

Hodnoceno 23.5.2022 z IP: 31.30.5.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

85. 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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86. 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 (více hodnocení z této IP adresy )

87. Vlaďka Moravcová

„Naše dcery 9 a 6 let absolvovaly online lekce španělštiny a nejen že jsme spokojení, ale
můžeme jazykovku jedině doporučit! Měli jsme pochybnosti, zda má vůbec smysl mladší dceru
přihlašovat. V té době totiž neuměla moc číst ani psát a soustředit se dokázala maximálně 15
minut. Ale všichni lektoři jsou skvělí, trpěliví a dokázali mladší dceru zaujmout i celou hodinu.
Domácí úkoly, především v podobě her, obě holky bavily a díky jejich soutěživosti nabraly slovní
zásobu pro dobrý start ve Španělské škole. Ještě jednou díky!“

Hodnoceno 16.5.2022 z IP: 2.138.20.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

88. 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 )
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89. 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 (více hodnocení z této IP adresy )

90. 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 )

91. Petr Krizek

„Perfect World velice doporučuji.Když jsem začínal s výukou anglického jazyka, tak jsem v
podstatě nebyl schopen naslouchat, tedy rozumět a už vůbec ne se vyjádřit, nebo odpovědět na
otázku, pokud jsem vůbec pochopil, že se mne na něco ptají.V současné době jsem schopný
rozhovoru s anglicky mluvící osobou.Sice to ještě drhne, ale již nepotřebuji osobního
překladatele.Drhnutí určitě doladí skvělí lektoři, kteří o mne střídavě pečují(záměrně). Myslím, že
byl těžký úkol a ještě bude mne naučit anglický jazyk, protože neumím ani pořádně česky.Tento
úkol ale skvěle zvládají lektoři z Perfect World.“

Hodnoceno 9.5.2022 z IP: 178.17.9.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

92. 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 )
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93. Tomáš Fictum, Technik kvality, RSF Elektronik Stříbro

„Líbí se mi procvičování a konverzace vždy na začátku lekce. Úkoly jsou vždy k dané lekci a na
úkolech se mi líbí překlady, které velmi pomáhají zapamatovat si nové věci, které jsme se naučili.
“

Hodnoceno 25.4.2022 z IP: 194.25.102.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

94. 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 (více hodnocení z této IP adresy )

95. Viera Komárková, účetní, RSF Elektronik spol. s.r.o. STŘÍBRO

„Ve firmě jsem chodila před několika lety na němčinu. Neustále ale někdo z lektorů končil. Po
čtvrté výměně za 1,5 roku jsem s tím skončila já. Už jsem na žádné lekce chodit nechtěla. Po pěti
letech jsem zjistila, že bych potřebovala angličtinu. Kolegyně, které na lekce od Perfect World
chodily si chválily „jakousi“ Terku. Prý byla přísná, ale hodně naučila. Byla možnost, že se „tato“
Terka opět vrátí do firmy na lekce angličtiny a bude mít i začátečníky. Proč to tedy nezkusit?
Musím říct, že jsem ráda, že jsem začala chodit. Terka je totiž velmi trpělivá, dbá na výslovnost a
skladbu vět. Jdeme od základů a je v tom dost důsledná a tím i přísná. Vše vysvětluje, trpělivě
opakuje, dokud do samé neslyší i od nás. Nemusím se bát, kdykoliv se na něco zeptat. Dokáže z
nás dostat i to, co ani nevíme, že umíme. Máme hodně úkolů, nejdříve začaly jednoduché,
postupně nabraly na velikosti a rozsahu: překlady, tvoření vět, poslechy. V hodině stihneme
konverzaci, opakování, hru, novou látku, procvičování a Teri je přesto stále pozitivně naladěná,
usměvavá. Tohle vše mě motivuje k dalším hodinám. “

Hodnoceno 20.4.2022 z IP: 194.25.102.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

96. Václav Paleček

„V lekcích mi chybí víc konverzace na nějaké téma.“

Hodnoceno 19.4.2022 z IP: 194.25.102.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

97. 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 …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  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 )

98. 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 )

99. 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 )

100. 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 )
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101. 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 )

102. 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 )

103. 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 )

104. 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 )

105. 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), …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  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 )

106. 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 )

107. 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 )

108. Veronika Velková, referent odboru dopravy Mariánské Lázně

„Absolvovala jsem již druhý kurz na této jazykové škole a už teď vím, že s kurzy nekončím. Byla
jsem velice spokojena jak s lektory, tak s vyučovacími hodinami. Samozřejmě, pokud člověk není
rozhodnutý věnovat kurzu spoustu svého času, nemá to smysl. Kurz je velice intenzivní a domácí
úkoly zaberou hodně času. Stále jsem se považovala za "věčného začátečníka", proto jsem
doufala, že lektoři tak ke mně i budou přistupovat. Nene, ani Luky, ani Maruška mi nedovolili
zastavit se na místě. Nyní si troufnu tvrdit, že jsem se opět posunula vpřed a "věčný začátečník" je
už krůček za mnou. A to hlavně díky vám.“

Hodnoceno 11.3.2022 z IP: 178.255.168.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

109. 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 …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  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 )

110. Nikola Malá, projektový manažer

„Konečně jsem se posunula ve své angličtině a naučila se spoustu nových věcí, které se mnou
nikdy nikdo neprobíral na škole. Od vysoké školy jsem navštěvovala hromadu jazykových škol v
okolí mého bydliště a nikdo mě nenaučil ani pětinu toho, co za celou dobu v Perfect World! Jsem
v jazykovce od září 2021, zkusila jsem si jak intenzivní individuální kurz, tak i webinář a obojí je
úžasné! Lektoři jsou nápomocní vždy, když máte nějaký problém, něco nechápete aj. Moc Vám
děkuji a těším se na další postup v mé angličtině s Vámi! Nikol <3“

Hodnoceno 9.3.2022 z IP: 193.86.64.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

111. Petra Křížová, administrativní pracovnice Velká Dobrá

„Chtěla bych předem moc poděkovat za možnost vyzkoušet Váš webinář. Líbilo se mi opravdu
vše i přesto, že to bylo celkem časově náročné, ale díky tomu jsem se ponořila do angličtiny
téměř každý den. Pozitiva : 1. velmi pěkně a srozumitelně vysvětleno, 2. domácí úkoly,3.zapojení
během výuky. Atmosféra byla velice příjemná, moc mě to bavilo. Přístup lektorek byl velmi
přátelský, vše pěkně vysvětlily, pokud jsme potřebovali něco rozebrat podrobněji, tak nám
ochotně vše vysvětlily podrobněji, odpověděli na naše dotazy. Jak jsem psala výše s výukou jsem
byla maximálně spokojená. Vaší školu bych určitě doporučila svým známým, už jsem do Vaší
školy přihlásila i synka a sama se s Vámi chystám dále pokračovat v soukromých lekcích:-) Těším
se na další spolupráci:-)“

Hodnoceno 8.3.2022 z IP: 85.160.32.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

112. 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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113. 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 )

114. Helena Horáková, důchodce Praha 1

„Ahojky, já jsem byla s výukou moc spokojená, jen bych byla raději v budoucnu pro osobní
kontakt. Já moc technice neholduji - PC, notebooky a pod. Já mám nejraději přátelské posezení z
očí do očí. “

Hodnoceno 8.3.2022 z IP: 185.52.172.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

115. 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 (více hodnocení z této IP adresy )

116. 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 )

117. Katharina Polívková

„Jako vždy velká spokojenost, milý přístup, netradiční výuka, pokrok zaručen i bez
učebnice,protože lektoři z člověka dostanou naprosto vždy maximum :)) hodnotím 11 z 10 :))“

Hodnoceno 12.2.2022 z IP: 90.176.225.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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118. 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 )

119. 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 )

120. 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 )

121. 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 )

122. 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, …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  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 )

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

„Právě jsem dokončila kurz A1-A2 a rozhodně nekončím. Začínám kus A2-B1, protože angličtinu
opravdu umět chci a vím jistě, že s Perfect World to má smysl. Poznala jsem již několik lektorů na
této jazykové škole. Je až neuvěřitelné, jak je tento kolektiv lektorů pozitivně naladěný, přátelský
a pozorný ke každému, kdo se chce naučit cizí jazyk. S takovým projevem náklonnosti a touhy
pomoci studentovi naučit se cizí jazyk se opravdu běžně člověk nesetká. Měla jsem hlavní
lektorku Terku a věřím, že se mnou bude souhlasit, když si dovolím zmínit, že jsme si vytvořily moc
pěkný vzájemný vztah. Zároveň mi neodpustila nic. Např. jakože mi chybí otazník, přestože je z
věty jasné, že jde o otázku? No jasně. Otázka bez otazníku není přece otázka :D Tímto zdravím
Terezku. Z mého pohledu si myslím, že každý, kdo má opravdu zájem naučit se cizí jazyk, měl by
to zkusit právě v této jazykové škole. Musím také zdůraznit, že výuka je hodně intenzivní. Přeji
hodně štěstí všem těm, kteří opravdu chtějí umět jazyk a půjdou do toho s Perfect World.Ale
připravte se, je to vážně jízda :)“

Hodnoceno 6.1.2022 z IP: 185.115.183.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

124. 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 )

125. Jaroslav Svoboda, manager, KV2 Audio International spol. s r. o. Milevsko

„Dobré zázemí on-line učebny, výborné střídání dvou lektorů, oba lektoři byli osobně i profesně
výborní. Pokud bych měl něco vyčíst, budou to domácí úkoly. Jednak jsou až příliš obsáhlé a
jejich vypracování zabírá velkou spoustu času. Velká část úkolů je koncipována stylem napište 5
vět... Nejtěžší je vymyslet ty věty česky, což asi není úplně účel. Doba potřebná k vypracování
úkolu byla v řádu jednotek hodin a tedy značně demotivační. Doporučil bych udělat úkoly
dvoustupňově - první část povinnou a druhou procvičovací dobrovolnou.“

Hodnoceno 2.1.2022 z IP: 176.102.79.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

strana 33/170



126. Tereza Bočanová, ředitelka gymnázia

„Jazykovou školu určitě doporučuji. Pokud se chcete naučit anglicky a bojíte se, určitě s lektory z
této jazykové školy nemusíte mít strach. Všichni jsou milí a přátelští, umí velmi dobře namotivovat,
pracují s chybou jako s něčím, co je běžnou součástí života člověka. Na hodinách se zasmějete a
mnohému se naučíte. Pokud máte chuť posunete se rychleji než byste si uměli představit. :-) Děkuji
Aničce, Jankovi a Samovi za trpělivost a flexibilitu. “

Hodnoceno 16.12.2021 z IP: 194.213.209.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

127. Michal Drahozal , Zdravotník Stod

„Kurz je intenzivní, člověk se zde naučí spoustu nových slov a na hodinách je zábava!“

Hodnoceno 8.12.2021 z IP: 46.23.60.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

128. Lukáš Monhart

„Líbí se mi forma výuky, která je poskládaná tak, že se žák nenudí a vždy se něco nového naučí.
Líbí se mi přístup vyučujících, samozřejmě záleží na konkrétním člověku, ale nyní si nemohu
stěžovat. Perfect world bych určitě doporučil všem, kteří se potřebují zlepšit v Angličtině. “

Hodnoceno 8.12.2021 z IP: 188.95.122.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

129. 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 )

130. Pavel Ježek

„Velice kladně hodnotím flexibilitu a přístup k probíranému učivu a profesionalitu. Škola má
mladé lektory, kteří nemají problém s výukou i o víkendech. Pro mě, jelikož jsme hodně pracovně
vytížený, je to velká výhoda. “

Hodnoceno 7.12.2021 z IP: 109.238.43.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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131. Adéla Wiesnerová , manager

„Hned od prvního callu s Dominikou jsme si rychle nastavily jak budou lekce probíhat a od té
doby vše jede raketovou rychlostí a to i moje úroveň francouzštiny! (Díky, Domčo!) Škola vyšla
maximálně vstříc mít časovým požadavkům. Takže vnímám jako velké plus, že jsem si mohla
nastavit lekce na denní doby kdy můj mozek je schopný přijímat nové informace. Největší pozitiva
bych řekla: flexibilita, profesionální lektor, který umí výborně učit a vždy super atmosféra. “

Hodnoceno 6.12.2021 z IP: 165.225.200.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

132. Věra Ulčová , učitel Plzeň

„Dochvilnost a výborná komunikace lektorka - žák. Obsah hodin je pečlivě zpracován, domácí
úkoly jsou zacílené na procvičení probrané látky a na rozšíření schpností (práce s textem,
poslech, čtení). “

Hodnoceno 4.12.2021 z IP: 212.79.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

133. Anna Dlouhá, zdravotní sestra, 0307313127 Ústí nad Labem

„Konečně mi někdo byl schopen vysvětlit německou gramatiku tak, abych to pochopila. Mám
individuální hodiny a termíny si domlouvám podle mých potřeb. Líbí se mi systém opakování a
nenásilné zařazování probraného do výuky. Domácí úkoly mají obrovský smysl. Ze začátku jsem
měla pocit, že je toho moc, ale časem se to zrychluje a nutí mně to probranou látku aplikovat.
Moc děkuji. Dlouhá“

Hodnoceno 4.12.2021 z IP: 185.61.84.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

134. 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 )

135. 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. …pokračování na další
straně…
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…pokračování z předchozí strany…  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 )

136. 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 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 )

137. 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 )

138. 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 …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  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 )

139. 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 )

140. 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 )

141. 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 )
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142. 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 )

143. 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 )

144. 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 )

145. 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 )

146. 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 …
pokračování na další straně…

strana 38/170



…pokračování z předchozí strany…  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 )

147. 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 )

148. 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 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 )

149. 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 …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  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 (více hodnocení z této IP adresy )

150. 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 )

151. Alena Mravcová, OSVČ, Alena Mravcová AmArt a penzion Zoja Rudník

„Při své snaze naučit se Anglicky jsem vyzkoušela různé možnosti a nakonec jsem zakotvila v
Perfekt World. Prvotně mně zaujala výuková videa. Do teď je aktivně používám. Pak jsem
pokračovala v individuálních hodinách a to rozhodlo o mé účasti na letním anglickém táboře.
Byla to pro mne úžasná zkušenost a ještě teď často vzpomínám. Teď mám za sebou 9 lekcí
webináře a budu pokračovat v individuálních lekcích. Takže toto vše jsem absolvovala jedině
proto, že Perfekt World je opravdu perfektní. Ve všem. A navíc jsou tam samí skvělí a příjemní
lidé. To mi dělá z učení radost a pohodu. Moc všem děkuji.“

Hodnoceno 2.11.2021 z IP: 192.162.96.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

152. 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 )

153. 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 )

154. 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 )

155. Eva Kopalová

„ Obdivuji rychlost a pohotovost lektorky“

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

156. Jaromír Dezort, student Plzeň

„Na Perfect World se mi rozhodně nejvíce líbí jejich velmi blízký a osobní přístup ke studentovi,
který v této škole rozhodně nikomu nikdy není lhostejný. Také to, že lektoři látku skutečně vysvětlí
a naučí! Nikdy jsem neodcházel z hodiny s tím, že bych látku nechápal! Lektoři jsou …pokračování
na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  přísní a látka je někdy náročná, ale já věřím tomu, že je to tak
správně, protože člověk na sobě skutečně velmi rychle pozoruje posun. Perfect World bych
doporučil všem, kteří se jazyk chtějí naučit skutečně kvalitně a rychle a chtějí si tím zlepšit život:)
Děkuji Perfect World za to, že mi otevřelo dveře do dalších světů:)“

Hodnoceno 1.11.2021 z IP: 109.81.215.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

157. 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 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 )

158. Patrik Strnad , OSVČ ve stavebnictví - prodej RD, já sám :-) Babice

„Velmi oceňuji individuální přístup s přímým zacílením na mé chyby a ty neustále procvičovat.
Samozřejmě ke všemu je přimíchaný milý, laskavý až lásky plný dotyk s přátelskou atmosférou a
maximálním přizpůsobením se mému pracovnímu rytmu. “

Hodnoceno 19.10.2021 z IP: 85.160.4.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

159. Adam Böhm, IT manager

„výuka byla velmi dobrá. nejvíc oceňuji: - individuální přístup - časovou flexibilitu - velmi dobré
zaměření lekcí “

Hodnoceno 18.10.2021 z IP: 78.136.140.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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160. Pavel Ježek, Manager

„Z mého pohledu mohu hodnotit pouze individuální výuku, která se flexibilně nastavuje dle potřeb
a znalostí žáka. Během hodiny má žák velký prostor mluvit anglicky, s tím že jsou jeho chyby
korigovány a je vysvětlena gramatika chyb kterých se žák dopouští. Lektor mluví k žákovi jak
anglicky tak i česky, takže žák slyší vysvětlení látky v obou jazycích. Ne zcela co preferuji, je
nahrávání vyučovací hodiny a poté ukládání na server jazykové školy. Není to povinné, ale tato
otázka je před každou hodinou položena. Jsem starší generace a nejsem tohoto zastáncem. Na
druhou stranu chápu, že je to pro JŠ určitý druh zpětné vazby. “

Hodnoceno 4.10.2021 z IP: 37.188.246.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

161. Petra Poslední, kosmetička Ejpovice

„Co se mě ve škole nejvíce líbilo? Rodinné prostředí, kladný přístup lektora k žákům. S výukou
jsem velice spokojena. Bohužel musím i napsat, co mě na škole vadilo. Během půl roku se u mě
vystřídalo spousto lektorů, vždy když jsem si na lektora zvykla musel z nějakého důvodu odejít a
přišel nový, který měl jiné praktiky učení na které jsem si postupně zvykala. Během půl roku se u
mě vystřídalo asi šest lektorů. Teď mám stálou lektoru a jsem spokojená. Snad to bude i tak to
budoucna. Ale i přesto je škola skvělá a určitě bych ji doporučila ostatním.“

Hodnoceno 3.10.2021 z IP: 185.200.108.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

162. Ivana Bartoňová , zdravotní sestra, Nemocnice Pardubice Pardubice I

„Jazyková škola Perfect world je škola se skvělými lektory a velmi dobře vedenými
hodinami,které mají spád a neuvěřitelně rychle utečou,poukazuji tím na stálou
konverzaci,hru,úkoly,a vůbec procvičování nového i staršího učiva.Zpusob učení mi velmi
vyhovuje,úkoly jsou dobře vymyšlené k zopakování látky a slovíček.Za největší pozitivum školy
považuji velikou důslednost,a to především lektorky Dominiky,dokud to nevymyslíte
správně,nejde dál.Dale pak velmi rychlou opravu úkolů(několikrát),a třetí je právě způsob vedení
hodiny,kdy není ani chvíli čas na nic jiného než právě na jazyk Skvělá škola!“

Hodnoceno 30.9.2021 z IP: 86.49.234.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

163. 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, …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  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 )

164. Kristýna Bernardová

„S touto jazykovou školou jsem velmi spokojena. Zvolila jsem tuto možnost doučování kvůli
nastávající zkoušce z anglické konverzace na vysoké škole. Lektoři byli vždy připraveni, lekce
byly zábavné a domácí úkoly byly taky super forma procvičování. Individuální výuka se mi líbila
v tom, že jsem si mohla přesně stanovit, co potřebuju procvičit a lekce tomu byla přizpůsobena.
Určitě bych školu doporučila dále a nemám co vytknout. :)“

Hodnoceno 31.8.2021 z IP: 85.160.46.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

165. Jitka Smržová , učitelka, SOŠ a SOU Vlašim Vlašim

„Letní tábor pro dospělé s výukou angličtiny překonal moje očekávání ve všech směrech. V první
řadě musím ocenit skvělou a přátelskou atmosféru, která tábor celý týden od rána do večera
provázela. Všechno bylo perfektně promyšlené a zorganizované. Výuka byla šikovně rozdělena
do více bloků během dne, angličtinu jsme rozvíjeli i v různorodých volnočasových aktivitách, ani
chvíli nebyl čas zahálet. Bezvadné bylo také to, že se výborné lektorky Dominika, Míša a Terka u
jednotlivých skupin střídaly, což přineslo do výukových lekcí příjemnou pestrost. Nikdy nechyběl
humor a dobrá nálada. Okolnosti mě doslova nutily zabrat a skutečně se do angličtiny ponořit,
což bylo přesně to, co jsem potřebovala. Pracovali jsme ve skupinách a zároveň byl
samozřejmostí individuální přístup k potřebám každého účastníka, okamžité a klidně i opakované
vysvětlování nejasností. Měla jsem příležitost na vlastní kůži intenzivně zažít a pochopit, že bez
mé práce, nebudu mít ty pomyslné koláče. Na konci pobytu jsem cítila ve své angličtině
jednoznačný posun. Vřele doporučuji.“

Hodnoceno 19.8.2021 z IP: 88.103.229.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

166. Marika Kozelková, zástupce vedoucího DRS, Bioster, a.s. Malhostovice

„ Už jsem absolvovala několik intenzivních anglických kurzů a mohu opravdu s klidem říci, že
pokud chcete něco udělat se svou angličtinou, začněte u Perfect Worldu. Jejich metody opravdu
fungují a co víc, důležitý je přístup učitele, za což si cením všech lektorek, které se o nás po celý
týden staraly. Uměly vysvětlit, naučit, motivovat i inspirovat. Týden s English Campem bych
označila, jako dovolenou s pohlazením po duši. I když jsme VŠICHNI usilovně pracovali na svých
vědomostech, plnili domácí úkoly, zúčastňovali se různých společenských her (hodně mi to
připomínalo tábor před pětatřiceti …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  lety - což miluju:))))), ale všechno bylo úžasně připraveno a v
angličtině - zábavná forma, jak vstřebat daleko víc informací a ani nevnímat, že se něco učíte. V
neposlední řadě musím podotknout, že Camp byl all inclusive. Celý týden se o nás staral Ondra a
opravdu nás rozmazloval báječným jídlem a napečenými dorty a naprosto dokonalým servisem.“

Hodnoceno 19.8.2021 z IP: 46.13.6.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

167. Drahomíra Zavadilová, majitelka malé účetní firmy, FINAPOS s.r.o. Hradec Králové

„Také chci přispět troškou k hodnocení letošního tábora s angličtinou 2021 :) Stále jsem částečně
duchem na kouzelném místě Šumavy, kde se tato akce konala... Jako i ostatní, můžu jenom
podotknout, že to byl neuvěřitelný týden nabitý až přes okraj jak angličtinou ve všech podobách,
tak i excelentními výkony našich lektorek a ostatních "spolužáků - spolutáborníků", chutných
výkonů kuchařského zabezpečení a jako třešnička na dortu spoustou legrace a nadšení, která se
projevovala nejenom při jednotlicých lekcích, ale i v různých výukových hrách, při rozcvičkách v
orosené ranní trávě a nebo i dokonce při porozcvičkovém otužování v místní říčce, v místě, které
si můžete představit jako přírodní vířivku s teplotou vody okolo 11°C. Prostě nádherné, náročné,
přínosné, nápadité a potřebné zároveň. Takový pořádný restart v oblasti jazykových dovedností
a zároveň i ne méně potřebný relax od každodenní rutiny. Už teď mám intenzívní nutkání
vyhlížet další táborovou sezónu...?! “

Hodnoceno 17.8.2021 z IP: 109.81.183.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

168. Marcela a Víťa Nachlingerovi, vedoucí zahradnictví a zahradnického centra,
Zahradnictví Cinke s.r.o.

Žatec

„V září to bude rok, kdy studuji s Perfekt World. Nejdříve jsem zaznamenala videotipy s
Dominikou a později i s Míšou, které smysluplně vysvětlují různé gramatické jevy, a proto mě
velmi zaujaly. Následně jsem absolvovala dvouměsíční webinářový kurz"Ovládněte úrovně A1-
A2". Kurz byl velmi intenzivní, profesionálně vedený a koncipovaný tak, že jsem udělala opravdu
velký pokrok. A co dál? Když už něco umíte, chcete pokračovat, učíte se, ale máte ostych mluvit?
Jedna z možností je odjet do zahraničí, což není v dnešní době úplně jednoduché a také s A1-A2
ne úplně komfortní, nebo je možné najít nějaký produkt, službu, který vám umožní mluvit celý
týden s profesionálními lektory a přitom v klidu, v úžasné přátelské atmosféře. V atmosféře, v
které se díky nadstandardní, individuální péčí o každého z vás zbavíte ostychu a rozmluvíte se
tak nějak přirozeně a samovolně. Takový produkt jsem v Perfekt World také našla. Mám na mysli
prázdninový kemp pro dospělé, který nabízel rozšíření slovní zásoby, zpřehlednění gramatiky,
zvýšení konverzační zdatnosti a kvalitní zpětnou vazbu v podobě domácích cvičení. To vše se
stalo skutečností. Účastníci byli na táboře rozděleni do tří skupin podle stupně znalosti od A1-A2
až po skutečně velmi pokročilé a celý týden jsme zasvětili pilování angličtiny nejen formou
klasické výuky, ale také formou her v nádherné přírodě Kašperských hor. Velmi jsem ocenila
prvotřídně připravený výukový plán prezentovaný třemi lektorkami, které se ve skupinách
střídaly. Jejich přístup byl velmi kompetentní a …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  přitom empatický, vstřícný a také respektu plný tomu danému
studentovi a jeho individuálním schopnostem. Při tom všem byla neskutečná zábava, pocit
sounáležitosti a nových přátelství. Na letním kempu jsem byla se svým manželem a ten týden nám
dal velmi mnoho. Pochopení gramatiky, rozšíření slovní zásoby, posun v mluvení a poslechu,
nespočet konverzačních příležitostí na různá témata a motivaci do nového učení. Zpětně účast na
kempu hodnotíme jako jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsme mohli pro naši lepší angličtinu
udělat. Děkujeme celému Perfekt Worldu, především Dominice a Ondrovi a jejich skvělému týmu
za nezapomenutelný týden.Už teď se těšíme na příští kemp a další webináře, které připravujete.
Marcela Víťa Nachlingerovi“

Hodnoceno 16.8.2021 z IP: 88.102.110.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

169. Lucie Langová, učitelka v MŠ Počátky

„Minulý rok jsem se náhodně přihlásila na letní tábor pro dospělé s Aj, který proběhl v jazykové
škole Perfect World. Byl to pro mě krok do neznáma, možná o to více jsem byla překvapená a
nadšená způsobem výuky, tvrdou dřinou, která je ovšem oboustranná. Student po lekcích
vypracovává úkoly a lektor poctivě úkoly opravuje. Měla jsem předchozí zkušenosti s jinými
jazykovými školami, s různým způsobem výuky, ale toto jsem doposud nezažila. Velmi mi v
jazykovce Perfect World vyhovuje způsob výuky-vysvětlení učiva, správná výslovnost a následné
tvoření vlastních vět. Mohu říci, že při výuce v jazykové škole Perfect World jste do výuky vtaženi
po celou dobu a to na plných 100%. Až zde jsem zjistila spoustu vysvětlení k anglické gramatice.
Výuka je zaměřena na mluvení, poslech, práci s textem, ale i psaní. Během roku jsem se
zúčastnila dvou online desetitýdenních kurzů a individuálních lekcí. Musím říci, že i formou online
nade mnou byla pevná ruka lektora, ale i povzbuzení a motivace, že to má smysl! A opět jsem
vyrazila na letní tábor pro dospělé s Aj, tentokrát na Šumavu a s větším počtem táborníků. Byla to
neskutečná jízda! Ano, byla to velká dřina, ale i zábava, super společný program, krásná
příroda, výborné jídlo od velmi šikovného Ondry a skvělí lidé. Lektorky Dominika, Míša a Terka
byly úplně úžasné. Jazykovou školu Perfect World Vám ze srdce doporučuji, protože je to
opravdu jazyková škola se srdcem. “

Hodnoceno 16.8.2021 z IP: 194.228.11.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

170. Kateřina Brzková, Terapeut,facilitátor, Kateřina Brzková Litvínov

„Tábor s Angličtinou Rejštejn Je toho hodně co bych chtěla sdílet s ostatními. Nepopsatelný pocit,
který stále ještě zažívám. Neuvěřitelná profesionalita, práce, ale také humor všech lektorek.
Zajímalo by mne, kde berou energii, kterou disponovaly po celý čas tábora:-). Neustále byly s
námi připraveny nám kdykoliv pomoci. ( i ve dvanáct v noci) Co mi tento týdenní tábor dal?
Nejen energii pracovat dále na své angličtině, ale také energii do své práce a vizí. Byla jsem
úplný začátečník a po týdnu tvrdé práce se nebojím komunikovat, v lehkosti tvořím věty a …
pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  píši. Což před tím byl pro mne velký blok. Harmonii a úplnou
spokojenost celého týdne dotvářel Ondra, který se staral o naše bříška. Tak skvělé snídaně jsem
zatím nikde neměla a ještě k plné dokonalosti všeho to byli lidé, kteří se také rozhodli pro tento
tábor a účastnili se ho. Ze srdce doporučuji a cítím velkou vděčnost za vše Kateřina“

Hodnoceno 16.8.2021 z IP: 93.91.156.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

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

„Pro mne začátečníka úžasný začátek. Celý týden bez jediné prodlevy, pořád se něco dělo,
nikdo se chvíli nenudil. Velikánským benefitem byla skvělá parta lidí, co se sešla z celé republiky,
takže i volnočasové aktivity - samozřejmě v angličtině- byly pro nás zážitek.Přiznám se, že ačkoli
s angličtinou bojuji a ještě dlouho budu, naskakovaly mi po návratu na otázky mého okolí
odpovědi v angličtině, což pro mne bylo hodně velké překvapení. Výuka byla jedna velká smršť
informací, ale vždy důkladně procvičená formou vzájemné konverzace, lektorky úžasné všechny
tři - každá jinak: autorita Dominiky nás nutila dělat úkoly dlouho přes půlnoc, aby byly opravdu
správně, Míša byla zase fungovala jako sluníčko, ale také nám neprominula vůbec nic. A Terezka
- zlatíčko s krásným smyslem pro humor a samozřejmě pevnou rukou :-)) Celá parta včetně
zlatého Ondry, který nás neskutečně rozmazloval svým kuchařským uměním, fungovaly jako
jedna velká rodina a bylo cítit, jak jsou na stejné vlně s námi. Doporučuji všem, kdo chtějí makat.
Bylo to náročné, někdy trochu vysilující, ale s velmi účinnými cestami, jak do nás dostat co nejvíc.
Ráda pojedu znovu.“

Hodnoceno 16.8.2021 z IP: 109.81.212.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

172. Stanislav Kuře, ředitel velké společnosti, Schoeller Křešice s.r.o. Křešice

„Líbila se mi velmi vysoká efektivita výuky, dále okamžitá zpětná vazba na dotazy studentů
během výuky v daném tématu a získání studenta resp. všech studentů pro výuku! Atmosféra
efektivní výuky, respekt vůči ostatním studentům, samozřejmě jsem se měli prostor i zasmát:-)
Přísný přístup lektora evokoval výbornou spolupráci žáků, žádný ztracený čas ale opravdová
výuka. Velmi dobře připravená učební látka, pochopitelná z pohledu studenta. Prostor na
opakování právě probrané látky. Ten, kdo to myslí se svou angličtinou opravdu vážně, zcela jistě
mu tuto školu doporučím!!!“

Hodnoceno 16.8.2021 z IP: 88.102.68.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

173. František Virdzek, Vývojář SW Černá Hora

„Musím to napsat ještě jednou a česky, protože to anglicky na mojí úrovni nedokáži správně
vyjádřit. Všechny lektorky na týdenním kurzu byly prostě perfektní a dělají svou práci …pokračování
na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  naprosto skvěle (přesně jak mají v názvu). Kurzy mohu upřímně
doporučit. Určitě stojí za vyzkoušení, ať už je vaše úroveň jakákoliv. Tydenní camp předčil moje
očekávání a je to pro mě nezapomenutelný zážitek, na který budu rád vzpomínat. S odstupem
hodnoceno, být tam mi určitě stálo za tu námahu a úsilí. “

Hodnoceno 16.8.2021 z IP: 31.30.86.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

174. Alena Mravcová, OSVČ, Alena Mravcová AmArt a penzion Zoja Rudník

„Asi jako každý, kdo to zkusil s angličtinou, zkusil z internetu ledecos. Já jsem po čase zjistila, že
pracuji nejvíce s videí z Perfekt Wordu, a to hlavně kvůli Dominice - přiznávám. Mne prostě její
způsob vysvětlování vyhovuje a v některých momentech i okouzluje. Když jsem ale pochopila, že
to chce nějaký řád, systém a "pevnou ruku", rozhodla jsem se nejprve pro individuální výuku a
hned jsem využila letní tábor. To, že to bylo kromě intenzivní výuky s překvapujícími výsledky také
úžasné setkání s lidmi, to byla přidaná hodna "k nezaplacení" ! A za to vše může Dominika a její
manželem a jeho skvělá péče o naše bříška :-) . Abych dokumentovala svá tvrzení, musela bych
popsat každou část dne s připraveným programem .... ale je lepší si to vyzkoušet. Doporučuji -
nebudete litovat ! “

Hodnoceno 15.8.2021 z IP: 192.162.96.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

175. František Virdzek, SW developer Černá Hora

„There could be some mistakes, due to I'm getting used to using a new grammer, in this feedback.
They all are just perfect and they do their job in a most perfect way. I can honestly recommend it.
It worst trying even if your level is arbitrary. It was a most emotiuonal experience also. In other
words, beeing there worst the effort, definitely.“

Hodnoceno 15.8.2021 z IP: 109.80.69.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

176. 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 …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  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 )

177. Milan Novák

„Před 11 dnyJe - li jazyková škola členem asociace jazykových škol musí se řídit kodexem kvality
a dodržovat základní zásady kvality výuky cizích jazyků - vše je kontrolováno externími
nezávislými inspektory . Kontrolují kvalifikaci lektorů( nejméně C1) a dodržování metodiky
školení a jsou předmětem auditu . TATO ŠKOLA NENÍ ČLENEM AJŠ !!! Má negativní zkušenost s
touto školou spočívá v tom ,že jsem si zaplatil privátní výuku AJ kvalitním lektorem (600kč/h) ,ale
místo lektora jsem “dostal” studentku bez jakékoliv zkušenosti s výukou a která stačila
monitorovat svůj telefon - docela žumpa !!!!!! P.S. nejsem sám kdo se nechal napálit - stejnou
zkušenost mají i účastníci jazykových táborů (jak jsem se doslechl) pořádaných touto školou . Při
výběru JŚ buďte opatrní ️ˇ“

Hodnoceno 15.8.2021 z IP: 78.102.149.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

178. Jitka Kadlčková Praha 11

„English camp byl skvělá zkušenost se skvělými lidmi. Lektoři udržují vaší pozornost po celou
dobu, angličtina je dost intenzivní a je jak v lekcích, tak ve volnočasových aktivitách. Lektoři umí
udržet vaší pozornost a zároveň jsou velice přátelský a ochotný pomoci s angličtinou po celou
dobu. Jídlo od Ondry bylo fantastický, rozhodně si dal záležet a vrhnul se i do pracných pokrmů
jako například výborné tvarohové meruňkové knedlíky nebo hamburgery ke kterým sám upekl
vlastní bulky. Což mluví za vše, Perfect World se nebojí tvrdé práce. Výsledek pro mě byl víc než
pozitivní a rozhodně jsem zase o kus dál. :) “

Hodnoceno 15.8.2021 z IP: 78.80.232.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

179. 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 )

180. Alena Ostrejšová, sociální pracovnice

„Když jsem se na letní tábor s jazykovou školou Perfect World hlásila, má angličtina byla na
začátečnícké úrovni, bála jsem se promluvit a ve spoustě věcí jsem měla zmatek. …pokračování na
další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  Jazykovou školu PW jsem do té doby neznala a nevěděla jsem tak,
co mě čeká. Neznala jsem nikoho z lektorů, ani studentů a trochu jsem se obávala toho, co se za
ten týden stane... Teď mohu jen litovat toho, že jsem se na nějaký kurz do PW nepřihlásila už
dříve. Během letního kempu byl každý den koncipován tak, abychom dostali maximum informací,
konverzace a procvičování Vše bylo dokonale promyšlené a zřejmě jedině tak se lektorům
podařilo dostat z nás to nejlepší :-) Viděla jsem na sobě, že jsem za ten týden zvládla něco, čeho
bych sama nebyla nikdy schopna. Vděčím za to především lektorkám Dominice, Míše a Terce,
které byly naprosto skvělé. Proto jsem se rozhodla pokračovat na svém dalším posunu v
angličtině s jazykovou školou PW a mohu ji všem jen doporučit.“

Hodnoceno 14.8.2021 z IP: 185.159.92.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

181. 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 )

182. 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 )

183. 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 )

184. 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 …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  poznala. Přes jednodušše vysvětlovanou gramatiku, díky
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 )

185. 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 (více hodnocení z této IP adresy )

186. 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 (více hodnocení z této IP adresy )

187. 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 )

188. Petra Řezáčová, učitelka na ZŠ (Nj, Fy, Ch), ZŠ Hlávkova Aš Aš

„Dlouho jsem hledala jazykovou školu, kde by se mi lektor věnoval individuálně, společně
bychom odhalovali mé nedostatky v jazyce německém a mohli se mým tempem blížit k úrovni C1.
Našla jsem a jsem zato velice vděčná. V přátelské atmosféře a s lektorkou Alenou se cítím dobře.
“

Hodnoceno 2.8.2021 z IP: 80.250.14.xxx (více hodnocení z této IP adresy )
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189. 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 )

190. 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 )

191. Jana Bradová, podnikatelka ROKYCANY

„ Na škole PW mi vyhovuje nastavení lekcí přímo na míru, časová flexibilita a hlavně schopnost
naučit a dát studentům maximum, vše vysvětlit a procvičovat tak dlouho, dokud látka není
pochopena. S on-line lekcemi jsem moc spokojená, mají spád a na každou další hodinu se těším.
Vyhovuje mi také způsob opravy domácích úkolů, kdy může každý své chyby lépe pochopit a
pracovat na nich. Je pro studenta radost potkat lektora formátu Dominiky, profíka, přátelského,
který umí podpořit, ale zároveň má autoritu a je obrovským vzorem. Všem, kdo se chtějí jazyk
opravdu naučit moc doporučuji :-) “

Hodnoceno 23.7.2021 z IP: 85.160.7.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

192. 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, …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  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 (více hodnocení z této IP adresy )

193. Aleš Matas

„Mým hlavním cílem při domlouvání kurzu bylo vyčistit svoji angličtinu od neanglických frází a
vazeb pocházejících z češtiny, zbavení se opakujících se gramatických chyby a především
zlepšení písemného projevu. Měsíc jsem pracoval s balíčky domácích úkolů, na které jsem
dostával podrobné opravy doplněné o vysvětlení či odkazy na vysvětlující videa. Navíc jsem byl
přinucen na opravách dále pracovat a sám nacházet správné odpovědi a používat tvary a
vysvětlenou gramatiku. Z celkového konceptu jsem měl vynikající pocit. Po měsíci jsem přesedlal
na soukromé 60 minutové hodiny opět doplněné rozsáhlým domácím úkolem s opravou od
lektorky. Volně následujeme osnovy kurzu na úroveň B2 nicméně lektorky jsou vždy ochotné se
přizpůsobit a věnovat lekci či její část konkrétní gramatice či problému, se kterým se v angličtině
potýkám. Měl jsem možnost studovat pod lektorkami Dominikou Paškovou a Michaelou Pihrtovou
a v obou případech jsem opravdu spokojený se skvělým přístupem, který nutí studenta podávat
výkony a osvojovat si látku, ale zároveň ho povzbuzují, aby si nepřipadal hloupě i ve chvílích,
kdy to "zrovna moc nejde." Vyzdvihnout musím i obrovskou databázi krátkých videí na YouTube
od Dominiky Paškové. Videa se vždy soustředí na jednu konkrétní věc a poměrně rychle vysvětlí
daný gramatický problém či jazykový nešvar. Nesleduji je systematicky, ale jako doplněk se
jedná o skvělou pomoc. Osobně mi velice vyhovuje, že je látka vysvětlena jako gramatika a pak
na příkladech procvičována. I přesto, že jsem se ve škole a v různých kurzech učil anglicky léta,
volná metoda ve stylu "povídáme si a ono to nějak přejde do krve" mi úplně nevyhovuje. Stejně
tak je ale vysvětlení děláno v rámci komunikace se studentem a tak nejde o žádný monolitický
výklad, ale spíš neustálou konverzaci, při níž je dostatek prostoru procvičovat jak probíranou
látku, tak i angličtinu jako takovou. Asi je tedy zřejmé, že mi přístup jazykovky Perfect World a
jejích lektorek sednul a mohu ji jen doporučit :D“

Hodnoceno 19.7.2021 z IP: 212.79.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

194. Slavomír Pecha, Supervisor logistiky, Faurecie Plzeň Úherce

„Vřele mohu doporučit, nemyslel jsem se že za takovou krátkou dobu budu se hodně naučím a
budu tomu rozumět. Přístup lektorů je individuální a ve všem vám pomohou a vysvětlí. A největší
bonus je, že se škola nachází v příjemným prostředí , kde se cítíte jako doma a ne ve škole. “

Hodnoceno 18.7.2021 z IP: 109.81.212.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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195. 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 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 )

196. 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 )

197. 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 )
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198. 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 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 )

199. 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 )
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200. Petr Svejcar, obchodnik, M. KAINDL OG Brno

„Mne se libil individualni pristup a moznost flexibilniho urcovani si terminu vyuky. Pristup byl
vstricny. S vyukou jsembyl spokojeny. urcite bych doporucil. Lektora jsem nenasel, ucila mne Bara
Pribylova. Hodnotim pozitivni pristup k vyuce.“

Hodnoceno 13.6.2021 z IP: 91.133.73.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

201. 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 )

202. Libor Novotný, Risk manažer, THK Dačice Okříšky

„S kurzem z A2 do B2 jsem byl plně spokojen. Prvotní obava, zda to byly dobře investované
peníze se po první lekci rozplynula. Lektorka Káťa je velmi pozitivní, energická a empatická, což
je pro posun v cizím jazyku nepostradatelné (především u starších ročníků narození :)). Webinář
rozhodně doporučuji. Bylo to náročné, ale jak se říká "bez práce....". “

Hodnoceno 12.6.2021 z IP: 109.81.209.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

203. 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 )

204. 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 …pokračování na
další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  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 )

205. 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 )

206. 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 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 )

207. Jana Vavříková, voják Plzeň

„O Perfect World jsem se dozvěděla od kamarádky, která zde již před časem studovala.
Potřebovala jsem někoho kdo mi správně nasměruje k maturitě z němčiny a ukázní mojí přípravu
:) Kontaktovala jsem paní Dominiku a po telefonické domluvě jsme se ještě tentýž den sešly ve
škole. Byla jsem mile překvapená prostorným zázemím pro výuku a paní Dominika mi byla moc
sympatická :-) popsala jsem jí situaci a ona si hned prověřila jak na tom jsem, ujistila mě, že mi
mohou pomoct a "vložila" do rukou Míši Pihrtové :-) Míša využila každou naší hodinu do poslední
minuty, dávala tipy, rady, doporučení, díky kterým jsem se posouvala o něco blíž ke zkouškám s
pocitem, že už vlastně vím jak na to. …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  Učení se stalo pravidelnou rutinou, kterou jsem potřebovala, na
kterou jsem se ale i po pracovním dni těšila, protože Míša je milá, energická, příjemná a občas i
docela vtipná:-D Ale co hlavně, je opravdu PROFÍK! Bavilo mě to a zkouška je za mnou... .... no a
závěr..? :-) zkoušku jsem udělala s extra porcí bodů navíc a jsem ze srdce ráda, že jsem Dominiku
a Míšu poznala!“

Hodnoceno 27.5.2021 z IP: 194.228.76.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

208. 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 )

209. 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 (více hodnocení z této IP adresy )

210. 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 )

211. 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 )

212. Martin Svoboda

„Jsem velmi spokojený s výukou, přístup a příprava lektora na jednotlivé lekce je skvělý. Při
lekcích musím aktivně fungovat a díky poměrně náročným domácím úkolům jsem donucen se
angličtině více věnovat i mimo jendotlivé lekce. “

Hodnoceno 28.4.2021 z IP: 90.181.130.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

213. 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 )
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214. Eva Dolinová, asistentka, obchodní zástupce, DCD IDEAL Dynín

„Nejvíce oceňuji profesionalitu, odbornost a přístup k výuce lektorky. Školu bych určitě
doporučila všem. “

Hodnoceno 23.4.2021 z IP: 88.146.183.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

215. 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 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 )

216. Václav Dvořák, Obchodní manažer

„Škola je založena na individuálním přístup ke každému jednotlivci/ žákovi, úplně nejvíc jim ale
záleží na tom aby každý žák dosahoval lepšch a lepších výsledků a neustále se zlepšoval. Lektoři
jsou na velmi vysoké úrovni a svou práci dělají dokonola a navíc se maximálně přizpůsobí
možnostem svého žáka. Pozitiva školy: maximální úroveň vyučování , rychlý progres ve výuce,
individuální přístup, maximální úsilí s cílem dosáhnout úspěchů žáka. Ano jistě doporučuji.“

Hodnoceno 22.4.2021 z IP: 90.180.170.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

217. Radek Duchek, Manažer logistiky, Lasselsberger s.r.o. Soběkury

„Na škole se mi nejvíce líbí to, že její lektoři dokáží naučit :-). Je tam příjemný mladý kolektiv, na
kterém poznáte, že mu záleží na tom, aby vás naučil. Poznal jsem zatím dva lektory a oba byli
výborní a co je pro mě důležité, časově flexibilní. Na obou lektorech je jednoznačně vidět jasný
rukopis školy a styl učení. Zpočátku jsem docházel prezenčně, což pro mě bylo důležité pro
poznání chodu školy, lektorů a "nahození se" do učení anglického jazyka. Nyní studuji distančně,
což je pro mě obrovsky výhodné z časového hlediska a ve kvalitě výuky není takřka žádný rozdíl.
Líbí se mi tedy komunikace vedení i samotných lektorů, jejich flexibilita a hlavně to, že opravdu
umí naučit. Do školy jsem nastoupil minulý rok v srpnu s téměř nulovou znalostí angličtiny. Nyní
procházím úrovní B1, čemuž jsem ještě před nedávnou dobou nevěřil - a nejen já :-)“

Hodnoceno 22.4.2021 z IP: 185.112.29.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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218. Ingrid Tůmová, Hospodyně, OSVČ Mohelno

„Mám online výuku, která mi vyhovuje,lektor se věnuje jen mě,což mi vyhovuje, vždy se
domluvíme a přizpůsobíme mým potřebám. Netydím se mluvit“

Hodnoceno 22.4.2021 z IP: 188.61.1.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

219. Petr Holeček, Manager, Kermi s.r.o. Plzen

„S Perfect World spolupracuji již několik let. Jazyková škola také zabezpečuje výuku našich
zaměstnanců a jsme spokojeni s úrovni výuky. Oceňuji profesionální přístup, důraz na zlepšování
jazykových znalosti a přátelskou atmosféru při hodinách.“

Hodnoceno 16.4.2021 z IP: 46.135.109.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

220. Anna Cingrošová Rokycany

„S individuální výukou jsem naprosto spokojená. Postupujeme tempem, které mi vyhovuje a
během každé lekce i v každém domácím úkole se mi opakuje již probraná gramatika/slovíčka,
takže se mi to pak mnohem lépe zapamatuje až to nakonec používám zcela přirozeně. Moje
lektorka Ali je vždy dobře naladěná, příjemná a připravená na hodinu. Těším se na další pokrok.
Můžu jen doporučit. “

Hodnoceno 6.4.2021 z IP: 88.100.165.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

221. Jana Jiřincová

„Vlastní zkušenost nemám, ale velké pokroky vidím u svých dvou synů, kteří se již rok mají hodiny
angličtiny. Zvláště starší syn (14 let) už si angličtinu i trochu zažil - začal jí svévolně používat i
občas ke konverzaci s námi :-), což ještě před rokem bylo pro něho něco nepředstavitelného.
Mladší (11 let) konečně získává a vžívá si základní pravidla v anglické gramatice a rozšiřuje si
slovní zásobu. Největší pozitiva: - flexibilita - ochota - profesionalita a lidský přístup - lektorky si
kluky obtočily kolem prstu :-) a kluci je mají moc rádi - to je pro mě také důležité. Nestalo se mi, že
by kluci nechtěli na hodinu :-). Rozhodně doporučuji dále.“

Hodnoceno 6.4.2021 z IP: 46.23.56.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

222. Radek Sieber, controller, Kermi s.r.o. Horní Bříza

„Kvalitní individuálně zaměřená výuka s důrazem na rychlý posun a zažití nových informací.
Vstřícný přístup při přesunu lekcí a distanční výuce. “

Hodnoceno 1.4.2021 z IP: 212.79.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

strana 61/170



223. 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 )

224. Petra Řezáčová, učitelka na ZŠ (Nj, Fy, Ch), 2.ZŠ Aš Aš

„Dlouho jsem hledala vyhovující jazykovou školu, ve které bych si mohla doplnit nedostatky v
určitých oblastech a posunout se na úroveň C1 a ještě k tomu v online prostředí. Až tato jazyková
škola plně vyhovuje mým potřebám. Ali je skvělá, objevuje mé nedostatky, v některých oblastech i
z úrovně B1, B2 a cíleně pracujeme na jejich odstranění. Cením si jejího vedení, odborných
znalostí a trpělivosti. Doporučila mi zajímavé webináře, odkazy, tipy do výuky. Je-li to možné,
vycházíme si vstříc, co se týče termínů. Líbí se mi také možnost volit četnost hodin. Mám-li více
volného času, mohu se domluvit na hodině nad rámec pravidelných lekcí. Doufám, že se časem
na úroveň C1 dostanu a získám certifikát. Ali, moc děkuji, myslím, že jsem se v německé
gramatice po našich společných 26 lekcích o kus posunula. Petra“

Hodnoceno 27.3.2021 z IP: 80.250.14.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

225. Veronika Horová, Asistentka ředitele, obchodní zástupce, medical beauty s.r.o Plzeň

„Skvělý přístup všech lektorů, je vidět, že je jejich práce opravdu baví a naplňuje. Ve škole
panuje přátelská a rodinná atmosféra. Skvělý přístup, bezproblémová a rychlá domluva,
zábavné hodiny. Vždy se těším na další hodinu, ať už španělštiny nebo angličtiny. S lektory se dá
lehce domluvit na jiný termín lekce. Jazykovku se srdcem mohu 100% všem doporučit a myslím,
že bych si nevybrala lépe:)“

Hodnoceno 25.3.2021 z IP: 31.47.105.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

226. Petra Jedličková Filipová, asistentka Rokycany

„Zatím mám se školou zkušenosti pouze s angličtinou, kterou už jsem měla dávno na určité úrovni.
Nejvíce oceňuji na škole to, že se soustřeďuje na učivo, které sama ze základní, střední či
jazykovky, kterou jsem absolvovala, neznám a v podstatě učivo cílí na věci, které mi delší dobu
vrtají hlavou a nemám v nich jasno. Až bych řekla, že mi kolikrát čtou myšlenky :-) Teď budu
začínat s úplně novým jazykem, tak jsem zvědavá, jak bude škola vyučovat jazyk od samého
začátku. A …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  hlavně, jak budu zvládat online hodiny s jazykem, který vůbec
neznám. Samozřejmě by mi více vyhovovalo, kdybych s lektorem byla v jedné místnosti, bylo by
to jednodušší. Momentálně to nejde a upřímně online hodiny mají na druhou stranu i hodně
výhod. Ušetří to spoustu času. A jejich systém funguje dobře. Zatím jsem se školou moc spokojená
:-)“

Hodnoceno 25.3.2021 z IP: 77.48.230.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

227. Martina Janíková Otrokovice

„Spíše 1+ doporučuji známku :) Skvělá kombinace slovíček, čtení, poslechu a neustálého
opakování. Tzn. to, co potřebuji, abych se co nejdříve posunula na další úroveň anglického
jazyka. Velmi oceňuji pro-zákaznický přístup, business angličtinu a snaha pomoci, poradit. Velmi
přátelské prostředí se zkušenými odborníky.“

Hodnoceno 25.3.2021 z IP: 89.102.178.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

228. Štěpánka Šlejsková Spálené Poříčí

„Super individuální přístup, mám pocit, že jsem se konečně něco naučila a budu schopná se
domluvit. Vřele doporučuji, Luky je výborný lektor. “

Hodnoceno 25.3.2021 z IP: 85.71.228.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

229. 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 )

230. 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 )
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231. 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 (více hodnocení z této IP adresy )

232. 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 )

233. 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 )

234. 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 …pokračování na další straně…

strana 64/170



…pokračování z předchozí strany…  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 )

235. 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 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 )

236. 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 )
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237. 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 )

238. 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 )

239. 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 )
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240. Zdeněk Polívka

„Skvělý přístup a hodně trpělivosti :-)“

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

241. Anna Grimová, Krajský soud v Plzni Plzeň

„Na škole se mi líbí, že má ke mně individuální přístup, také se mi líbí zápal majitelky Dominiky a
mé lektorky Míši a pozitivní atmosfora školy.“

Hodnoceno 3.3.2021 z IP: 212.79.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

242. Tomáš Vodička Plzeň

„Školu bych každému doporučil. Poslední půlrok mám jako lektorku Alču Bezchlebovou a je
bezvadná. Nejprve jsem měl trochu strach, zda udrží velmi vysokou úroveň výuky, kterou
nastavila moje původní lektorka Míša Pihrtová, ale veškeré obavy se po pár lekcích rozplynuly. “

Hodnoceno 2.3.2021 z IP: 89.177.14.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

243. Jaroslav Šlajs, Operations manager, Leoni Plzeň

„Mám ze spolupráce s vámi dobrý pocit - aktivní lektor, akční hodiny (i přes skype), motivační
atmosféra.“

Hodnoceno 2.3.2021 z IP: 91.212.206.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

244. Pavlína Pšeničná, účetní, neumatic Cz s.r.o. Ostrov u Stříbra

„S výukou jsem celkově spokojená. Jsou to takové akční hodiny. Lektoři dokážou velice rychle
zaujmout, přestože člověk ještě chvíli před tím řešil složitou pracovní záležitost.Přístup ke
studentům je přátelský. Vaší školu bych určitě doporučila.“

Hodnoceno 2.3.2021 z IP: 91.212.206.xxx (více hodnocení z této IP adresy )
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245. 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 )

246. 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 )

247. 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 )

248. Milan Pivovarčík, manager, Europapier-Bohemia spol. s r.o. Plzeň

„1.PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA 2.PROFESIONALITA 3.MOŽNOST VÝUKY PO SKYPU Přístup
lektorů skvělý, nesetkal jsem se s nepochopením nebo odmítnutím, vždy vyjdou vstříc. Určitě
doporučuji dále svým známým a kolegům.“

Hodnoceno 18.1.2021 z IP: 185.238.35.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

249. 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 …pokračování na další
straně…
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…pokračování z předchozí strany…  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 )

250. 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 )

251. 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 )

252. 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 )
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253. Ingrid Tůmová, Chůva, hospodyně, OSVČ Mohelno

„Mám online lekce. Líbí se mi přístup lektora. Po pár lekcích jsem si uvědomila, že toho vím víc,
než jsem si myslela. Baví mě to.Byla jsem věčný začátečník.“

Hodnoceno 16.12.2020 z IP: 31.30.175.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

254. Kamila Šoltysová, manager, Kamila Šoltysová Palkovice

„Je to první škola, kde jsem výuku neukončila po prvním měsíci. Lekce jsou perfektně nastavené a
srozumitelné. Vždy je možná domluva na termín. Lektor je Luky Rauch a nenabízí mi ho přehled
lektorů. Ráda bych ho moc pochválila za jeho trpělivost, dar vše vysvětlit a vůbec za to jaký je
empatický a lidský. U tak mladého člověka je to velice výjimečné. Z toho důvodu označuji Míšu
Pihrtovou, se kterou jsem měla úvodní lekci.“

Hodnoceno 11.12.2020 z IP: 109.81.138.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

255. Jakub Šrédl, project manager, DHL Freight CZ Horní Bříza

„Mám individuální výuku, je na míru, přístup Míši je super, v online prostředí je výuka stále
zajímavá a přínosná.“

Hodnoceno 10.12.2020 z IP: 212.79.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

256. 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 )

257. 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, 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 …pokračování na další straně…

strana 70/170



…pokračování z předchozí strany…  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 (více hodnocení z této IP adresy )

258. Tereza Beňušíková, Studentka

„Byl mi blízký přátelský přístup. Se všemi lidmi, se kterými jsem se setkala, byli vstřícní. Nikdy jsem
neměla pocit méněcennosti, když jsem něco nevěděla, protože v nás podporovali fakt, že se
přeci učíme a není špatné, když něco nevíme. S mojí lektorkou se mi velice líbily hodiny hlavně
kvůli spontánnosti. Dokázala zapojit učení gramatiky v normální konverzaci, což mi hodně dalo.
Pokaždé, když jsem přišla na hodinu, mi někdo s úsměvem otevřel a pozval mě dál, což
poukazuje na celkové rozpoložení v celé "jazykovce". S jistotou můžu říct (napsat), že název
"Jazykovka se srdcem" má své opodstatnění, protože každý člen sboru je každým coulem
pozitivní a celá atmosféra v budově taktéž. Jestli máte obavy z neznalosti jazyka, který se chcete
naučit, určitě využijte služby téhle jazykové školy, protože přístup lektorů a drobností kolem vás
utvrdí v tom, že učení cizího jazyka má smysl, ikdyz si nevěříte. “

Hodnoceno 10.11.2020 z IP: 212.79.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

259. Mgr. Barbora Heřmánková, fyzioterapeut, Ph.D. student Praha

„S individuální výukou španělštiny s lektorkou Aničkou z PerfectWorld jsem velmi spokojená.
Oceňuji možnost plánovat si lekce dle aktuálních možností po vzájemné domluvě s lektorkou.
Přístup Aničky je vždy vstřícný a lekce je uzpůsobená potřebám klienta, mohu si například vybrat
téma poslechu, nebo čtení tak, aby byl pro mě domácí úkol zajímavý. Domácí úkoly jsou
rozsáhlejší, na druhou stranu shrnují látku probranou v minulé lekci, čímž se zaručeně osvěží
paměť a probrané učivo se lépe "vstřebá". Také oceňuji, že se lektorka snaží zakomponovat do
lekcí již dávno probranou slovní zásobu, takže nedochází k tomu, že se něco naučím na jednu
lekci a pak nemám možnost to aktivně dál používat. Lekce bych doporučila jak úplným
začátečníkům, tak pokročilým.“

Hodnoceno 3.11.2020 z IP: 89.103.40.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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260. Alena Hejdová , Důchodce Plzeň

„Když jsemkoncem ledna 2020 začínala, neměla jsem představu, co zvládnu. Teď, po dosavadní
výuce jsem spokojená s tím, co zvládám (i s ohledem na můj ročník narození a že jsem se nikdy
angličtinu neučila). Takže jsem spokojená s výukou, baví mě to a je to samozřejmě i díky lektorce
Aleně. Alena Hejdová“

Hodnoceno 1.11.2020 z IP: 37.188.178.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

261. 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 )

262. Anna Cingrošová, odborný poradce daně, účetnictví, BDO Czech Republic s.r.o. Rokycany

„Se svojí lektorkou Ali jsme velmi spokojená. Snaží se mi vždy vyjít vstříc ohledně termínů výuky i
probírané látky. Styl výuky mi také vyhovuje. Domácí úkoly vždy shrnují aktuální gramatiku, takže
mohu vše pořádně procvičit. Jejich opravu mám vždy k dispozici během 1-2 dnů. Těším se, kam
až se s její pomocí v němčině dostanu. Perfect world bych určitě doporučila. “

Hodnoceno 1.11.2020 z IP: 88.100.165.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

263. Nemesiss, mateřská dovolená Plzeň

„Školu Perfect World jsem si prvotně vybrala hlavně díky její dostupnosti od bydliště. Zvolila jsem
konverzační hodiny, protože již nějaké základy mám a spíše potřebuji trénovat mluvení. Co bych
ráda vyzvedla je, že je možné si hodiny plánovat, dle aktuální situace z týdne na týden aniž by
hodiny propadly. Každá vyučovací hodina mi uteče hrozně rychle, až mě mrzí, že máme jen 90
minut. Vždy máme nějaké nové téma a neexistuje, že by někdo během hodiny vůbec nemluvil.
Diskutujeme různá témata ve dvojicích po chvíli střídáme partnery. Tento kurz splnil mé
očekávání.“

Hodnoceno 19.10.2020 z IP: 212.79.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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264. Miroslav Veruněk, hasič, HZS Pk Kralovice

„Loňský rok jsem navštěvoval konkurenční jazykovou školu se zaměřením na gramatiku. Jako
věčný začátečník jsem oprášil své 20 let staré základy. Konverzační kurz v Perfect world jsem si
vybral, abych toto uvedl do praxe a jsem velice spokojen. Již po 5 lekcích na sobě cítím zlepšení.
Koncepce a intenzita, jakou lektorka Dominika vede hodiny je velice přínosná a zábavná. Kdo na
sobě chcete makat a ztratit ostych z mluvení, jděte určitě do toho!“

Hodnoceno 8.10.2020 z IP: 194.213.207.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

265. 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 )

266. 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 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 )

267. 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 )
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268. Adéla Tonarová Plzeň

„V jazykové škole Perfect world jsem navštěvovala soukromé hodiny španělštiny a také anglickou
konverzaci. Byla jsem velmi spokojená, lektoři jsou opravdu profesionální a dokážou hodinu
skvěle vést. Na obou hodinách jsem se naučila spoustu nových věcí co se týče gramatiky a také
mnoho nových slovíček. Hlavně jsem se opravdu přestala bát mluvit a hodně se rozpovídala.
Hodiny mě toho naučily spousta i za tak krátkou dobu, jelikož jsem opravdu hodně mluvila a
jazyk trénovala. Anglická konverzace probíhá navíc skvělým způsobem, vždy si společně
povídáme o různých tématech, učíme se přitom nová slovíčka a atmosféra při hodině je skvělá.
Při individuálních hodinách se zase lektor věnuje jen vám a za hodinu výuky máte šanci se toho
spoustu dozvědět. Perfect world bych určitě doporučila všem, kdo se chtějí v jazyce stále
zlepšovat.“

Hodnoceno 22.9.2020 z IP: 31.30.175.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

269. Lucie Langová, učitelka Počátky

„Jazykovou školu Perfect World budu hodnotit velmi pozitivně. Účastnila jsem se týdenního
letního campu a byla to velmi příjemná smršť zážitků. Lekce byly intenzivní na výuku a velmi se mi
zamlouval způsob výuky. Velmi se mi líbilo zázemí jazykové školy, pěkné a pohodové učebny.
Panovala zde velmi příjemná atmosféra a přátelské prostředí. Přístup všech zaměstnanců byl
profesionální a laskavý zároveň. Základy Aj jsem již měla, ale při týdenním pobytu a intenzivní
výuce Aj se mi vše nějak propojilo a já konečně pochopila gramatiku dané úrovně:)V rámci
letního campu jsme absolvovali i program venku, který byl zábavný a vzdělávací zároveň. Pobyt
zde mě motivoval k dalšímu studiu, proto jsem se přihlásila k dalšímu kurzu na této jazykové
škole. Tento kurz bude probíhat formou webinářů, individuálních konzultací a kontroly domácích
úkolů. “

Hodnoceno 30.8.2020 z IP: 194.228.11.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

270. Drahomíra Zavadilová, účetní, FINAPOS s.r.o. Hradec Králové

„Zúčastnila jsem se jazykového campu a byla jsem velmi mile překvapena, jak zábavně a přitom
velmi účelně, se dá učit cizímu jazyku. Dal mi velmi mnoho a to nejenom z důvodu intensity
probraných informací, ale i v tom, že mě skutečně namotivoval v tom, že má cenu pokračovat, že
i za krátkou dobu se toho dá hodně naučit. Proto jsem se ihned po týdenním kurzu angličtiny
přihlásila na další kurz, tentokráte formou webinářů, kde je zase přislíbena nejenom výuka, ale i
zadávání úkolů a jejich následná kontrola, jako i jednou za týden půl hodinové prozkoušení a
konzultace již probraného... Proto se na toto pokračování velmi těším, jelikož tento způsob výuky
je velmi přínosný v tom, že je vše podáváno velmi přehledně a jasně a pak i zpětně
odkontrolováno, zda je vše správně pochopeno a zažito... Konečně mám pocit, že svůj sen, velmi
dobře rozumět a velmi dobře se dohovořit, je uskutečnitelný a že jsem našla ten správný kolektiv,
který mi k tomu může opravdu dopomoct. Děkuji moc nejenom za pohodovou výuku, jako i za
motivaci. “

Hodnoceno 30.8.2020 z IP: 109.80.4.xxx (více hodnocení z této IP adresy )
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271. Jana Rožánková, učitelka 1.st. ZŠ Karlovy Vary

„Letos v létě jsem se zúčastnila jazykového tábora pro dospělé pořádané jazykovou školou
Perfect World. Celý týden byl naprosto plný angličtiny a rozhodně převyšoval slibované hodiny.
Výuka probíhala ve skupině 3 lidí,což zaručilo velice intenzivní a individuální přístup. Systém
výuky a procvičování gramatiky mi vyhovoval a rozhodně doporučuji lidem, kteří se chtějí
zdokonalit v angličtině a rozmluvit se. Na nic jiného nebyl čas;), což bylo v pořádku.
Prostřednictvím jejich metod dokážou srozumitelně vysvětlit gramatické jevy, různé výjimky a
chytáky, které angličtina má. Oceňuji rychlou zpětnou vazbu a hodnocení, které vždy dostanete
zpět. Líbí se mi, že dokážou dát do angličtiny pravidla, kterými se můžeme řídit a využívají
dostatku času na procvičení a upevnění gramatických jevů. Původně jsem chtěla jet na nějaký kurz
angličtiny v Anglii nebo na Maltě. Současná situace nyní mě navedla k tomu, že jsem hledala
intenzivní kurz v Čechách. Jsem ráda, že to nakonec takto dopadlo, protože jsem si jistá, že tento
týden mi dal daleko víc. Děkuji Dominice, Ondrovi a všem lektorům za jejich práci, příjemnou
přátelskou atmosféru a fajn prožitý týden. Jela bych zase;). “

Hodnoceno 19.8.2020 z IP: 90.180.176.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

272. Jiří Šístek, Manažer regionálního prodeje Plzeň

„Do jazykové školy chodím více než rok a myslím si, že za tuto dobu jsem udělal velký pokrok ve
své angličtině. Výuka mě i po tak dlouhé době stále baví a oceňuji různorodost témat, podrobné
vysvětlování gramatiky a následné procvičení ve větách. Každá hodina je jiná a vždy se klade
důraz na mluvení. Dostávám domácí úkoly na procvičení gramatiky, překlady a domácí úkoly na
různá témata. Každý domácí úkol dostanu vždy na další hodině opravený s vysvětlením chyb.
Velmi oceňuji trpělivost lektorky a její neúnavnou důslednost při opravování chyb a opětovné
vysvětlení gramatiky. Atmosféra na této škole je velmi přátelská skoro až rodinná. Výuku jazyků v
Perfect World vřele doporučuji.“

Hodnoceno 17.8.2020 z IP: 88.100.129.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

273. Blanka Paulová, důchodce,dříve lékařka Plzeň

„Před 4 roky jsem ukončila svoji pracovní kariéru a odešla s podlomeným dušením i fyzickým
zdravím do důchodu.Nejsem typ ženy zahrádkářky,ani neholduji domácím pracím,o ručních
pracích ani nemluvě.Rozhodla jsem se tedy,že bych se mohla opravdově věnovat obnovení svých
zašlých znalostí angličtiny,neboť individuální učení opakovaně selhalo a já se při každém pobytu
v zahraničí propadala hanbou,když jsem měla ang. komunikovat. nejprve jsem se přihlásila do
kurzu tzv.falešných začátečníků,což bylo výborné,protože mi to pomohlo rozhýbat mozkové
závity a potom jsem náhodou potkala na jedné akci paní Dominiku Paškovou,která mě nezávazně
pozvala na hodinu anglické konverzace v její škole. Měla jsem opravdu velké obavy,především
mě děsil generační rozdíl mezi studenty,a také …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  kvalitativní rozdíl ve znalostech. Dnes už chodím na tyto kurzy
druhým rokem,doslova jsem si je zamilovala,protože jsou nejen odborně kvalitní,ale především
zábavné .Dominika se nám plně věnuje celých 90 min. bez oddechu,mluvíme neustále,naše
chyby jsou opravovány s taktem a tolerancí.Přitom nás vede tak,abychom si své chyby opravili
sami a došli k tomu vlastním přičiněním.Každá lekce má svoje konkrétní téma/ main topic / které
nikdo dopředu nezná a tak se nemůže připravit.A z každého tématu ještě píšeme domácí
úkol,kde využijeme nové informace z lekce a ještě si spoustu slovíček musíme dohledat.Atmosféra
při lekci je vždy srdečná,mnohdy se zasmějeme našim omylům v tom nejlepším slova smyslu,jako
mezi nejlepšími přáteli nebo doma v rodině. Dominika k tomu velmi přispívá svojí
povahou,nasazením a optimismem.Je to skvělá žena,učitelka i manažerka.Školu bych doporučila
všem dospělákům,kteří chtějí se sebou něco udělat a ještě se dobře pobavit. K výuce dětí se
vyjádřit nemohu. MUDr.Blanka Paulová / r.n. 1949 / “

Hodnoceno 11.8.2020 z IP: 37.188.132.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

274. Johannes V. Ježík, učitel, VOŠ a SPŠE Plzeň Plzeň

„Školu doporučuju celé 2 roky, od té doby, co jsem začal s angličtinou a našel si zde intenz. letní
kurz. Líbí se mi vyuč. metody, takřka přátelský, klubový, rodinný přístup i prostředí. Líbí se mi
kreativita, se kterou hledáte stále nové možnosti, nové "produkty". Velmi cením nadšení, které
přenášíte na žáky, a z něj plynoucí efektivitu. Výborné je pečlivé hodnocení. Přijdu zase:-) “

Hodnoceno 11.8.2020 z IP: 212.79.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

275. 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 )

276. 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 …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  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 )

277. 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. 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 )

278. Pavlína Nováková Plzeň 

„Studijní balíčky Určitě doporučuji všem, kdo chtějí zlepšit svoji angličtinou formu samostudia.
Každý týden obdržíte balíček, který obsahuje věty na překlad, četbu, poslech a možnost napsat
kratší text na dané téma. Balíčku si můžete věnovat kdykoliv, kdy máte chuť i čas, můžete vyplnit
najednou nebo postupně. Po vyplnění odešlete vše lektorce, která vám nejpozději do druhého
dne balíček opraví, pošle odkazy na gramatiku, která není jasná, doplní, vysvětlí. Zároveň také
velmi chválí a povzbuzuje, což je milé :-) Studijní balíčky vám pomohou věnovat se cizímu jazyku
opravdu pravidelně, v čase, který vám vyhovuje a v tempu, které si sami zvolíte. “

Hodnoceno 11.6.2020 z IP: 185.200.108.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

279. 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 )
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280. 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 )

281. 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 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 )

282. 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 )
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283. 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 )

284. 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 )

285. Eva Říhová, MD Česká Bělá

„Školu určitě doporučuji.“

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

286. 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 )
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287. Dominika Lindauerová, Geodet, GEOREAL spol. s r.o. Plzeň

„Velice se mi líbí přístup lektorky, která nás má na starosti, ale i ostatních lektorů, které
potkáváme před začátkem naší lekce - ne vždy mám dobrý den a i když je nálada pod psa stačí
úsměv, otázka - jak se máte? a nabídka čaje a člověku se udělá úsměv na tváři. Pozitiva - Jelikož
chodím na lekce s partnerem, máme společný zájem, společně se vzděláváme a píšeme domácí
úkoly. Naše lektorka je velmi trpělivá a za mě velice kvituji, že se nestydím mluvit a udělat chybu.
Následně velmi oceňuji přizpůsobení se situaci, která v ČR nastala - můžeme lekce "navštěvovat"
online z domova. Výuka je moc fajn, člověk se nenudí - stále je co dělat a naopak jsem
překvapená, že je lekce už u konce! Pokud by se někdo z mého okolí rozhodl udělat něco pro
své sebevědomí a skoncovat se strachem z mluvení, myslím si, že tady ve škole se mu to podaří.“

Hodnoceno 14.4.2020 z IP: 88.103.206.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

288. Petr Škarecký, Manažér, ŠKODA JS a.s. Plzeň

„Lektorky, se kterými jsem se setkal - Dominika a Kristýna - jsou obě opravdové profesionálky.
Vědí jak s lidí "vyždímat" to nejlepší, aby se posunuli ve své znalosti jazyka. Dříve jsem
absolvoval v Perfect World jeden cyklus výuky a pak jsem nemohl pokračovat. Trochu toho lituji,
protože vím, že bych byl se znalostí AJ mnohem dále. Teď pokračuji (už měsíc :-)) a vím, že je to
správně.“

Hodnoceno 3.4.2020 z IP: 91.228.100.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

289. Lenka Holubová , MD Plzeň 

„S výukou jsme moc spokojeni, obzvláště nyní v době karantény je fajn, že jsou k dispozici on-line
hodiny. Určitě doporučujeme. Obě děti se na hodiny Aj těší. ️“

Hodnoceno 31.3.2020 z IP: 77.48.26.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

290. Katharina Polívková, vychovatelka

„Milý a otevřený přístup, skvělí lektoři, originální a rozvíjející výuka a výukové materiály/aktivity,
motivujete studenta, tak aby dosáhl svého studijního cíle :) Moje lektorka: Alena Bezchlebová -
Alča je nejen naprosto úžasná a jedinečná lektorka, ale i báječná holka a osobnost. Lekce s
Alčou jsou jak zábavné, tak náročné - výzva v dobrém slova smyslu. V hodinách se vždy naučím
spoustu nového, ale také je pokaždé prostor i pro humor-není nad to udělat si legraci z vlastních
chyb :) i tak se člověk učí a posouvá, což v lekcích s Alčou děje pokaždé. Díky a určitě Perfect
World doporučuji!“

Hodnoceno 30.3.2020 z IP: 194.230.159.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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291. Anna Těšínská, lékař Plzeň

„Prostředí je velmi příjemné, atmosféra na hodinách je uvolněná a přátelská. Líbí se mi způsob
výuky, kdy odcházím z hodiny a probraná slovíčka si bez biflování pamatuji. Hodiny jsou velmi
efektivní a konečně mám pocit, že po minulých zkušenostech k něčemu jsou. Také jsem ráda za
domácí úkoly, které mě donutí si probranou látku stále opakovat a tím lépe zapamatovat. Těším
se na další hodiny.“

Hodnoceno 30.3.2020 z IP: 88.146.120.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

292. David Vorovka, konzultant, AUROLINES s.r.o. Plzeň

„Líbí se mi lidský přístup, erodovaná metoda, která vede k rychlým pokrokům ve znalostech,
žádné bezduché biflování. Doporučují vyzkoušet, nebudete litovat.“

Hodnoceno 29.3.2020 z IP: 78.45.11.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

293. Blanka Vaňková, regional sales manager, SSAB Swedish Steel spol. s r. o. Ostrava

„Mám za sebou prvních 10 lekcí konverzace v němčině, a to, že objednávám pokračování,
znamená, že jsem spokojená. Ve škole panuje přátelská atmosféra a lektorka je naprosto
úžasná. Vždy je pečlivě připravená na téma a dokáže všechny na 100 % zapojit do aktivit a
rozmluvit. Hodiny nejsou jednotvárné, činnosti i partneři v rozhovoru se střídají, takže výukový
čas uplyne velmi rychle. Vyžaduje se vypracovávání domácích úkolů, za což jsem ráda, protože
bez úkolů bych se těžko přinutila k tomu doma sednout. Učitě doporučím každému, kdo potřebuje
zdokonalit cizí jazyk.“

Hodnoceno 23.3.2020 z IP: 192.71.204.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

294. Edita Šabková

„S výukou jsem spokojena, jsou zde profesionální lektoři, panuje zde příjemná atmosféra a vřelý
přístup ke studentům školy. Doporučuji ostatním.“

Hodnoceno 12.3.2020 z IP: 85.13.109.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

295. 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 )
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296. 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 )

297. Petr Suchánek, Branch manager, SPIE Elektrovod, a.s. Plzeň

„Co se mi nejvíc líbí? Dynamický průběh lekce a aktivní přístup lektorky 3 největší pozitiva školy:
pořádání konverzačních lekcí, originalita, zájem o klienta a skutečná snaha něco doopravdy
naučit a ne si jen „to svoje“ odučit Atmosféra: Přátelská Přístup zaměstnanců školy: Přívětivý a
ochotný Spokojenost: Maximální, školu rád doporučím. “

Hodnoceno 5.3.2020 z IP: 213.151.76.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

298. 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 )

299. Jaromír Dezort, Student ZŠ Plzeň

„Moc se mi líbí rodinný přístup k žákům a opravdu intenzivní naučení jazyka. Doporučuji 10/10“

Hodnoceno 21.2.2020 z IP: 37.188.171.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

300. Nikola Grešková, Personální referentka, Kermi s. r. o. Stříbro

„S jazykovou školou Perfect World jsem velice spokojená. Lektoři jsou vždy skvěle připraveni a
umí odhadnout zdatnost studenta, ale i jeho slabiny, na kterých se poté pracuje, dokud
nevymizí.“

Hodnoceno 10.2.2020 z IP: 212.77.167.xxx (více hodnocení z této IP adresy )
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301. Petr Buriánek, nákupčí, Magna Seating Pilsen, s.r.o. Plzeň

„Líbí se mi rodinné prostředí a neformální výuka. Pro mě je velké pozitivum dostupnost školy,
kterou mám přes ulici. Škola je v rodinném baráčku v příjemném prostředí. Každá z učeben má
svoji přívětivou atmosféru. Filozofie školy orientovaná na přirozený cíl osobního rozvoje je v
souladu s mým zaměřením. Učitelé mají svojí práci rádi a z toho plyne jejich aktivní přístup ke
studentům, aby si z hodiny odnesli a zábavnou formou procvičili co nejvíce vědomostí. S výukou
jsem spokojen a školu doporučuji.“

Hodnoceno 6.2.2020 z IP: 31.7.242.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

302. Simona Šindelářová, asistentka jednatele Volduchy

„Dcera je spokojena a vidím pokroky.“

Hodnoceno 4.2.2020 z IP: 88.101.155.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

303. Jiří Zahrádka, Kermi s.r.o. Konstantinovy Lázně

„Lektorka dochází k nám do firmy. Vyzařuje z ní dobrá nálada a je vidět, že jí to baví. Tím to
baví i nás studenty. Látku vysvětluje dobře na příkladech a je vždy dobře připravená. Jsem
spokojen a neměnil bych. “

Hodnoceno 3.2.2020 z IP: 212.77.181.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

304. Pavlína Štemberová Plzeň

„Nejvíce na škole oceňuji propracovaný koncept výuky. Report studenta na konci každého
měsíce je velmi příjemný a motivuje studenta ke zlepšení a aktivitě. Připadám si, že moje výuka
má nějaký koncept a plán, který je ohraničený cílem, což většina škol nenabízí.“

Hodnoceno 3.2.2020 z IP: 195.250.140.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

305. Jana Divišová, důchodce Plzeń

„Rodinný přístup,lektoři pohotový a pozorný,idividuální přístup.DOPORUČÍM KAŽDÉMU“

Hodnoceno 3.2.2020 z IP: 91.139.73.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

306. Veronika Motyková, Praktická sestra na mateřské dovolené Pernarec

„Barča je prostě nejlepší! Nikoho dalšího tak zapáleného do toho co dělá neznám. Když jsem
nastupovala jako student do PW, měla jsem samozřejmě strach z toho co mě čeká. Ale …
pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  již po první hodině s Barčou mě to opustilo a věděla jsem, že tenhle
človíček mě rozhodně nenechá na holičkách. Není to jen o tom,že je vždy super připravená, umí
zaujmout,přesně trefit hřebíček na hlavičku v tom co potřebujete, umí látku vysvětlit,ale čeho si na
ní nejvíce cením je to, že student u ní není jeden z mnoha a její zájem o něj nekončí
"zazvoněním".Tolikrát už tam se mnou seděla po hodině a vysvětlovala a poslouchala, tolikrát mi
posílala novou látku,která mě zas posune blíž k vysněné metě, nebo látku kterou potřebuji
zopáknout. A co je super, Barča moc dobře ví, co člověk cítí když se jazyk učí a je jednou z nás.
Za to všechno si jí nesmírně vážím! “

Hodnoceno 2.2.2020 z IP: 194.228.79.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

307. Veronika Motyková, Praktická sestra na mateřské dovolené Pernarec

„V jazykové škole jsem od srpna a jsem naprosto nadšená. Vždy jsem si myslela,že na jazyky
nemám vlohy a nejsem schopná se je naučit. Tady mi ukázali pravý opak. Dneska s klidným
svědomím mohu říci,že se angličtina stala mým kamarádem a koníčkem. Těším se na každou další
lekci a další vědomosti. Teď již věřím, že se dokážu jednou bez problému domluvit na dovolené
a poradit dětem, až to ve škole budou potřebovat. Stále je co zdokonalovat,ale tato jazykovka
mi dodala sebevědomí a chuť pochopit a hlavně používat angličtinu.“

Hodnoceno 2.2.2020 z IP: 194.228.79.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

308. Antonín Havlan Plzeň

„Oproti jiným školám je zde vidět tah na bránu a snaha lektorů něco naučit. Mezi největší
pozitiva bych řadil: - úroveň lektorů; - úroveň výkladu (vysvětlování); - cíleně zaměřené domácí
úkoly; - přátelský kolektiv a umístění jazykové školy. Tuto jaz. školu bych tedy zcela určitě
doporučil všem, kteří se chtějí začít opravdu učit. “

Hodnoceno 2.2.2020 z IP: 212.79.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

309. Pavel Rajwa, Technologie, Kermi Stříbro s. r. o. Stříbro

„Naše lektorka má s námi trpělivost a vede nás profesionálně. Průběh výuky je veden skvěle a
jsme průběžně informováni o našem pokroku, popř. o skluzech. Mě osobně se tento styl výuky
líbí. Standardní témata jsou obohacována "bonusy", které si velmi dobře pamatujeme :-) Ano,
doporučil bych tuto školu bez váhání! “

Hodnoceno 28.1.2020 z IP: 178.255.168.xxx (více hodnocení z této IP adresy )
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310. Daniela Tovarová, Referent smluvních vztahů nn, Čez Distribuce, a.s. Plzeň 

„Jsem velmi spokojená s Barčou. Vždy si pro nás připraví poslech, který nám moc nejde a
zkoušíme správnou výslovnost. Moc mě to s Barčou baví.“

Hodnoceno 28.1.2020 z IP: 89.24.40.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

311. Evghenia Petrachi, Monteferro plzen

„Jsem velmi ráda ze školy, ochotný personál,příjemná atmosféra.“

Hodnoceno 28.1.2020 z IP: 188.95.122.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

312. Dagmar Tonková, Student VŠ, obchodní zástupce plzeň

„Líbí se mi osobitý a přirozený přístup. Konverzace na každé hodině, nikoliv jen vyplňování textů
jako na školách. Líbí se mi i domácí úkoly, přinutí mě učivo z hodiny opakovat. Atmosféra je
přátelská hned při příchodu. A přístup je totožný. Když potkám i jiné odcházející či přicházející
studenty, tak vždy jedině s úsměvem. S výukou jsem spokojena. Jistě záleží i na lektorovi a to já
jsem spokojená velmi. Doporučila bych každému :)“

Hodnoceno 27.1.2020 z IP: 212.79.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

313. Monika Masničáková, celní deklarantka, Kermi s.r.o. Stříbro

„Velmi dobrá úroveň kurzu. Lekce rychle utíkají a jsou vedené zábavnou formou, jsou
přizpůsobené naším schopnostem. Z výuky mám celkově pozitivní dojem. Lektorka má příjemné
vystupování, je trpělivá. Při výuce nám dává úžasně pozitivní zpětnou vazbu a to se týče i zpětné
vazby na DÚ. “

Hodnoceno 27.1.2020 z IP: 212.77.181.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

314. Jana Svatošová, účetní, Kermi s.r.o. Stříbro

„Nechodím do školy, navštěvuji individuální kurzy v zaměstnání Na způsob výuky jsem si musela
zvyknout, je zcela odlišný od předchozích navštěvovaných kurzů. Trochu mi chybí knihy nebo
cvičební sešity, které by nám ve výuce trochu pomohly. Ale jinak mohu říct, že přístup lektorů je
profesionální a všichni jsou velmi příjemní.“

Hodnoceno 27.1.2020 z IP: 212.77.167.xxx (více hodnocení z této IP adresy )
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315. Hana Moávková, úředník/referent státní správy a samosprávy ,
Statutární město Plzeň, MO Plzeň 2 - Slovany

Plzeň

„Ke škole jsem se dostala náhodou, jak to někdy v životě bývá. Angličtinu jsem se chtěla a chci
aspoň trochu naučit, takže mi PW vstoupila do cesty právě včas. Prozatím jsem navštěvovala
pouze výuky němčiny a už je to hodně dávno, takže porovnávat úroveň opravdu nelze. Teď je to
o něčem jiném. Tedy aspoň v PW. Konkrétně k mému názoru: Jsem velmi spokojená s Barčou a s
parťáky, se kterými jsem ve skupince, se mi také velmi dobře pracuje. Proto si myslím, že ve snaze
naučit se základy pro běžné použití na dovolené apod. budu ještě pokračovat a pokračovat.
Ano, doporučila bych PW svým známým. Aha, asi nějaký šotek mi dole v hodnocení lektorů
nedovolil hodnotit 4. lektora. A to je tedy smutné, protože Barča je pro mě úplně perfektní lektor,
jsem s ní spokojená a když to ona vydrží se mnou, tak věřím, že se v té angličtině někam posunu.
“

Hodnoceno 25.1.2020 z IP: 89.203.228.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

316. 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 )

317. Blanka Paulová, důchodce,dříve lékařka Plzeň

„Školu hodnotím po 5 lekcích anglické konverzace,tzn,že jsem v polovině kurzu.Na jednotlivých
lekcích vysoce hodnotím pestrost obsahu,kreativnost lektorky,její pozitivní smysl pro naše chyby a
takt a eleganci,jak je dokáže opravovat.Přestože lekce trvá 90 min.vcelku a sejde se nám i 8 ,není
zde místo ani na oddech,natož na chvilku nudy. Přitom je obsah lekce velmi zábavný,protože
výuka probíhá formou hry ,na závěr s námi lektorka shrne celou probranou látku/ téma hodiny/ a
jdeme domů nejen o něco chytřejší,ale navíc i pozitivně naladění s pocitem dobře vykonané
práce.Měla jsem z výuky velké obavy,protože jsem již v seniorském věku ,ale hned po první lekci
jsem poznala,že mé obavy byly naprosto zbytečné. ,“

Hodnoceno 23.1.2020 z IP: 37.188.247.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

318. Zdeněk Grabmüller , OSVČ Plzeň

„- výborný osobní přístup - efektivní styl a způsob výuky - výuka v menších skupinách (2-3 studenti)
- větší a intenzivnější zapojení do výuky“

Hodnoceno 22.1.2020 z IP: 212.79.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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319. Magda Alblová, materiálový disponent, neumatic cz s.r.o. Ostrov u Stříbra

„Hodiny s Míšou jsou pro mě velkým přínosem, téměř vždy se naučím něco nového. Máme v
hodinách svižné tempo, ale i hodně opakujeme z předchozích lekcí. Výsledekem toho bývá
zapamatování si pro mě nových slovíček, frází.“

Hodnoceno 20.1.2020 z IP: 91.212.206.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

320. Ivana Wilhelmová, Disponent, neumatic CZ Ostrov u Stříbra

„Oceňuji profesionální a motivující přístup ke studentům. A vzhledem k tomu, že pokroky jsou
patrné u všech studentů, rozhodně bych školu doporučila.“

Hodnoceno 15.1.2020 z IP: 91.212.206.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

321. Jindra Bradáčová , účetní, Leoni Ostrov u Stříbra

„Studium probíhá u nás ve firmě. S Míšou hodina utíká velmi rychle.“

Hodnoceno 15.1.2020 z IP: 91.212.206.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

322. Jaroslav Šlajs, Manažer výroby, Leoni -

„Studium probíhá u nás ve firmě, takže školu a atmosféru v ní je obtížné hodnotit. Lekce jsou vždy
akční,rychlé, což mi vyhovuje. Celkové hodnocení - velmi pozitivní. “

Hodnoceno 14.1.2020 z IP: 91.212.206.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

323. Vojtěch Andrš

„S kurzem jsem spokojen, za jedna :)“

Hodnoceno 11.1.2020 z IP: 91.218.232.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

324. Zdenka Stehlíková, učitelka SŠ, Přírodovědné lyceum Stříbro

„Po pomalejším rozjezdu se výuka ustálila dle mých představ. Ve škole je příjemná a přátelská
atmosféra. Lekce jsou přiměřeně náročné a přístup lektorky D. Paškové je profesionální. I přes
vyšší cenu lekcí bych školu doporučila svým známým. “

Hodnoceno 16.12.2019 z IP: 88.101.53.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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325. Renata Arias, MUDR. Plzeň

„Do jazykovky Perfect World chodím se svou sedmiletou dcerou. Učíme se u Dominiky Paškové
španělštinu ( Chodíme 2x týdně na 30 minut. Tato úprava je kvůli tomu, aby malá dcera udržela
pozornost.). Velice oceňuji individulání přístup, vstřícnost a rodinné prostředí. Dominika je velmi
přátelská ... to však neznamená ze by byla jakkoli benevolentní ...Rozhodně má autoritu. Toto
hodnocení píšu až po půl roce výuky. Otálela jsem, protože nerada píšu bez inspirace... Včera
impuls přišel. Musela jsem lekci zrušit. Migrena si s výukou moc nerozumí. A myslíte si , že dcerka
jásala, že nemusí jít na výuku ? Kdepak! Byla smutná a fňukala , že se tam těšila... No a nenapiště
pak hodnocení , že ? Tak tedy : do školy se těšíme, děláme pokroky a baví nás to. Cena je sice
vyšší, ale porovnám li úroveň znalosti naší španělštiny a angličtiny, kterou má dcera již rok a půl
na základní škole ( mimochodem soukromé a tedy placené), jsme zde rozhodně dál. Jsem si jistá,
že anglicky by rozhodně neřekla " žába si nemyje nohy a smrdí " :) Líbí se mi i ostatní aktivity,
které škola má- tábory, internetové lekce, točená zmrzlina :)). Zatím jsme zkusili zmrzlinu a
internet. Na tábor snad později. Každopádně doporučuji. Renata Arias“

Hodnoceno 12.12.2019 z IP: 212.79.110.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

326. Daniela Abu Isbeih Plzeň

„Jazyková škola s obrovským srdcem! :) Skvělý osobní přístup lektorů, vysoká profesionalita a
velké odhodlání k motivaci studentů. Perfect world posouvá Vaše hranice k dalšímu pokroku, v co
nejkratší době. Pokud se chcete naučit jazyk, tak jedině Perfect world! Doporučuji všem! Vše
hodnotím velmi kladně, atmosféra je skvělá a přístup zaměstnanců naprosto bezkonkurenční.
Výuka je AMAZING :)“

Hodnoceno 12.12.2019 z IP: 212.79.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

327. Jitka VAGNEROVA, Vedoucí fitnessu, KWK FIT spol. s r. o. Plzeň

„ÚŽASNÝ ONLINE PROJEKT na zdokonalení mluvení - tzv. Words first! Vřele doporučuji tento
projekt, který přesně vystihl to, co jsem potřebovala ke zlepšení angličtiny. Vše se točí kolem
mluvení s ostatními studenty na podobné nebo dokonce vyšší úrovni, než jste Vy sami. Projekt je
úžasný v tom, že nejen, že máte detailně připravené otázky a slovíčka k tématu, ale dostanete i
zpětnou vazbu, kde chybujete a co máte na příště zlepšit. Hovory musí být pouze v angličtině, což
Vás hodně donutí máknout na cizím jazyku. Ze začátku se to může zdát stresující, ale všichni
studenti projektu jsou úžasní a nakonec se těšíte na každou společnou hodinu. Hlavní výhodu
vidím v tom, že již po pár lekcích je znát zlepšení a to Vás motivuje k dalšímu pokroku! Tento
projekt bych doporučila všem studentům, kteří jsou odhodlaní si zlepšit angličtinu! Během krátké
doby se můžete posunout o další úroveň. Za mě ÚŽASNÝ PROJEKT!“

Hodnoceno 23.11.2019 z IP: 194.228.59.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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328. Zuzana Strnadová Plzeň

„Škola má přátelský přístup a vychází studentům vstříc. “

Hodnoceno 18.11.2019 z IP: 178.255.168.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

329. 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 )

330. Marie Hošková, učitelka jógy, Škola jógy Plzeň Plzeň

„Kdo se chce naučit oprvdu živý jazyk, mluvenou řeč, neměl by váhat a přijít do Perfect world.
Nikde jinde jsem nezažila tak přehledně a srozumitelně podanou gramatiku. Další bonus -
nastavení časového rozvrhu podle mých možností. A hlavně - při výuce můžu hodně mluvit,
dostávám okamžitou zpětnou vazbu, miluju jejich úlohy a dělám je s nadšením a radostí. Jsou
úžasné i jejich stránky, kde jsou krásné přehledy gramatiky, báječná výuková videa. Na těch je
úžasné, že jsou v tak přiměřené délce, až je člověku líto, že už končí, ale právě to je fajn, protože
při u delšího videa už bych ztrácela pozornost a také nemám tolik času poslouchat. Výuka v téhle
jazykovce má smysl a jsem šťastná, že jsem ji našla.“

Hodnoceno 13.11.2019 z IP: 77.48.26.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

331. Lenka Šimandlová , Business Manager, BS Systems s.r.o. Plzen 

„Velmi oceňuji osobní přístup, zpětnou vazbu, pestrost a zábavnost jednotlivých lekcí.“

Hodnoceno 11.11.2019 z IP: 178.255.168.xxx (více hodnocení z této IP adresy )
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332. Petra Fialová, Zakaznicky servis, Bercon Fluidsystems s.r.o. Plzeň-Křimice

„Zpusob uceni je zabavny a naucny. Vse je nam vzdy podrobne a srozumitelně vysvetleno.
Pristup lektoru je pratelsky a napomocny. Urcite bych skolu doporucila.“

Hodnoceno 3.11.2019 z IP: 212.79.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

333. Jiří Šiler, manažer, - Plzeň

„Výuku jsem zajišťoval pro svého syna. Již při organizaci individuální výuky nebyl vůbec žádný
problém, vyšli nám vstříc s časem, rozsahem, úrovní atd. Dle slov syna je výuka super, vytváří
přiměřený tlak, aby byl nucen na sobě pracovat a sám cítí, že se posouvá. Nebojí se zeptat, a
tak si nedostatky průběžně doplňuje. Vítáme i pružnost v případě potřeby úpravy výukového
času.“

Hodnoceno 31.10.2019 z IP: 193.179.40.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

334. Petra Vorlíčková (roz. Gabrielová) , psycholog , Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň

„ Spokojená jsem moc :) Asi proto, že potřebuju trochu přísnost a trochu lidskosti a obojí to
splňuje Perfect world...škoda, že nemám víc peněz a času, chodila bych víc :D “

Hodnoceno 29.10.2019 z IP: 195.113.181.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

335. Miroslav Vlk, podnikatel, Wake spol. s r.o. Plzeň

„časová flexibilita, snaha naučit veškeré detaily, velmi milá a ochotná lektorka“

Hodnoceno 15.10.2019 z IP: 90.178.216.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

336. Dušan J.

„Absolvoval jsem tábor pro dospělé s výukou angličtiny. Líbilo se mi nadšení majitelů a lektorů,
intenzita výuky, zajímavé hry. Tábor je určitě zajímavá myšlenka a doporučuji všem, kteří se chtějí
angličtině věnovat intenzivněji než pár hodin týdně. “

Hodnoceno 28.9.2019 z IP: 85.163.109.xxx (více hodnocení z této IP adresy )
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337. Monika Kédlová, student sš Plzeň

„Učitelé byly super nejlepší,protože nám všechno vysvětlili tisíckrát a moc se nám věnovali, takže
super. Výuka angličtinay byla zábavná, protože jsme hráli zábavné anglické hry. Potom mě
bavili procházky s učiteli a bavili jsme se anglicky takže super.“

Hodnoceno 24.9.2019 z IP: 89.22.71.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

338. Lenka Remešová Praha 6

„Kurz hodnotím velice kladně. Líbí se mi přístup učitelů - jsou nápadití, přátelští, pozorní - dávají
užitečnou zpětnou vazbu. Učitel je schopen přizpůsobit se potřebám studenta a věnovat se
operativně problematickým jevům. Metoda výuky vyžaduje vysokou aktivitu studenta, která
zajišťuje osvojení si slovíček a gramatických jevů, domácí úkoly upevňují látku a vyhodnocení
lektorem dává zpětnou vazbu k pochopení jevů. Atmosféra ve škole je příjemná, přátelská,
motivující. Kurz byl náročný, ale velice přínosný. Školu doporučuji svým známým, poskytuje nejen
pravidelné kurzy, ale i další aktivity - víkendové akce, tábory, studovny, online projekt a spousty
učebních tipů. “

Hodnoceno 20.9.2019 z IP: 46.234.100.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

339. Lenka Prošková

„Spokojenost s flexibilitou lektora, přizpůsobení výuky požadavkům. Osobní přístup.“

Hodnoceno 13.9.2019 z IP: 88.100.138.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

340. 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 )

strana 91/170



341. Tomáš Buchta

„Jazykový pobyt v podobě letního tábora pro dospělé splnil moje očekávání v maximální možné
míře, v některých směrech je dokonce předčil. Když nespíte, tak buď píšete domácí úkol nebo
sedíte na lekci …na táboře je minimální prostor pro flákání se nebo samostudium. Výuka je tak
intenzivní, že po pár dnech zjistíte, že co jste se v předchozích dnech naučili si stále pamatujete,
aniž byste si danou látku opakovali. Lektoři příjemní, trpěliví, dokáží látku podrobně vysvětlit.“

Hodnoceno 11.9.2019 z IP: 46.149.125.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

342. Hana Morávková , referent státní správy a samosprávy ,
Statut. město Plzeň, ÚMO Plzeň 2 - Slovany

Plzeň

„Do školy chodím 2 měsíce a ještě chodit hodlám, takže hodnotím současnost, ne minulost. Škola
nabízí interaktivní formu výuky, to je určitě přednost. Výuka v malých skupinkách je také fajn.
Možnost výběru v různých časových rozmezích - je prima. A taktéž mi vyhovuje, že je zde
možnost vynechat výuku (omluvím-li se dopředu) a pak pokračovat dál, že není striktně dána
povinná docházka a případně náhradní termíny. Zaměstnanci školy jsou otevření, ohleduplní
mladí lidé. Školu bych doporučila. “

Hodnoceno 11.9.2019 z IP: 185.153.193.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

343. 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 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 …pokračování na
další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  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 )

344. Robert Matas , jednatel, Trial stav s.r.o. Plzeň

„...chodím zatím pouze měsíc, ale pokrok už na sobě cítím a to hlavně díky mé lektorce Adéle,
která mi vše trpělivě vysvětluje a učí, její přístup je perfektní. Styl výuky mi vyhovuje, rozhodně
mohu doporučit. “

Hodnoceno 16.8.2019 z IP: 93.99.174.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

345. Kamila Weissová, Student VŠ Plzeň

„Líbila se mi pohodová atmosféra. Každý den jsem se na hodinách bavila a odcházela s dobrou
náladou. Výuka byla výborně vedená a přizpůsobená studentům. Vše na sebe pěkně navazuje a
postupně se 'nabaluje'. Určitě budu školu doporučovat.“

Hodnoceno 15.8.2019 z IP: 37.188.151.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

346. Nikola Kalousová, Studentka

„Do Perfect worldu jsem chodila již před pár lety a byla jsem nadšena. Proto když jsem začala
hledat jazykovou školu pro přípravu na zahraniční stáž, dlouho jsem se nerozmýšlela. Aktuálně
chodím na NJ i AJ a s výukou obou jazyků jsem absolutně spokojena! Na PW nejvíce oceňuji
energii a zapálení lektorů, systematiku hodin (každá hodina je jiná), přátelský přístup a zejména
to, že většinu hodiny opravdu daný jazyk aktivně používáte! Další, co bych vyzdvihla je, že
lektoři kladou na své žáky vysoké nároky. I když je to někdy náročné, je to přesně to, díky čemu
se člověk zlepšuje. Upřímně za to děkuji. Po hodině se lektoři ptají na zpětnou vazbu a v případě,
že je zde něco, co by student rád (probral konkrétní téma, změnil tempo apod.), reagují na to.
Vždy se snaží svým studentům vyjít vstříc. Takže velké díky celému PW, protože s Vámi opravdu
věřím, že jednou budu oběma jazyky hovořit plynule. <3“

Hodnoceno 14.8.2019 z IP: 212.79.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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347. Michal Špeta , Dispečer, Weck+Poller gmbh Plzeň

„Dobrý den paní Pašková, rád bych pozdvihl Vaší jazykovou školu, smekám před Vámi máte můj
obdiv !! Prostředí máte pěkné a výuky jsou taky skvělé, moje lektorka německého jazyka Míša jiné
bohužel neznám...ale věřím, že jsou určitě skvělý tak jako Míša. Je boží a hodiny němčiny mě s ní
baví, einfach BOŽÍ“

Hodnoceno 14.8.2019 z IP: 37.48.11.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

348. Táňa Jandová , Koordinátor aktivit eurocentra Plzeň (event manager) ,
Ministerstvo pro místní rozvoj 

Plzeň 

„1.prijemni a milí lektoři 2.moznost dát si vodu, čaj, zmrzku... :) 3. Fajn prostředí Atmosféra je
přátelská a mila, lidé supr, přístup je nepříliš formální a kamaradsky, což mi vyhovuje. Učení mě
baví a hodina je zábavná, konečně vidím postup v mém jazykovém vzdělávání. Lektor dělá
hodně pro to, abychom se v jazyce posouvali, ale i stále opakovali potřebnou látku. “

Hodnoceno 14.8.2019 z IP: 37.48.49.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

349. Anna Königová

„Týdenní English camp je pro mě nezapomenutelným zážitkem. Vůbec jsem netušila, jak by
takový intenzivní kurz mohl vypadat, ale bylo to nad mé očekávání skvělé. Nejvíce jsem oceníla
domácí prostředí, ve kterém jsem se cítila dobře, a v ničem mi nebránilo se věnovat jen a jen
ANGLIČTINĚ. K tomu také přispělo výborné stravování, které bylo také domácí-žádná školní
jídelna:-). A LEKTOŘI? lepší nikde nenajdu, mají mega hodně ENERGIE, a nekonečně velkou
TRPĚLIVOST, nestyděla jsem se před nimi říct sebevětší hloupost, byli pořád ve střehu se vším
poradit, a hlavně vysvětlit proč, najít nějákou souvislost, abych si to zapamatovala. Během lekcí
jsme mluvili a vše opakovali tak dlouho, že to v té hlavě teď mám, a mít budu! Celý týden byl
skvěle naplánovaný, a vše klaplo na VÝBORNOU. Manželé Paškovi se nám neustále věnovali, i
během večeře, snídaně, prostě pořád. Bylo tam o nás dobře postaráno. Tento intenzivní kurt
bych doporučila všem, kteří se konečně chtějí pohnout se svou angličtinou, mít angličtinu týden v
kuse MÁ SMYSL, je to hodně náročné, ale během týdne se každý posunul o velký kus dál s
mluvením, s gramatikou, se slovíčky. Tady jim na lidech opravdu záleží:-) Děkuji xxx“

Hodnoceno 5.8.2019 z IP: 131.117.213.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

350. Dana Boříková, sociální pracovník Plzeň 1-bolevec (část) x)

„Moje zkušenosti s výukou angličtiny v Perfect Word jsou nové a rozhodně vesměs pozitivní.
Přístup pracovníků byl od začátku velmi přátelský, lidský a přitom při výuce stále vysoce
profesionální, takže výuka byla dynamická a dokázala ze mě vytáhnout opravdu maximum,
takže se mi zdálo, že jsem dosáhla svého cíle (který byl dost vysoký a jednalo se …pokračování na
další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  spíše o zbožné přání to zvládnout). Styl výuky rozhodně není pro
lenochy, je třeba brát vše vážně a věnovat se jazyku i mimo prostředí školy - v čemž však lektoři
pomáhají, podporují iniciativu, motivují a tak se díky tomu člověk opravdu viditelně posouvá
každý den. Doporučuji všem, kteří se chtějí opravdu jazyk naučit používat. “

Hodnoceno 4.8.2019 z IP: 212.79.110.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

351. Jiří Šístek, manažer regionálního prodeje, Novaservis, spol. s r.o. Plzeň

„Minulý týden jsem byl na týdenním anglickém táboře v Perfect World. Jako věčný začátečník
jsem měl několik cílů: přestat mít ostych před ostatními a začít konečně mluvit, zdokonalit se v
anglické gramatice, rozšířit si slovní zásobu a najít si způsob, jak se sám učit efektivněji. Každý z
těchto cílů byl splněn díky přístupu lektorů, kteří trpělivě opravovali a vysvětlovali chyby a nutili
mě o nich přemýšlet. Byl jsem neustále obklopen angličtinou i v přestávkách mezi lekcemi, ráno,
večer. Na táboře byla cítit přátelská a rodinná atmosféra. Zázemí pro pobyt bylo skvělé včetně
stravování :) Anglický tábor v Perfect World doporučuji každému, kdo chce udělat rychlejší
pokrok ve své angličtině.“

Hodnoceno 4.8.2019 z IP: 88.100.129.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

352. Stanislav kotva, Ridic lkw, Ziegler erdenwerk Zadni chodov

„Flexibilita vyuky, individualni pristup lektora, prijemne prostredi. Urcite bych doporucil. “

Hodnoceno 31.7.2019 z IP: 37.188.187.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

353. 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 )

354. Antonín P. Plzeň

„S vyukou jsem byl spokojen. Velmi jsem ocenil odbornost vyuky a schopnosti lektorky.
Doporucuji vsem zajemcum o vyuku jazyku.“

Hodnoceno 29.7.2019 z IP: 165.225.84.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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355. Jana Purchartova Plzeň

„Lektorka Kristýnka je velmi trpělivá se studenty, látku umí vysvětlit z více úhlů jsem max.
spokojená. Velké plus je,že ve skupině jsem jen se dvěma studenty a proto se lektorka opravdu
každému věnuje. Hodiny jsou velmi dynamické, jednoduše žádná "suchar"hodina. “

Hodnoceno 28.7.2019 z IP: 89.103.178.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

356. 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 )

357. 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 )

358. Ivana Cihlová , Lékař

„Ve škole se mi moc líbí přátelská atmosféra,která ale není na závadu výuce. Ta je naopak
náročná a podle mě s výbornými výsledky. Lektoři vás donutí vymáčknout ze sebe maximum a
hodně naučí. Přístup zaměstnanců přátelský a velmi vstřícný. Tuto jazykovou školu mohu jenom
doporučit.“

Hodnoceno 28.7.2019 z IP: 212.79.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

359. Ivana Vrzáková

„V Perfect World jsem byla poprvé a chtěla jsem ozkoušet jejich intenzivní týdenní konverzační
kurz z německého jazyka. Vůbec jsem nevěděla, co od toho očekávat, ale hodiny byly skvělé,
dokonale připravené a absolutně splnily mé představy.“

Hodnoceno 11.7.2019 z IP: 193.86.29.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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360. Karolína Martanová

„Konverzační kurz se mi velmi líbil, myslím si, že mi velmi pomohl s mluvením. Líbil se mi přístup
lektorky a i celkový počet lidí v kurzu, protože jsme konverzovali mezi sebou a člověk musel být
neustále ve střehu. Líbila se mi forma výuky. A i jsem se naučila spoustu nových a zapomenutých
slovíček. Kurz bych určitě doporučila všem. :-) A co je pro mě nejdůležitější- němčina mě začala
bavit! :-)“

Hodnoceno 11.7.2019 z IP: 37.188.255.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

361. 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 )

362. Anna Grimová, zaměstnanec, Krajský soud Plzeň Plzeň

„Mé zkušenosti s touto jazykovou školou jsou veskrze pozitivní, a to po všech stránkách. Poprvé
jsem se setkala s opravdovým zájmem mě jazyk skutečně naučit a nejen nějakým způsobem
"zabít čas". Z toho pramení moje spokojenost se způsobem výuky, který mě nutí aktivně na
hodině mluvit, přemýšlet o tématu, opravovat své předchozí chyby, zkrátka být stále ve střehu.
Oceňuji také pravidelné slovní ohodnocení výsledků, které rozhodně není jen formální, ale
skutečně je v něm popsáno to, co jsem se za ten měsíc naučila a taky v čem bych měla ještě
přidat. “

Hodnoceno 8.7.2019 z IP: 194.213.41.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

363. Jaroslav Ježek, elektro-projektant, Kiefel Automotive s.r.o. Plzeň

„Ve škole se mi nejvíce líbí přátelský přístup lektroů. 3 největší pozitiva školy - 1. přítelský přístup,
2. snaha přizpůsobit lekce konkrétním požadavkům studentů, 3. zájem o vysokou aktivitu
studentů na lekcích. Atmosféra ve škole je dobrá díky "domácímu" prostředí. Člověk se tam necítí
jako někde v učebně na VŠ. S výukou jsem zatím spokojen a určitě bych školu doporučil svým
známým.“

Hodnoceno 7.7.2019 z IP: 89.102.231.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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364. 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 )

365. 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 )

366. 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 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 )
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367. Tomáš Brabec, Manager

„Přístup, ochota, profesionálnost.“

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

368. 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 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 (více hodnocení z této IP adresy )
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369. 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 )

370. Alena Rajwová, technická příprava výroby, RSF Elektronik Stříbro

„ Super jazyková škola - tzv. věčný začátečník a až tady mě konečně vysvětlili gramatiku tak, že
jsem jí dokázala pořádně pochopit. Přátelská atmosféra při hodinách, při kterých se ale vždy
také pořádně zapotím. “

Hodnoceno 10.6.2019 z IP: 91.218.232.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

371. Jiří Šístek, manager regionálního prodeje, Novaservis, spol. s r.o. Plzeň

„Jsem velmi spokojený! Líbí se mi pozitivní přístup lektorů. Přizpůsobení se mé úrovni jazyka,
důraz na opravy chyb při mluvení, jednoduché a jasné vysvětlení gramatiky. Oceňuji, že mě nutí
mluvit od první hodiny a tím pomalu získávám jistotu v mluvení, odbourávání chyb a
zapamatování si nových slovíček, dokážu si je snadněji vybavit. Hodiny jsou zábavné. Velmi
oceňuji časové přizpůsobení výuky a rychlé nabídky jiného termínu v případě zrušení výuky z mé
strany. Atmosféra školy je velice přátelská. Při prvním vstupu jsem tady cítil podporu a to, že to
zvládnu a budou se mi plně věnovat. Perfect World velice rád doporučím :)“

Hodnoceno 9.6.2019 z IP: 88.100.129.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

372. Nikola Kohoutová , Student Mrtník 63

„Nejvíce bych vyzdvihla přístup lektorů, hodiny nejsou nudné naopak jsou velice zábavné. Fajn
atmosféru, která panuje na hodinach bych připsala hlavně mým lekotrům, ale také ji zajištuje mile
prostředí, ve kterém lekce probíhají. S výukou jsem velice spokojená, pokaždé se naučím něco
nového z daného jazyka. Určitě bych tuto jazykovku doporučila. “

Hodnoceno 9.6.2019 z IP: 89.24.55.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

373. Helena Szabóová, manager Plzeň

„Přátelský přístup. Individuální přístup. Žádná flákárna. Přirozená jednoduchá metodika výuky.
Jakmile zazvoníte, dýchne na vás fain přátelská atmosfera, počítaj s vámi, nehodnotí, ale
podporujou a když hodnotí, tak pozitivně a máte ze svých mini …pokračování na další straně…

strana 100/170



…pokračování z předchozí strany…  pokroků radost :-D. Zažila jsem lekci s Dominikou, a byl to mazec,
ale přesně tohle je to, co k svýmu rozvoji potřebuji. Metodika výuky mi vyhovuje, žádná učebnice,
ale formou opakování a vracení se ke slovíčkům, gramatice je pro mě to pravé ořechové. Už teď
školu doporučuji, kudy chodím. :-) a chci a budu ráda pokračovat! Docházím ke Christie,
zasmějeme se a její přístup hledat se mnou, jak angličtinou žít mě moc baví. S Agnieskou máme
společná témata ke konverzaci, první lektor, kterému ráda povídám cokoliv, těším se na
pokračování. “

Hodnoceno 17.5.2019 z IP: 37.188.159.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

374. Hana Procházková, podnikání, TAURUM reality s.r.o. Plzeň

„Vyhovuje mi výuka po skypu. Díky dvěma hodinám každý týden je to velmi efektivní. Přístup
lektorky je skvělý, je spolehlivá, příjemná. Mnoho věcí ví a pokud ne, okamžitě zjišťuje. “

Hodnoceno 17.5.2019 z IP: 46.23.60.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

375. Kateřina Šejdová, mateřská Mantov 191

„Jsem moc spokojená. Určitě bych ji doporučila známým. Přístup učitele super, svoji práci dělá na
výbornou! Učitel Ondra Pašek. :-) “

Hodnoceno 10.4.2019 z IP: 185.154.60.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

376. hana Pavúková , zdrav.sestra Plzeň

„příjemné domácí prostředí . Mám nepravidelnou pracovní , zde se mohu domlouvat z hodiny na
hodinu .Známým už jsem školu doporučila .“

Hodnoceno 8.4.2019 z IP: 195.113.160.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

377. Lenka Červenková, výzkumník Plzeň

„Když něčemu nerozumím, vše je mi vysvětleno. Individuální přístup. Školu bych doporučila.“

Hodnoceno 5.4.2019 z IP: 195.113.130.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

378. Irena Vápeníková, soudní překladatelka

„Konverzace jsou super. Vedeny jsou zábavnou formou a efekt je výborný. Výuková metoda je
koncipována tak, že se anglická slovíčka, jednotlivé výrazy a slovní vazby opravdu dostanou
"pod kůži". Jednotlivé úkoly jsou příjemnou výzvou. Perfect World ráda doporučuji. Spokojená (a
pilná) studentka :) “

Hodnoceno 5.4.2019 z IP: 178.255.168.xxx (více hodnocení z této IP adresy )
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379. Milan Trávníček, Expedient, RSF Elektronik Stříbro

„jsem spokojen“

Hodnoceno 4.4.2019 z IP: 194.25.102.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

380. Pavla Šírková Plzeň

„S jazykovou školou Perfect World jsem spokojená. S lektorem Ondrou si syn rozumí a začal se
na angličtinu těšit. Zvládli mi zde vyjít vstříc nejen s termínem výuky, ale dokázali flexibilně vyřešit
situaci, která nastala v průběhu roku a to k naší plné spokojenosti. Díky!“

Hodnoceno 3.4.2019 z IP: 185.99.177.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

381. 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 )

382. Lucka Benešová

„Jazykovou školu nenavštěvuji, ale chodím na jazykové kurzy pořádané Perfekt World u nás ve
firmě. Jsem velice spokojená, systém výuky mi vyhovuje a jsou znát pokroky. Ano školu bych
doporučila. “

Hodnoceno 27.3.2019 z IP: 178.255.168.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

383. Petr Souček, Manager Plzeň

„Studium v PW mne posouvá dále. Spolupracuji s Míšou, někdy s Dominikou. Jsou spolehlivé,
vstřícné, ale i náročné. Prostě: funguje to. Hodiny jsou připravené, cíleně směřují vpřed a na moje
slabiny. V PW jako v každém studiu je zapotřebí zájem, píle a ochota pracovat systematicky. Nic
není samo sebou. Pokud to tam dám, pak nepochybuji, že s PW společně budeme mít výsledek.
Proto tam jsem. Děkuji, Petr“

Hodnoceno 27.3.2019 z IP: 85.207.214.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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384. Jitka Gottingerová , Kvalita, Monteferro Robčice

„Na škole se mi líbí přístup lektora, lektor přijede za námi do našeho místa zaměstnání. Způsob
výuky mi vyhovuje, protože se vše učíme postupně a najde se i čas na procvičování. Určitě bych
Vaši školu doporučila ostatním.“

Hodnoceno 26.3.2019 z IP: 188.95.125.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

385. Tomáš Hodboď, plánovač, Monteferro Robčice Robčice

„Mám individuální výuku ve firmě s paní Průšovou. Má moc příjemný a přátelský přístup, učí se mi
s ní příjemně. Výuka se mi líbí. Francozštiny jsem se trochu bál, ale s paní Průšovou jsem jí začal
chápat a moc se mi zalíbila.“

Hodnoceno 26.3.2019 z IP: 188.95.125.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

386. Iva Kertysová, Pracovník technické přípravy dokumentace 

„Nikdy bych si nemyslel, že se za krátkou dobu naučím konverzovat v anglickém jazyce. Mám z
toho opravdu skvělý pocit. Na hodiny chodím moc ráda, vždycky se těším co se nového naučím a
hodně mě motivuje lektor, který je vždy pozitivně naladěn. Atmosféra je vždy příjemná, žádné
stresy a intenzivní výuka. Perfect World určitě doporučuji. “

Hodnoceno 26.3.2019 z IP: 194.25.102.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

387. Petra Slachová Plzeň

„Hodiny Aj konverzace splnily mé očekávání. Super lektorka, uvolněná atmosféra, velmi užitečné
a použitelné náplně hodin. Komunikace s administrativou školy bezproblémová.“

Hodnoceno 26.3.2019 z IP: 147.228.108.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

388. Michaela Kubátová, plánovač výroby, Monteferro Štěnovice

„Oceňuji osobní přístup, ochotu lektora odpovídat na otázky a neustálé opakování probrané
věci. Rozhodně bych tuto jazykovou školu doporučila svým známým. M.Kubátová“

Hodnoceno 26.3.2019 z IP: 188.95.125.xxx (více hodnocení z této IP adresy )
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389. Jaroslav Pašek

„1) Jasná, rychlá domluva výuky. 2) Vstřícnost, profesionalita lektora, lokalita 3) Přívětivá,
kamarádská. 4) Jsem maximálně spokojen. 5) Školu s klidným svědomím doporučuji pro
každého. Lektorka : Christine Janáková, jsem velmi spokojen. Jaroslav Pašek “

Hodnoceno 26.3.2019 z IP: 91.218.232.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

390. Jan Štěpánek, realitní makléř

„Skvělá kvalita a komunikace lektorky Štěpánky Plzákové Zájem lektorky i majitelky skutečně mi
pomoci se zlepšit Schopnost školy se mi plně přizpůsobit časově Školu jsem již doporučil“

Hodnoceno 25.3.2019 z IP: 37.188.254.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

391. Tomáš Vodička, Zaměstnanec Plzeň

„S výukou lektorů i přístupem majitelky školy jsem maximálně spokojen a každému školu
doporučuji.“

Hodnoceno 25.3.2019 z IP: 185.124.195.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

392. Ondřej Tyc, Jednatel firmy, TYC Kooperace s.r.o. Mýto

„Ve škole se mi líbí osobní přístup, klidná a přátelská atmosféra a velmi vysoká odborná znalost
zaměstnanců školy. Výuka mi zcela vyhovuje a po každé hodině cítím okamžitý posun vpřed a
překonal jsem zde spoustu problémů, které mě trápily. Školu bych jistě doporučil a doporučuji.
Dle mého se to prostě musí v PW zkusit :-) “

Hodnoceno 24.3.2019 z IP: 77.48.255.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

393. Tereza Křenová, teamleader Strašice

„Perfect World vnímám jako nejlepší jazykovou školu v Plzni a širokém okolí. Celkový koncept
školy je skvělý :-) Do Perfect World chodím na pravidelné individuální lekce a rozhodně bych
neměnila. Za své peníze požaduji to nejlepší a vím, že s Míšou Pihrtovou a Domčou Paškovou
dostanu tu nejlepší kvalitu. Rozhodně nelituji ani jedné koruny, protože vím, že investice do sebe
sama je tou nejlepší. Holky jsou jedny z nejlepších lektorek (obecně učitelek) se kterými jsem se ve
svém životě setkala. Obdivuji jejich píly a úsilí. Obě vedou hodiny maximálně precizně, efektivně
a vše vysvětlí. Rozhodně budu v PW pokračovat tak dlouho, dokud nedosáhnu …pokračování na další
straně…
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…pokračování z předchozí strany…  alespoň na certifikáty B2 jak v angličtině, tak v němčině. Vlastně C1
- jsme v Perfect World, nebudu si klást malé cíle :-) Své nadšení z výuky jazyka předávám dál a již
jsem školu doporučila své kamarádce, která je taktéž nadšená :-) Naprosto upřímně mohu říct, že
miluju Domču a Míšu za jejich práci a naprosto skvělý a osobitý přístup ke mně.“

Hodnoceno 24.3.2019 z IP: 90.178.18.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

394. Vašek Karban, Skladník, RSF 

„Spokojenost.“

Hodnoceno 22.3.2019 z IP: 82.100.0.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

395. Veronika Höslová , Technik vstupní kontroly , RSF Elektronik spol. s r. o. Stříbro

„Nejvíce jsem spokojena se svým obrovským zlepšením v němčině. Díky naší lektorce Míše, jsem
udělala obrovsky pokrok. Obdivuji trpělivost naší lektorka a jsem ráda za domácí úkoly, protože
si mohu němčinu doma více procvicovat.“

Hodnoceno 19.3.2019 z IP: 89.24.58.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

396. Martin Eliáš, skladník , RSF  Stříbro s r.o. Stribro

„Profesionální přístup, perfektní vysvětlení probírané látky, výborná atmosféra na hodinách. “

Hodnoceno 19.3.2019 z IP: 85.71.237.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

397. Pavel Nový

„Je dobrá“

Hodnoceno 19.3.2019 z IP: 194.25.102.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

398. Pavla Skřivanová, personalistka, RSF Elektronik spol. s r.o. Stříbro

„Pozitiva: bezučebnicová výuka, různá témata jednotlivých hodin, nová slovní zásoba, skvělý
lektor“

Hodnoceno 18.3.2019 z IP: 194.25.102.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

399. Jiří Mimra, Asistent vedoucího , RSF Elektronik spol. s r.o.

„Jsem spokojen. Líbí se mi že skupinovky jsou o málo lidech (lektor má čas se věnovat všem).“

Hodnoceno 18.3.2019 z IP: 194.25.102.xxx (více hodnocení z této IP adresy )
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400. Markéta K., Controlling

„Ve škole jsem absolvovala intenzivní kurz němčiny a jako tři největší pozitiva školy bych uvedla:
1) profesionalita 2) preciznost 3) pozitivní přístup. Naší lektorkou byla Míša Pihrtová a díky ní
byly hodiny vždy příjemné a díky tomu jsme se hodně naučili. Vždy byla pozitivně naladěná,
precizně připravená a za všech okolností si dokázala zachovat svůj profesionální přístup.
Nicméně kurz byl i poměrně náročný, pokud k němu přistupujete zodpovědně a myslíte studium
vážně. Atmosféra ve škole byla vždy přátelská a všichni ve škole byli vždy vstřícní. Mně osobně
kurz velmi pomohl získat větší sebevědomí při komunikaci v němčině a pomohl mi si osvojit
spoustu nového, na co mohu dále navázat a rozvíjet. Mé volby nelituji a určitě bych školu
doporučila i ostatním zájemcům o studium jazyků. “

Hodnoceno 26.2.2019 z IP: 212.79.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

401. Monika Jílková, jednatelka společnosti, Pekařství Jílek s.r.o. Blovice

„Se školou Perfect Word jsem velice spokojená. Angličtinu se učím už od základní školy, ale
skutečně jsem jí pochopila až tady:-) Jsem moc ráda, že jsem tuto školu objevila a děkuji za to, že
jste:-)“

Hodnoceno 26.2.2019 z IP: 85.71.188.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

402. Jan Štěpánek, VŠ student / Vědckovýzkumný pracovník, Západočeská univerzita v Plzni Plzeň

„Na škole shledávám velkou výhodu v osobité výuce jazyka s velmi osobním přístupem ke
studentovy. Mne osobně postup výuky bez nutnosti používání učebnic a vyplňování cvičení atd..
(klasická výuka v rámci českého školství), mi ve škole vyhovoval nejvíce. Školu vřele doporučuji.“

Hodnoceno 26.2.2019 z IP: 147.228.92.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

403. Linda Milová

„Nejvíce si na této jazykové škole vážím přístupu ke studentovi. Nejvíce oceňuji, že na učiteli je
vidět, že sám je pro to, co dělá zapálený a není to pro něj jen příjem peněz. Velice významné
plus dávám, že lektor komunikuje celou hodinu převážně v cizím jazyce a tím Vás nutí o jazyku
přemýšlet a víc mu porozumět.“

Hodnoceno 26.2.2019 z IP: 31.47.105.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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404. Solongo Badral , Servírka Tachov 

„S výukou a přístupem jsem velmi spokojená. A lektorka Kristýna je nejlepší... “

Hodnoceno 25.2.2019 z IP: 46.167.201.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

405. Jiří Hrach, technik, Škoda JS a. s. Plzeň

„Do školy jsem se vrátil po 2 leté pauze kvůli předchozí dobré zkušenosti. I tentokrát dostál kurz
ménu očekávání, tzn. že se bude hodně mluvit (hlavní důvod proč jsem se zapsal do dalšího
kurzu). Oproti předchozímu kurzu oceňuji také to, že celá výuka probíhá v AJ. Mezi další
pozitiva kurzu patří také počet účasníků - v první části 1/2 kurzu 2 osoby (což byl ideální stav),
nyní již 3 účastníci (no, zkrátka 2 byli lepší ...). Největší plusem je lektorka - Christine - příjemná,
vtipná, vždy pozitivně naladěná a připravená na hodiny a navíc rodilá mluvčí, takže paráda.
Občas jen malinko hledá způsob, jak jako rodilá mluvčí vysvětlit pro ní zažité věci nám
studentům, ale vždy se vše vysvětlí na místě, nejdéle pak v další hodině. Díky výše uvedenému
mohu Vaši školi doporučit známým (kolegů, z práce jsem již doporučil). “

Hodnoceno 12.2.2019 z IP: 91.228.100.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

406. Ema Anastasova, Studentka SŠ Plzeň

„Ohodnotila bych nejlépe asi přístup k žákům. Líbí se mi, že je nás ve skupině málo a lektorka se
může věnovat naplno každému. Ze začátku se mi nelíbilo, že jsme skoro pokaždé měli jiného
lektora, ale teď, zhruba poslední 2 měsíce, máme lektorku stejnou (Kristýnu), se kterou jsem moc
spokojená. Pozoruji na sobě, že jsem se v angličtině docela zlepšila a už mi nedělá takový
problém anglicky mluvit. Kurz bych určitě doporučila svým dvěma spolužačkám.“

Hodnoceno 11.2.2019 z IP: 89.102.237.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

407. Lukáš Filipec Plzeň

„Jsem s výukou velmi spokojen. Cítím, že se každou hodinou zlepšuji. Libí se mi, že jsme v kurzu
pouze čtyři a je hodně prostoru na veškeré vysvětlení dotazů. Hodiny mě baví a s lektorce
Kristýně bych dal také známku 1. “

Hodnoceno 11.2.2019 z IP: 37.188.254.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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408. Milan Pivovarčík, prodejce, Europapier-Bohemia spol. s r.o. Plzeň

„Styl výuky. 1. výuka 2. osobnost učitele 3. prostředí Atmosféra přátelská. Přístup zaměstnanců
perfektní. Výuka skvělá, vtipná, srozumitelná. Určitě doporučím. Ondra Pašek - výborný přístup,
srozumitelná výuka, přátelský, hodnotím za 1. “

Hodnoceno 11.2.2019 z IP: 185.238.35.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

409. Libor Žák

„S výukou a přístupem jsem spokojen.“

Hodnoceno 28.1.2019 z IP: 91.228.100.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

410. Michal Dostál

„Byl jsem velmi spokojen s výběrem lektora ruského jazyka.“

Hodnoceno 21.1.2019 z IP: 91.228.100.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

411. David Soukup

„S výukou jsem spokojen, jen mi občas překvapují hry na začátek typu "dotkni se všech židlí", jen
mi to přijde trošku dětské, ale to není kritika. Hodiny mi baví a jsou udělány zábavnou formou.
Určitě bych školu doporučil.“

Hodnoceno 19.1.2019 z IP: 89.24.55.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

412. Markéta Dajbychová Plzeň

„Výuka probíhá intenzivně v příjemném a přátelském prostředí. Jsem spokojená s pokroky.
Probraná látka se intenzivně opakuje, aby se zažila do hloubky. Líbí se mi styl domácích úkolů,
které motivují k rozumné domácí přípravě. Jazykovku Perfect World rozhodně doporučuji :-)“

Hodnoceno 16.1.2019 z IP: 90.177.88.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

413. Adéla Bušková , student

„ Pozitivně hodnotím vše. Svoji lektorku jsem dole nenašla, jmenuje se Krystýna a jsem s ní moc
spokojená.“

Hodnoceno 15.1.2019 z IP: 89.24.194.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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414. Tomáš Simandl

„Super“

Hodnoceno 15.1.2019 z IP: 194.25.102.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

415. Milan Trávníček

„spokojenost“

Hodnoceno 15.1.2019 z IP: 194.25.102.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

416. Jiří Mimra, Asistent vedoucího kabelové výroby , RSF Elektronik spol. s r.o. Stříbro

„Jsem spokojen.“

Hodnoceno 15.1.2019 z IP: 194.25.102.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

417. Mgr.Bc. Helena Šnajdrová, veřejná správa Zruč-Senec

„Jazykovou školu Perfect World znám dlouho, začínala jsem zde jako úplný začátečník, který se
po roce vypracoval k tomu, aby se domluvil v zahraničí běžných životních situacích, proto když
jsem přihlašovala mého syna byla to pro mne jasná volba. Ve škole má k angličtině odpor a do
Perfect Worldu se vyloženě těší a to chodí dvakrát v týdnu. Poprvé ho nemusím k ničemu nutit a
výsledky se pomalu ale jistě dostavují. Je milé číst od učitele jaké dělá syn pokroky a jak jsou pro
něj hodiny strávené s mým synem příjemné a co je úplně nej dokonce dělá dobrovolně i domácí
úkoly :-). Pozitiva školy : individuální přístup, zábavná forma výuky, flexibilita, atmosféra ve škole:
přátelská, vlídná, pohodová a rozhodně jazykovou školu doporučuji všem, kdo se chtějí
zábavnou nenásilnou formou naučit dobře jazyk mám to vyzkoušené sama na sobě a teď to
přenáším i na svého syna. Děkuji moc za to že jste :-):-):-) “

Hodnoceno 15.1.2019 z IP: 195.113.181.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

418. Tereza Uškrtová, Kosmetička, nyní mateřská dovolená Plzeň

„Moc ráda bych doporučila všem školu perfect Word.Moc se mi líbí individuální přístup a
flexibilita profesoru... Nejvíc jsem nadšena jakým stylem je výuka vedená .Verča Krátka , Domča i
Štěpka mi vždy látku vysvětlili perfektně a nešly jsme dál dokavaď jsem si …pokračování na další
straně…
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…pokračování z předchozí strany…  danou látkou nebyla jistá .Moc všem děkuju za trpělivost a za to že
mě učí. Nikdy jsem s moc ráda jazyky neměla a ani jsem se je neuměla naučit ,až tady v perfect
Wordu to jde tak nějak samo :-) Takže ještě jednou všem děkuju a za super výuku, za podporu a
nové přátelství a budu se těšit na další hodiny :-) “

Hodnoceno 14.1.2019 z IP: 185.51.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

419. Světlana Petráčková, administrativní pracovník, Molins Plzeň

„Kvalitní výuka na úrovni Milá, přátelská atmosféra. Správná motivace a individuální přístup
lektorů ke studentům - dokáží opravdu naučit, takže si z lekcí něco odnesete, pomáhají vám si k
jazyku vytvořit vztah a zdokonalovat se v něm. Lektoři vysvětluji látku jasně a srozumitelně, jsou
vstřícné a mají milé vystupování. Začátečníka přeci jen posunout dál a to přehledným
uspořádáním základních pravidel a jejich důsledným procvičováním. Navíc zábavnou formou, v
přátelské pohodě. Vlastně na hodiny se člověk těší. Moc oceňuji že se neučíme podle knihy.
Školu bych určitě doporučila! Dominika má ke studentům osobní přístup, vždy nastaví výuku tak,
aby splnila Vaše požadavky - nebo spíše je i předčila! Neustále Vás bude hnát dopředu. Svým
přístupem dokáže nadchnout okolí. Jako učitelka dokáže odhadnou, jaký přístup potřebuje
jednotlivý student a dokáže ho nenásilně dotlačit k lepším výsledkům. “

Hodnoceno 14.1.2019 z IP: 80.188.143.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

420. Eva Budská, specialista HSEQ, Unipetrol Lom

„Umístění školy - super rodinná atmosféra, Progresivní výuka - je znát posun, Přístup vyučujících
ke klientům - ve výuce nekompromisní, jinak velmi přátelský.“

Hodnoceno 19.12.2018 z IP: 91.231.171.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

421. Daniel Petříček, ředitel školy, Církevní gymnázium Plzeň Plzeň 

„Kvalitní výuka na úrovni, jsem velmi spokojen.“

Hodnoceno 14.12.2018 z IP: 195.113.226.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

422. Lukáš

„Nejpozitivnější na škole je asi ojedinělý přístup, nejste jen zákazník, jste osoba, na které někomu
záleží a taktéž na vašem pokroku.“

Hodnoceno 13.12.2018 z IP: 37.188.236.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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423. Jitka Vágnerová , administrativní pracovník, KWK FIT spol. s r. o. Plzeň

„Jazykovou školu, kterou vede Dominika Pašková, bych určitě doporučila! :-) Ve škole panuje
přátelská a rodinná atmosféra. Domča má ke studentům osobní přístup, vždy nastaví výuku tak,
aby splnila Vaše požadavky - nebo spíše je i předčila! Neustále Vás bude hnát dopředu, její
motivace je přímo nakažlivá :-) Je vidět, že jazykovka je jejím snem, do kterého vkládá mnoho
času a pozitivní energie. Jednoznačně je to jazykovka se srdcem! :-)“

Hodnoceno 13.12.2018 z IP: 85.71.161.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

424. Jiří Krejzar, manager projektu, K+B elektro technik Plzeň

„Škole se podařilo věčného začátečníka přeci jen posunout dál a to přehledným uspořádáním
základních pravidel a jejich důsledným a nekompromisním procvičováním. Navíc zábavnou
formou, v přátelské pohodě. Vlastně jsem na hodiny těšil :)“

Hodnoceno 11.12.2018 z IP: 85.71.190.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

425. Markéta Rybková, porodní asistentka, Paní Plzeň

„Moc se mi líbily prostory v podkroví staré vily i ty současné a velmi se mi líbila ukázková hodina.
Na základě té jsem se rozhodla, že stojí za to investovat do učení svoji energii, čas i peníze. 3
pozitiva: Jenom tři? :-) Super jsou malé skupinky studentů, my byli čtyři. Kvalitní, systematická a
ucelená výuka, Gábi Wenzelová, naše lektorka byla vždy výborně připravená na výuku,
vstřícná, ochotná, neustále nás vnímala. A důležitá věc, všude čistě uklizeno a káva a čaj :-)
Oceňuji také otevřenost vůči studentkám s miminky. Běžně jsem vídala kočárek se spícím
robátkem na zahradě. Atmosféra ve škole přátelská, studijní, rodinná. Výuka byla praktická,
motivující. Byla jsem velice spokojená, protože jsem si udělala v mnoha věcech v angličtině jasno.
Dostala jsem mnoho odpovědí a vysvětlení, které mi v jiných školách nebyly poskytnuty. Z pozice
klienta jsem v Perfect World zažila mnohokrát přístup, který bych popsala slovy "jak by to šlo
udělat a ne proč to nejde". Školu jednoznačně doporučuji. “

Hodnoceno 11.12.2018 z IP: 90.176.85.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

426. Bohumila Hajšmanová, manager, Domovinka ADP, s.r.o. Plzeň

„Nedokázala jsem si představit, jak to bude fungovat. Jsme malá organizace a někteří
zaměstnanci se chtěli zdokonalit v anglickém jazyce. Někdo už měl základy, někdo byl na
začátku. Lektor z Perfect World to zvládl na jedničku. Rozdělil si nás na půl a intenzivně a s
obrovskou trpělivostí nás učil. Díky! Jste fakt báječní! “

Hodnoceno 11.12.2018 z IP: 185.131.60.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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427. Andrea Churáčková, koordinator quality, Monteferro Hrádek Plzeň

„Nejvíce se mi líbí přístup učitelů ke mě. Vnímají, co říkám a když něco řeknu špatně, tak mi hned
neopravují, ale řeknou, že tam bylo něco špatně ať sama zkusím přijít na to co. Dále se mi líbí, že
se mi škola umožní mít hodiny i po skype,abych nemusela dojíždět. Také jsem velice ráda, že
když nemohu mít danou hodinu, učitel/ka mi nabídne jestli si chci hodinu nahradit a snaží se najít
čas, který bude vyhovovat nám oběma. Atmosféra ve škole je velice pozitivní, všichni jsou moc
fajn a cítím se tam dobře a bez stresu. Všichni učitelé, které mám jsou na mě hodný, vnímavý,
neodpouštějí domácí úkoly a snaží se pracovat na mých slabých stránkách. S výukou jsem velice
spokojená. Vaši školu jsem už doporučovala 2 přátelům. “

Hodnoceno 10.12.2018 z IP: 188.95.122.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

428. Hannah Šmilo

„Skvělí lidé, dokonalá jazykovka. Milá, rodinná a přátelská atmosféra. Správná motivace a
individuální přístup lektorů ke studentům - dokáží opravdu naučit, takže si z lekcí něco odnesete,
pomáhají vám si k jazyku vytvořit vztah a zdokonalovat se v něm. To je Perfect World. Rozhodně
doporučuji.“

Hodnoceno 4.12.2018 z IP: 88.102.13.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

429. Kateřina Sýkorová, učitelka němčiny

„Atmosféra školy je příjemná, skoro rodinná. Zaměstnanci, se kterými jsem se setkala, byli
pokaždé milí a vstřícní. Výuku u své lektorky bych známým rozhodně doporučila.“

Hodnoceno 28.11.2018 z IP: 88.100.168.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

430. Simona Pavlíčková

„Se Školou PerfectWorld jsem obsolvovala tři tábory. Vždy to bylo velice příjemné a přínosné.
Nemůžu si stěžovat!“

Hodnoceno 28.11.2018 z IP: 46.135.8.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

431. Anna Svobodová

„Na jazykové kurzy nechodím, ale byla jsem na anglickém jazykovém táboře a jsem z toho
nadšená. Líbilo se mi, že nás tam bylo málo, takže lektorka se mohla věnovat nám všem. Když
bych měla vyjmenovat 3 pozitiva …pokračování na další straně…

strana 112/170



…pokračování z předchozí strany…  školy tak asi že se nejede striktně podle učebnice, protože tim se
člověk moc nenaučí, výuky jsou dělané hlavně formou komunikace a v neposlední řadě, jak už
jsem psala, tak že nás na hodinách je málo, takže člověk se naučí mnohem více. Jako jazykovku
bych asi jinou nevolila a určitě doporučuji i ostatním.“

Hodnoceno 28.11.2018 z IP: 77.48.26.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

432. Markéta Velichová, obchodní zástupkyně plzeň

„Ve škole vládne přátelská, pohodová atmosféra. Lektoři jsou vždy na lekce výborně připraveni.
S výukou jsem vždy byla spokojena a to hlavně zejména s Míšou Pihrtovou a Dominikou
Paškovou.“

Hodnoceno 27.11.2018 z IP: 89.102.243.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

433. Zdeněk Vít

„Jsem spokojen s výukou i s lektory, kteří se se mi věnovali a věnují. Rád bych však zejména
vyzdvihl Katku B a Štěpánku P. Zejména si považuji příjemnou takřka rodinnou atmosféru.“

Hodnoceno 27.11.2018 z IP: 85.163.109.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

434. Vlastislav Musil, šéfkuchař Kralovice

„Musím říct, že mě příjemně překvapil přístup všech lidí v Perfect Worldu. Už dlouho jsem se
nesetkal s kombinací kde lidé rozumí své práci a jsou zároveň vstřícní. Velice oceňuji, že když se
vyskytne jakýkoliv problém tak se najde řešení které je jak rychlé tak i efektivní. Škola působí jako
takový menší rodinný podnik, lektoři jsou přátelští ale když je potřeba tak si dokaží sjednat
respekt což je obzvláště ve výuce nezbytné. V podstatě nemám žádný negativní dojem co bych
mohl zmínit. Jsem rád za sebe, že dokážu dělat pokroky a za to bych Perfect Worldu rád
poděkoval. Za mě to nejvyšší hodnocení a všem doporučuji.“

Hodnoceno 23.11.2018 z IP: 46.29.224.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

435. Šárka Burešová, účetní, Rodenstock ČR, s.r.o. Klatovy

„Perfect World s.r.o. je nejlepší jazyková škola, kterou jsem měla možnost poznat. Naprosto
skvělé lektorky - Míša příjemná, trpělivá; Dominika vždy plná energie. Oceňuji přípravu na
hodiny a výuku bez učebnice. Zajímavým tématům je věnován dostatek času a je kladen důraz na
praktické používání. Obdivuji čas, který si poctivě najdou na opravu domácích úkolů. Vřele
doporučuji, na hodiny se opravdu moc těším :-) “

Hodnoceno 22.11.2018 z IP: 31.30.5.xxx (více hodnocení z této IP adresy )
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436. Jana Andrlová, mzdová účetní, Rodenstock s.r.o. Klatovy

„Já jsem naprosto nadšená. Výuka má švih a po celou hodinu je žák zapojen, musí se soustředit,
poslouchat a komunikovat. Kladně hodnotím i domácí úkoly, které nutí si učivo zopakovat. Díky
přístupu a výuce Domči, mne kurz AJ velmi baví a nestydím se mluvit. Domčo díky “

Hodnoceno 19.11.2018 z IP: 31.30.5.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

437. Ivo Baumruk, příprava investic, ČEVAK a.s. Přeštice

„Přátelský přístup lektorů ke studentům a celkově taková příjemná rodinná atmosféra. Učitelé byli
milí, ale zároveň i přísní, striktně vyžadovali plnění zadaných úkolů, což nutilo studenty k
soustavné práci. Hodiny byly sice náročné, ale chodil jsem na ně rád a měl jsem radost a dobrý
pocit z pokroku nejen mého, ale i celé skupiny, který byl vidět na každé další lekci. Líbila se mi i
tvůrčí a dynamická atmosféra na lekcích, kdy nejen z lektorů, ale i ze studentů přímo sálala snaha
posunout se co nejdále. Myslím, že během kurzu se mi podařilo pochopit zákonitosti jazyka
(zejména gramatiky) a nyní už je jen na mě, jak s těmito základy dále naložím. Rozhodně mohu
školu doporučit.“

Hodnoceno 19.11.2018 z IP: 193.85.28.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

438. Vít Matoušek

„Opravdu přátelské až rodinné prostředí, vstřícná a uvolněná atmosféra pohody. Agniezska je
skvělá a na hodiny konverzace se těším. Jen tak dál. S pozdravem Matoušek Vít“

Hodnoceno 18.11.2018 z IP: 212.79.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

439. Marek Zahradník, student VŠ Dobřany

„Na této škole se mi nejvíce líbí styl výuky. žádné neefektivní a drahé učebnice, místo toho se ten
jazyk prostě učíte používat. Osobně jsem nikdy nedosáhl tak rychlého pokroku v jazyce, jako
tady v této škole. Jako pozitivní bych určo hodnotil individuální přístup zaměstnanců ke studentům
a celkově takovou rodinnou atmosféru. Učitelé jsou milí, ale zároveň striktně vyžadují domácí
úkaly, což já jako velmi líný člověk ocením. Rozhodně mohu školu doporučit. Teď jsem se zde
začal učit španělsky, ale před nějakou dobou jsem se v této škole učil anglicky a naučili mě to tak
dobře, že jsem mohl jet studovat do zahraničí :)“

Hodnoceno 18.11.2018 z IP: 89.24.35.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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440. Kateřina Simbartlová, účetní, Rodenstock Klatovy

„Líbí se mi kamarádský přístup. Výuka je sice rychlejší, ale rozhodně je přínosná. Doporučuji“

Hodnoceno 13.11.2018 z IP: 31.30.5.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

441. Martina Bílá, vedoucí procesu, Rodenstock ČR s.r.o. Klatovy

„systém bez učebnic mi zpočátku moc nevyhovoval, ale nyní už s tím nemám problém cítím u sebe
pokrok a větší sebejistotu“

Hodnoceno 7.11.2018 z IP: 31.30.5.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

442. František Jarolím, Vedoucí týmu, Rodenstock Klatovy Klatovy

„Moderní forma výuky, není potřeba kupovat stohy knih (kterých už mám doma opravdu hodně),
od začátku hodiny se člověk nezastaví (výuka je intenzivní) a hodina velmi rychle uběhne. Výuka
probíhá u nás ve firmě, 1 x týdně. S výukou jsem spokojený, školu bych doporučil svým
známým.“

Hodnoceno 6.11.2018 z IP: 31.30.5.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

443. Petra Martínková , obchodní referent , Rodenstock ČR Klatovy 

„Naše firma měla obrovské štěstí, že pro výuku jazyků našla školu Perfect World. Po dřívějších
zkušenostech mám pocit, že výuka dává smysl a přináší výsledky. Děkuji Míše a Dominice za
jejich čas a trpělivost! Petra Martínková Rodenstock Č.R.“

Hodnoceno 6.11.2018 z IP: 31.30.5.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

444. Lucie Korcová, administrativní pracovnice zákaznického servisu, Rodenstock ČR Klatovy

„Líbí se mi přístup, tempo a domácí úkoly, byť jich je celkem dost a najít si na ně čas je někdy
obtížné, neměnila bych. Je to způsob, jak se na angličtinu opravdu a s chutí podívám. Hodiny
jsou super, chodím na ně ráda a pozoruji i pokrok, který dělám já i celá skupina. Přístup Dominiky
je profesionální - umí pochválit i říct o chybách a zároveň velmi originální a proaktivní. Školu bych
určitě doporučila.“

Hodnoceno 6.11.2018 z IP: 31.30.5.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

445. Jakub Lenk , SW analytik a architekt, ICONICS Europe b.v. Plzeň

„O Perfect Worldu jsem se dozvědel od přítelkyně, která ji několik let navštěvuje. Už při osobním
pohovoru s paní Paškovou jsem nabyl dojmu, že jsem na správném místě. Má …pokračování na další
straně…
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…pokračování z předchozí strany…  domněnka byla potvrzena hned při první hodině, kdy hodina byla
dynamická, přátelská, zábavná a hlavně bez hluchých míst a prostojů - prostě intenzivní a nabitá
do poslední minuty. Jelikož navštevujeme individuální lekce se zameřením na přípravu na
zkouškum každá další hodina se již zaměřovala na naše nedostatky, špatně zažité zvyky a
hlavně témata zkoušky. Jako pozitiva školy vidím individuální přístup (a to nejen při individuálních
hodinách), přátelské prostředí přímo vybízející ke studiu i samostudiu jazyka (= nejen plnení
domácích úkolů) a možnost navštěvovat skupinové hodiny nad rámec standartní výuky. Školu
rozhodně doporučuji.“

Hodnoceno 6.11.2018 z IP: 212.79.110.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

446. Petre Stupka, procesní technik, Rodenstock

„pozitiva: atmosféra při výuce se školou jako takovou zkušenost nemám, takže další hodnocení
až v následujícím formuláři“

Hodnoceno 6.11.2018 z IP: 31.30.5.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

447. Libor Pivoňka, manažer

„Výuka je hodně intenzivní a zaměřená na ovládnutí daného téma. Vítám opakování s tlakem na
vyvinutí vlastní iniciativy, kteá přispívá k zapamatování látky. I při vynechání semináře jsem byl
automaticky zapojen a vtažen do probrané látky. Školu určitě doporučuji. “

Hodnoceno 5.11.2018 z IP: 188.120.203.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

448. Ivana Krejčová, účetní, Rodenstock ČR s.r.o. Klatovy

„Jazykovou školu bych určitě doporučila. Hodiny angličtiny se mi moc líbí. Chválím skvělý přístup
lektorky Dominiky. Díky ní jsou pro mě hodiny angličtiny motivací na sobě pracovat. Určitě bych
jazykovou školu svým známým doporučila.“

Hodnoceno 16.10.2018 z IP: 31.30.5.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

449. Iveta Marešová, asistentka na obchodním odd., Rodenstock ČR s.r.o. Klatovy

„Školu bych rozhodně doporučila - je originální. Největší pozitiva: skvělé podrobné vysvětlení
gramatiky hodně konverzace procvičování výslovnosti - opakování slov a celých vět nahlas do
poslední vteřiny využitá hodina - nezbývá čas na nic jiného než na angličtinu, a tak to má být:-) “

Hodnoceno 15.10.2018 z IP: 31.30.5.xxx (více hodnocení z této IP adresy )
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450. Lucie Vokáčová, Rodenstock Klatovy

„Pozitiva - pozitivní přístup, alternativní výuka, profesionální lektoři S výukou jsem velmi
spokojena, lektorka je příjemná. Atmosféra je uvolněná a hodina mě strašně baví. Určitě bych
školu svým známým doporučila.“

Hodnoceno 15.10.2018 z IP: 31.30.5.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

451. Hanka J., logistika , Rodenstock Klatovy

„Perfect World máme dotované zaměstnavatelem a hodiny angličtiny si nemůžeme vynachválit. S
každou další hodinou člověk odchází s novými a zajímavými znalostmi. “

Hodnoceno 14.10.2018 z IP: 82.100.44.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

452. Sylvie Hubičková, Obchodní zástupce, Eakin CZ s.r.o. Plzeň

„Velké pozitivum je určitě malá skupina. Lektor má na nás čas a může se nám více věnovat.
Atmosféra je super, částo se zasmějeme a vzájemně se podporujeme k lepším výkonům. Školu
bych určitě doporučila, jsem velmi spokojená“

Hodnoceno 13.10.2018 z IP: 91.220.122.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

453. Lucie Krausová , studentka VOŠ Plzeň

„Už od začátku jsem tušila, že Perfect World bude kvalitní jazyková škola. A po prvním měsíci
výuky to mohu jen potvrdit. Jako jedni z mála se snaží splnit to, co slibují a to velmi oceňuji. Mezi
3 pozitiva určitě zařadím domácí úkoly - díky nim si veškeré vědomosti pořádně upevníme, menší
počet studentů během kurzu a osobní přístup. Druhá věc, co mi na přístupu vyhovuje je vedení k
preciznosti. Pokud uděláte chybu, máte čas na to přijít v čem spočívá a opakovat větu dokud ji
neřeknete dobře.Jen tak vám něco neodpustí. A věřte mi, bude malá šance, že v budoucnu chybu
znovu uděláte. :-D Mimo jiné lektoři jsou velice milí a profesionálové každým coulem. Pokud
chcete udělat pokrok ve svých znalostech jazyka a zároveň se těšit na fajn partu lidí, tak určitě
zamiřte do Perfect World. “

Hodnoceno 7.10.2018 z IP: 212.79.110.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

454. Alexandra Weberová, mateřská dovolená/úřednice Plzeň

„Atmosféra ve škole byla moc příjemná, sešla se pěkná skupina lidí. Ondra Pašek, náš lektor, byl
úžasný! Super výslovnost, dokonale všechno vysvětlil a když nám (mě) něco nešlo opakoval to
stále dokola - pak to vážně nezapomenete! Jeho domácí úkoly byly …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  nápadité - hlavně když jsem měli psát příběh z vybraných slov:-)
Výuka a domácí úkoly k tomu zabrali spoustu času, ale alespoň v mém případě se ten čas vážně
vyplatil. Po absolvování kurzu jsem zvládla odjet do USA a prostě se domluvit !!!! Smekám a
doufám, že v budoucnu budu moci zase nějaký kurz absolvovat. To co my dala Perfect Word mi
škola před xxxxx lety rozhodně nedala!!! Držím palce - hlavně na další skvělé lektory a
spokojené studenty. JÁ BYLA MOC !“

Hodnoceno 5.10.2018 z IP: 195.113.166.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

455. 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 )

456. MArek Holko , stavbyveduci

„Najviac sa mi na skole paci individualny pristup. Jej pozitiva su hlavne spravny pristup lektora,
odbornost a doraz na precvicovanie. Pristup zamestnancov je dobry, ale chcelo by to aby si
lektor nechal priestor aj na odpovede na otazky a nedodrziaval tak striktne harmonogram, je to
potom ako v skole. Inak vsetko prebieha uplne vpohode, lektor sa snazi co najlepsie a
najjednoduchcie podat latku :)“

Hodnoceno 25.9.2018 z IP: 85.71.64.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

457. 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 )

458. Martin Flídr Plzeň

„100% osobní přístup v domlouvání počtu a délky lekcí (absolvoval jsem 10 lekcí individ. výuky) -
potřeboval jsem během cca měsíce a půl zapracovat na AJ a domluvili jsme se prakticky ze dne
na den - SUPER! Štěpánka byla na hodinu vždy velmi dobře připravena, neodpustila mi vůbec nic
a měla se mnou "svatou" trpělivost. Výuku doporučuji hlavně těm, co se opravdu chtějí jazyk
naučit a umí pro to něco udělat - úkoly, samostudium. Připravte se na muka vymýšlení vět na dané
téma. Výborný způsob jak donutit člověka přemýšlet a používat probíranou gramatiku v daném
jazyce, ale mě v té chvíli věty nešly vymyslet …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  ani česky - mám dojem, že Štěpánka měla z mých muk škodolibou
radost:-) Škola je obecně vedena k výborné atmosféře, kohokoli potkáte, velmi pravděpodobně
bude mít na tváři úsměv. Zkrátka se určitě budete od první chvíle cítit dobře. Prostor k zamyšlení
vidím zde: Standardy - lektoři mají natrénované (a asi i povinné) standardy výuky, což jistě
zaručuje určitou úroveň všech, ale ne zcela se hodí do individuální výuky. Potřetí, či počtvrté
čtená věta z tabule mi v hlavě rozsvítí kontrolku, že toto je opravdu drahé čtení a ztráta času - od
toho mám domácí přípravu. Stejně tak "Simon says", jenž má psychol. význam ve skupině, ale
mne připravuje o drahocenný čas ke studiu a nic mi nedá. Úvod a příprava koncentrace před
hodinou být musí, ale rozhovor na téma jak se máš a cos dělal, který Simonovi vždy předcházel,
by bohatě stačil. Ale vydržel jsem :-) Zkrátka jsem měl občas pocit, že jde o "trochu jalovou"
časovou výplň, místo které by se dalo probrat více věcí - poměr cena / užitek. Celkový pocit je
ale opravdu pozitivní. Známkoval jsem dvojkou - nebyla možnost jedna mínus. “

Hodnoceno 11.9.2018 z IP: 62.240.166.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

459. 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 )

460. Lucie Kalousková

„Nejvíce se mi líbilo domácí prostředí v rodinném domku. Třemi největšími pozitivy školy jsou -
výborná komunikace mezi školou a studentem, snadná dostupnost v blízkosti MHD nebo možnost
parkování přímo u školy a kvalitní lektoři. Atmosféra ve škole je velmi příjemná a pohodová.
Zaměstnanci školy přistupují ke studentům s respektem k jejich momentální jazykové úrovni a jsou
ochotní a trpěliví. S výukou jsem byla maximálně spokojená a určitě bych školu doporučila svým
známým.“

Hodnoceno 23.8.2018 z IP: 212.79.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

461. Jáchym Wiesner

„Bylo to opravdu super. Moc se mi líbil přístup učitelů. Byla u vás skvělá atmosféra a všem vaši
školu doporučuji. Asi nejlepší výuka němčiny jakou jsem zatím zažil... “

Hodnoceno 17.8.2018 z IP: 212.79.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

462. Ivana Justová, zubní lékařka, Dr. Justová s.r.o. Plzeň

„Přátelské prostředí, hravý styl výuky, individuální přístup. Lektorka Míša byla vždy …pokračování na
další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  příjemně naladěna. Ocenila bych roztřídění studentů podle úrovní,
ale chápu, že vzhledem k charakteru navštěvovaného kurzu a relativně nízké účasti to nebylo tak
úplně možné. Rozhodně by mě zajímalo, jak probíhají kurzy pro pokročilé, zatím mohu školu
rozhodně doporučit začátečníkům a mírně pokročilým.“

Hodnoceno 15.8.2018 z IP: 89.102.254.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

463. Gabriela Šimková, asistent pedagoga

„Na táboře pro dospělé s výukou aj jsem byla vcelku spokojená. Určitě oceňuji malý kolektiv,
intenzivní konverzace během výuky i procvičování nových slovíček vrámci zapamatování.
Atmosféra byla velmi přátelská a otevřená. Určitě bych doporučila tento tábor těm, kteří rádi
jezdí na tábory a mají blízko k přírodě a pobytu v ní. “

Hodnoceno 30.7.2018 z IP: 79.98.75.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

464. Petr Špás, IT Administrátor, Rodenstock ČR s.r.o. Klatovy

„S jazykovou školou jsem spokojen, líbí se mi jiný způsob výuky, než je na jiných školách. Přístup
lektorů je vstřícný, na dotazy vždy odpoví a umí dobře vysvětlit látku, lektoři jsou dobře
připraveni a jsou náležitě přísní, tj. neodpustí žádnou i sebemenší chybu. Tento způsob výuky je
pro mne určitě přínosný a již po půl roce mohu říci, že jsem se zdokonalil a doplnil si již získané
vědomosti. Při komunikaci se zahraničními kolegy jsem si jistější. Školu určitě doporučuji.“

Hodnoceno 27.7.2018 z IP: 31.30.5.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

465. Miroslav Týml, programátor, Rodenstock Klatovy

„S jazykovou školou jsem spokojen, výuka má řád, lektoři jsou perfektní. I když se mi moc
nechce, jsem rád že jsem donucen dělat úkoly. Po necelém roce na sobě cítím posun v gramatice i
v komunikaci. Při komunikaci na hotline ze mě spadla nervozita. “

Hodnoceno 26.7.2018 z IP: 31.30.5.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

466. František Kácha, technik, Rodenstock ČR  s.r.o. Klatovy

„Jazykovou školu Perfect World bych s klidem komukoliv doporučil. Zažil jsem již celou řadu
jazykovek a lektorů a Perfect World patří určitě k těm lepším. Formát výuky je dobrý a myslím, že
i efektivní. Lektorky mají hodinu vždy dobře připravenou. “

Hodnoceno 26.7.2018 z IP: 31.30.5.xxx (více hodnocení z této IP adresy )
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467. Michal Bláha , Technik laboratoře a kvality, RSF Elektronik s.r.o Stříbro

„Jazykovka na mě zapůsobila kladným dojmem - rád doporučím ostaním. Myslím, že jsem dost
postoupil v učivu, oproti předchozí jazykovce. Atmosféra byla uvolněná, lektoři to s lidmi uměli s
vtipem a grácií. Vždy pozitivně naladili i slabší sudenty. Budu rád pokračovat.“

Hodnoceno 23.7.2018 z IP: 85.70.168.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

468. Adéla Vartlíková , student SŠ Líně

„Úžasně motivační přístup ke studentům, velice povedené jazykové tábory, doporučuji všem
vyzkoušet - skvělé.“

Hodnoceno 23.7.2018 z IP: 85.71.68.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

469. Alena Marečková, Mzdová účetní pro Švýcarsko Plzeň

„Děti byly na pobytovém táboře. Podle jejich reakcí byl přístup bezvadný, individuální. Mě se
líbilo, že majitelé dokázali po táboře každému rodiči povědět něco o jejich dětech a všichni byli
mile překvapeni co děti dokázaly. “

Hodnoceno 22.7.2018 z IP: 212.79.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

470. Jiří Chudomel, Technický pracovník

„ V letním jazykovém táboře probíhala výuka zábavnou formou a střídala se vždy gramatika,
následné uvedení do praxe buď psanou nebo mluvenou formou a dále na uvolnění proběhla
společná hra s ostatními studenty. Společné hry se odehrávaly často na procházkách po krásném
okolí kempu. 2x denně byla velice slušná hromada písemných úkolů s procvičením ten den
vyučované nebo již vyučované gramatiky. Skvělé je, že kemp byl v duchu rodinné a přátelské
atmostéry. Dominika měla na kempu úžasnou dceru Ráchelku, studentka Míša chovala malého
Františka a já jsem si se psem Rafíkem taky užil hodně legrace ve volném čase. Ondra Pašek jako
šéfkuchař si zaslouží velké ocenění a vařil a pekl skvěle. Letní kurz angličtiny vřele doporučuji a
rád bych se v budoucnu chtěl zúčastnit dalšího letního kempu.“

Hodnoceno 12.7.2018 z IP: 195.88.164.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

471. Stanislava Andrlíková , koordinátor, Rodenstock Klatovy

„Lektoři k nám dojíždí na firemní kurzy Aj. Už jsme tu měli spoustu jazykových škol, ale až teď je
tu někdo, kdo opravdu umí učit. Hodina má rychlý spád. Lektoři …pokračování na další straně…

strana 121/170



…pokračování z předchozí strany…  jsou neuvěřitelní! Je jasné, že příprava být musí, ale 30 minut týdně
člověk určitě najde. Gramatika je perfektně vysvětlena. Jsem maximálně spokojená, protože
vidím konečně na sobě pokrok. Určitě bych všem doporučila. Dceru posílám na letní kurz, aby tu
dohnala, co se ve škole za roky nenaučila.... :-)“

Hodnoceno 12.7.2018 z IP: 31.30.5.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

472. Michaela Zelenková, oblastní manager, ADW FEED,a.s. Seletice

„účastnila jsem se letního anglického tábora pro dospělé, měla jsem nějaká očekávání vzhledem
ke zkušenostem s podobnými akcemi od jiných jazykovek. Perfect World ve všech ohledech
předčil má očekávání. Angličtina byla velmi intenzivní. Lektorka Dominika Pašková byla přísná,
důsledná i přátelská, všechno se zaměřením na výkon- všichni účastníci udělali znatelný pokrok
ve všech oblastech. Důraz byl kladen nejen na mluvení, ale na celkovou schopnost užívat
anglický jazyk korektně. Odvezla jsem si návod na to, jak udělat pokrok v angličtině, nové přátele
a motivaci, abych se připravila k mezinárodní zkoušce.“

Hodnoceno 9.7.2018 z IP: 194.228.11.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

473. Petr Souček, manager, IT Bohemia s.r.o. Plzeň

„Do studia jsem se pustil s jasným cílem. To, co mi škola Perfect World dává /ale pozor: nedává
nic zadarmo - úkol mám prakticky na každý den a je to to, co jsem očekával a jsem za to rád/
mne posouvá dále. Výuka mne baví a cítím smysl. Mohu ovlivnit tempo i obsah dle svých potřeb
či pocitů. Děkuji“

Hodnoceno 24.6.2018 z IP: 89.24.53.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

474. Marta Jabůrková Běleč

„Přátelský přístup, flexibilita indiviuální výuky, prostor pro konverzaci určitě doporučuji“

Hodnoceno 21.6.2018 z IP: 194.50.240.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

475. Aleška Čeňková , lektor, Galerie města Plzně Plzeň

„Přístup zaměstnanců je přátelský a velmi vstřícný, ve škole panuje rodinná atmosféra. Můj syn se
mnou může být bez problémů při výuce, což mi velmi pomohlo. Oceňuji, že se v létě výuka
odehrává na zahradě. Školu doporučuji.“

Hodnoceno 4.6.2018 z IP: 212.79.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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476. Aleš Singer

„Do této školy jsme přihlásili obě naše děti. Jsou spokojené s přátelským přístupem lektorů. Po
několika měsících začínají samy od sebe jednoduše mluvit anglicky. Oceňujeme, že skupina je již
od 2 dětí, takže výuka je hodně intenzivní. Školu mohu doporučit.“

Hodnoceno 2.6.2018 z IP: 89.103.243.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

477. luděk, Vedení společnosti, Romino Car s.r.o. Plzeň

„Skvělý přístup, důslednost“

Hodnoceno 2.6.2018 z IP: 80.188.114.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

478. Radek Švanda Plzeň

„Prostředí školy, styl výuky, celková skladba lekcí je zábavná. Probíraná témata mají smysl. Počet
účastníků na skupinovýc lekcích nebyl nijak vysoký. Hodnotím pozitivně.“

Hodnoceno 25.5.2018 z IP: 93.99.25.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

479. Pavlína Vočková, učitelka, Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní Praha 

„Během víkendového kurzu jsem se naučila spoustu nového jak z oblasti jazyka samotného, tak z
didaktiky, což jako učitelka samozřejmě vítám. Mám zkušenost s lektorkou Dominikou, která svým
pozitivním a energickým přístupem dává lekcím spád a nedovolí "žákům" polevit. Upřímně mohu
napsat, že to byl kurz, na kterém jsem naučila mnohem více, než jsem čekala. A ještě mě to bavilo
:-)“

Hodnoceno 14.5.2018 z IP: 81.0.223.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

480. Jana Ronešová, OSVČ Plzeň

„Moc se mi líbí vysvětlení učiva a přístup pedagoga Spokojenost dcery Zlepšení ve škole školu
určitě doporučím známým“

Hodnoceno 10.5.2018 z IP: 46.13.139.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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481. Andrea Churáčková, Koordinátor kvality, Monteferro Hrádek Hrádek 

„Hodiny probíhají u nás ve firmě a atmosféra je příjemná. Učitel Vladislav Chval nám dává
domácí úkoly, což je dobře,protože mě to donutí se učit. Je vstřícný, vtipný a trpělivý. Vždy se
ujišťujeme, že opravdu všemu rozumíme. Hodiny mi vyhovují.“

Hodnoceno 10.5.2018 z IP: 188.95.122.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

482. Lenka Dvířková ,  

„Je nelehké podrobně hodnotit školu po pěti hodinách výuky, nicméně tím, že pokračuji prakticky
vyjadřuji svoji spokojenost. Oceňuji, že nabízí individuální kurzy, kde se vyučující opravdu velice
snaží vyjít vstříc mým časovým požadavkům. Dálším pozitivem je připravenost lektora na hodinu
a vypracovávání domácích úkolů (nedovolí tím doma zahálet). A co dále kladně hodnotím je
forma výuky, kdy si díky opakování látky během hodiny hodně věcí pamatuji ihned. Atmosféra
během výuky je fajn, bez stresu a nervů a díky tomu se na každou hodinu opravdu těším. S
přístupem paní Paškové, i svého lektora Ivana jsem zatím velice spokojena. Mít více času, přidala
bych si ještě další hodinu týdně navíc (chodím 2x týdně). “

Hodnoceno 8.5.2018 z IP: 185.154.60.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

483. Miroslav Maleňák, udržba strojů, Doosan Plzeň

„Kurzy se mi líbí, Oceňuji malý počet studentů v našem kurzu 3. Proto je velký prostor k mluvení.
Lektorka vý borná . Jen je to pro mě trochu dražší neboť se musím po kurzu vždy odměnit a
zastavit se v pivovaru Raven na pivko.“

Hodnoceno 8.5.2018 z IP: 89.176.205.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

484. Helena Vaskova

„Byla jsem na vikendovem pobytu,tudiz jakoby rychlokurs :-). Dominika s Ondrou super sehrana
dvojka.Snazi se,aby bylo vsechno na jednicku. Co se tyka vyuky,s Dominikou to pro me bylo
super.Vyuka na zahrade nebo v baracku ,hodne konverzace ve dvojicich. Hodne drylu a
opakovani bylo fajn.Dominika stiha opravovat chyby.Celou soboru nas ucil nekdo jiny a to me
nebavilo.Mluvit s chybama me nebavi.Snazil se,ale nestihal opravovat ,takze pro me byl ten den
zkazeny.V nedeli to Dominika dohnala,ale .... Ondra varil vytecne,ale jela jsem tam kvuli
anglictine. “

Hodnoceno 8.5.2018 z IP: 185.91.169.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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485. Jana Grolmusová, manager, G-interier s.r.o. Plzeň

„Školu bych určitě mohla doporučit, domluva s Dominikou ohledně lekcí byla výborná, s lektorem
Ivanem jsem byla velice spokojená. Na mé angličtině je znát velký pokrok.“

Hodnoceno 2.5.2018 z IP: 46.174.20.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

486. Michal Urban, jednatel, FLEX SERVICE, s.r.o. Plzeň

„S výukou jsem byl spokojený, oceňuji příjemné prostředí, připravenost a energii lektorky,
jazykovou školu doporučuji. “

Hodnoceno 28.4.2018 z IP: 188.175.101.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

487. Jan Trnka, Sales manager, Meusburger Georg GmbH & Co KG Litvinov

„Tato jazyková škola mi dala náboj do života, tím, že mě ukázala pozitivní přístup k životu a také
to, že opravdu většina výzev je realizovatelná. Buď chceš a nebo to jsou jen řeči. Anglicky jsem
neuměl pomalu ani promluvit. Aktuálně pracuji jako manažer v Rakouské společnosti, kde každý
dne potřebuji cizí jazyk ke komunikaci s kolegy, zákazníky, k zadávání informací do systému pro
ostatní kolegy. Služebně cestuji po Evropě a absolutně mě nesvazuje strach nebo nejistoto, že
nevím jak se někde domluvím a jak si věci zařídím. Ten pocit svobody je neuvěřitelný. Běžte k nim
a uvidíme, že vám naučí žít s tím, že druhý jazyk se je samozřejmostí a velkým přítelem ve vašem
životě. Jo a 1. když pojedete na dovolenou mnohem víc si to užijete. Jo a 2. Dominika,
manažerka PerfectWorldu je nejenergičtější žena, kterou jsem poznal. Jo a 3. Všichni ostatní
lektoři jsou Hvězdičky a sluníčka :-)“

Hodnoceno 27.4.2018 z IP: 46.135.73.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

488. Petr Polák, penzista Plzeň

„Zůčastnil jsem se výkendového kurzu angličtiny od 20.5. do 22.5 2018. Navštěvuji jazykovou
školu Perfect-World možná 5-6 let, takže jsem věděl, že to bude náročný výkend. Ale chtěl jsem
jsem si dokázat, že ještě na to mám / je mě 69 let /. Bylo to fakt náročné /zvláště druhý den
večer jsem to skoro vzdal/, ale Dominika mě tak neustále motivovala, že jsem to dal!!! Byla ,jako
vždy, perfektně připravená, vyžadovala stoprocentní zapojení, ale bylo to všechno v takové
pohodě, že jsem to nejen přežil, ale i si hodně odnesl. Počínaje opékáním buřtů na ohni až po její
pověstné "homewokry" to nemělo chybu. A ty ranní rozcvičky!! Přálo nám počasí / mohli jsme se
učit venku na zahradě/ a fakt jsme si navzájem sedli. Tolik jsem se už dlouho nenasmál. Mohl
bych vyjmenovat další plusy - perfektní zázemí, ale hlavně bych zdůraznil profesionální přístup a
neskutečná pohoda. Můžu jen doporučit!!! Petr“

Hodnoceno 26.4.2018 z IP: 89.102.117.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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489. Tatiana Antonova, student VŠ

„Po přečtení recenzí jsem se dlouho nerozmýšlela a hned se přihlásila na kurz Němčiny. 1. věc,
co mě velice příjemně překvapilo, byl "vstupní pohovor", měla jsem šanci vyjádřit své přání a cíle
neboť celý kurz se od toho odvíjel, samozřejmě s přihlédnutím na moji stávající úroveň. Přístup
byl naprosto individuální, to je pro mne velké plus, je vidět, že Perfect World jde opravdu o
každého jednotlivce. Opravdu po každé hodině jsem měla pocit, že jsem si něco odnesla. Velmi
mi vyhovovalo, že jsme se soustředili jak na komunikační tak i na gramatickou složku najednou,
veškeré naučené gramatické jevy jsem měla možnost vyzkoušet při konverzaci, lektorka Domča
mě hnedka opravovala, což je super. Na hodiny jsme se opravdu těšila, byla to pro mě relaxace
po náročném dni a navíc, jsem pozorovala u sebe velké pokroky, to mě ještě více motivoval se
zlepšovat. “

Hodnoceno 24.4.2018 z IP: 147.228.136.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

490. Marcela Votavová, vedoucí školní jídelny

„Toufám si říct, že jsem byla jedním z prvních studentů PerfectWorld. Do jazykovky jsem šla za
skvělou učitelkou a hlavně zakladatelkou školy Dominikou. Byla jsem věčný začátečník a díky
Dominičinu nasazení jsem se odhodlala udělat si jazykovou zkoušku KET. Sice je to ta nejnižší
Cambridge zkouška, ale já jsem na to moc drdá.Když se Dominika rozhodne někoho naučit
jazyk,dokáže to! Je náročná, nekompromisní, nezná slova "to nejde", "nezvládnu to"! Svou
buldočí vytrvalostí donutí člověka kousnout se a vydat ze sebe maximum. Učení v PerfectWorld
nebyl jen dril,ale také skvělý čas strávený s ostatními studenty v super přátelské atmosféře.
Troufám si říct, že kolegové z kurzu jsou ještě po letech moji přátelé. Jazykovou školu
PerfectWorld určitě doporučuji!!!“

Hodnoceno 23.4.2018 z IP: 195.122.213.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

491. P.Alexandra Průšová, student Karlovy Vary

„ Obrovská spokojenost s výukou (!!!), s osobním přístupem, s ubytováním i stravou.
Bezproblémová komunikace a vstřícnost s každým problémem. Doporučuji jako přípravku k
maturitám, ale také jako příjemný čas strávený v kolektivu. Výuka nenásilně hrou i samostatné
úkoly bez pocitu trapnosti, když nevíte. Proto se rádi vracíme a už zvažujeme další letní tábor a
přípravu ke státnicím z NJ a Aj. Kdybychom mohli dáme velkou 1 s *. “

Hodnoceno 23.4.2018 z IP: 193.179.186.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

492. Helena Šimčíková, Hr business partner, Rodenstock CZ s.r.o. Klatovy

„Je perfektní, že v lekcích je zařazeno všechno: konverzace formou vymýšlení vět a reakce na
druhého, jestli byla správně, procvičování …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  slovíček hrou Simon says a něco málo i gramatiky, která
nepřevažuje:) Lektorka je velmi zkušená a rozhodně mám pocit, že se od ní mám co učit a styl
vedení kurzů mi od lektorky naprosto vyhovuje. S časem probíhajícího kurzu jsem spokojená a
vyhovuje mi, že kurzy probíhají ve firmě a nemusím nikam dojíždět. “

Hodnoceno 20.4.2018 z IP: 31.30.5.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

493. Jan Vimpel

„Na škole se mi líbila přátelská atmosféra, ve které výuka probíhala. Velké plus je možnost
individuálních hodin. Výuka ruského jazyka probíhá s velmi přátelskou lektorkou a určitě bych
tyto hodiny doporučil každému, kdo se chce učit ruský jazyk. “

Hodnoceno 18.4.2018 z IP: 91.228.100.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

494. Vladimír Šůna, manager, ROWE RECYCLING s.r.o. Březnice

„Vstřícnost vedení a lektora způsob výuky jazyka Příjemné prostředí“

Hodnoceno 17.4.2018 z IP: 109.81.210.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

495. Michal Dostál

„Jazykovou školu bych určitě doporučil, výuka probíhá v příjemném až rodinném prostředí.
Výuka mi hodně dala.“

Hodnoceno 17.4.2018 z IP: 91.228.100.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

496. Martin Zdeněk, lektor, Rodenstock s.r.o. Klatovy

„Oceňuji jak důsledný přístup k plnění úkolů, tak uvolněnou a pohodovou atmosféru při výuce.
Děkuji za věnování dostatečného prostoru neplánovaným tématům a jevům, které v průběhu
výuky vyplynuly z naší strany. Lekce u PF bych určitě doporučil. Tři pozitiva: důsledný přístup
dostatečné procvičení a prostor na "osahání si" probírané látky příjemná atmosféra, která
člověka zbaví případného ostychu z dělání chyb“

Hodnoceno 13.4.2018 z IP: 31.30.5.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

497. Tereza Regnerová, matka na RD

„Jsem velmi spokojená s výukou na Vaší jazykové škole. Máme skvělého lektora, který nás velmi
dobře vše vysvětlí a procvičí. Nevěděla jsem, co mám očekávat, ale mohu říct, že jsem mile
překvapena.“

Hodnoceno 12.4.2018 z IP: 77.48.109.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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498. Lorencová Hana, Zubařka, HL Plus s.r.o. Plzeň

„S výukou jsem velmi spokojena, výuku v této škole doporučuji známým. Oceňuji přístup lektora,
přátelskou atmosféru a přesnou strukturu a řád vyučování bez učebnic.“

Hodnoceno 11.4.2018 z IP: 88.102.107.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

499. Antonin Bouberle, Integrated Micro-Electronics

„Nekonzervativní, velice energický a přímočarý styl výuky. Kurzy mohu rozhodně doporučit
všem, kteří chtějí efektivně využít čas a naučit se cizí jazyk rychle a správně. “

Hodnoceno 11.4.2018 z IP: 82.142.66.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

500. sandra dischingerová, dentální hygienistka

„Se školou jsem velmi spokojena. Jako velkou výhodu beru to, že jsou kurzy dělány pro malé
skupiny lidí. Lektor má na nás tak více času a my ve skupině se stačíme všichni mezi sebou
prostřídat. Co se samotné výuky týče, tak s výkladem i procvičením jsem spokojena. Jen mi možná
chybí procvičování formou hry jako třeba rozdělení do dvou skupin, kdy jeden sedí zády k tabuli
a zbytek se mu snaží popsat dané slovo na tabuli (to je jen příklad). Určitě bych tuto školu
doporučila i ostatním, jelikož dříve jsem na této škole absolvovala i německý jazyk a tudíž vím, že
pokud bych začla úroveň od začátku, že se daný jazyk, alespoň v základech naučím.“

Hodnoceno 10.4.2018 z IP: 90.177.225.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

501. Miroslav Kulička

„Mé hodnocení se týká pouze výuky lektorky Dominiky Paškové, jelikož s aktuálním lektorem
jsem prozatím absolvoval jen několik lekcí a také z toho důvodu, že jazykové kurzy probíhaly v
naší společnosti a tím pádem celý „dojem“ tvoří pouze lektor a jeho příprava. Dominika má velmi
energický styl výuky, čímž připravuje studenty na reálné situace v životě, kde je v drtivé většině
případů zapotřebí reagovat pohotově. Struktura hodiny má příjemný poměr gramatiky,
konverzací na pestrá témata a jazykových her. Vše vždy připraveno na každou hodinu, tak, aby
se jednotlivé bloky výuky tematicky doplňovaly. Celkově výuka nenudí, naopak studenta drží v
tempu, hodina uteče až nečekaně rychle a ve studentovi zanechá pocit z dobře odvedené práce
a pokroku. Výuku všem budoucím zájemcům s klidným srdcem doporučuji. Jen tak dál a přeji, ať
se vše daří ;). “

Hodnoceno 10.4.2018 z IP: 194.25.102.xxx (více hodnocení z této IP adresy )
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502. Kamila Kličková , Dělník, RSF Elektronik - LTN Chotěšov

„Kurz probíhá ve firmě, proto nemohu hodnotit školu. Se srovnáním s předchozím jazykovým
kurzem, který u nás probíhal, mohu hodnotit jen pozitivně. Kurz přinesl do učení řád, který ocení
především začátečníci.“

Hodnoceno 9.4.2018 z IP: 185.154.60.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

503. Michael Živec, Programátor, viastore SYSTEMS Plzeň

„Líbilo se mi, že jsem se naučil aspoň trochu německy. Bohužel, v rámci svého zaměstnání hodně
cestuji, tudíž jsem poslední 4 měsíce neměl možnost školu ani jednou navštívit(to je důvod proč
jsem se naučil německy jen trochu). Přistup lektorky je moc dobrý :) Míša všechno podává
srozumitelnou formou a velmi přátelským přístupem. Naopak z naší strany tam byla lenost a
neochota dělat domácí úkoly, ale i navzdory tomu si s námi Míša poradila :) “

Hodnoceno 9.4.2018 z IP: 109.41.0.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

504. Hana Holečková, Hlavní účetní Plzeň

„Se školou jsem spokojená. Hodnotím podle pocitů a reakcí své dcery a ty jsou pozitivní.Kačka se
na hodiny těší a odchází vždy s úsměvem. Hodiny s Lukášem jsou podle ní skvělé, je zábavný a
dokáže děti nadchnout...zároveň asi vysvětluje jazyk srozumitelně a už se stalo, že Kačka přišla
nadšená, že konečně něco, co ve škole brali a tam to nechápala, díky Lukášovi pochopila. Já
bych školu rozhodně svým známým doporučila. “

Hodnoceno 9.4.2018 z IP: 185.50.127.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

505. Ivana Phamová Plzeň

„Výběr jazykové školy Perfect World byla pro mě správná cesta. Do kurzu jsem se přihlásila s
vědomím, že si potřebuji své znalosti obnovit a rozšířit. Každá lekce pro mě je skvělá, lektoři Ivan
a Kristýna jsou velice ochotní, milí, vstřícní a dokážou udělat skvělou atmosféru, aby se tam každý
individuální člověk cítil dobře. Líbí se mi skvělý přístup, že se věnují opravdu každému studentovi
v kurzu, aby nezůstal nikdo "zanedbaný". Čas strávený nad domácími úkoly je gesto toho, že
daná látka nekončí výukovou hodinou, ale že DÚ mi pomáhají látku si zopakovat a zapamatovat
si nová slovíčka, abych byla připravená opět na další lekci. Na každé hodině se vždy zasměji a
na každou lekci se těším! Jazykovou školu Perfect World rozhodně doporučuji.“

Hodnoceno 8.4.2018 z IP: 89.103.85.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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506. Nada Erbova, manager, DD DOMINO? Plzeň Plzeň

„Dlouho jsem se rozhodovala, jestli to má cenu se ještě něco učit. A má!Díky Vám jsem získala
chuť, nadšení pro věc a velmi se těším na hodiny. Chodím ve dvojici s Dagmarkou. Lukáš je stále
optimisticky naladěný a velmi trpělivý učitel, který nám dokáže vše vysvětlit a pozvolna nás
vtahovat do gramatiky jazyka. Mám před sebou ještě moc úskalí, ale určitě to společně
zvládneme a Lukáš nám bude nápomocen. Školou bych doporučila všem, kteří mají ostych a i více
let. “

Hodnoceno 8.4.2018 z IP: 212.79.110.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

507. Luboš Hess, student

„Do školy Perfect-World nedocházím již prvním rokem, ale mám soukromé lekce s Veronikou
Krátkou přes Skype. S výukou jsem spokojen, stále rozvíjím svoje dovednosti ve španělštině, ale
ještě mám co dohánět :) Vyučovací hodiny probíhají v přátelském duchu, hodně mi pomohly na
zlepšení známky z cizího jazyka a celkové rozmluvy. Určitě bych doporučil tuhle jazykovou školu
i ostatním budoucím uchazečům! :)“

Hodnoceno 8.4.2018 z IP: 89.203.147.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

508. Barbora Šponerová, student VŠ Plzeň

„Líbí se mi osobitý přístup ke studentům, který už není v moderní společnosti tak běžný měl. Líbí se
mi výuková videa, která umějí perfektně podtrhnout vyučovanou látku. Atmosféra ve škole je
velmi přátelská, od příjemného kolektivu pro možnost uvařit si kávu nebo čaj na který máte chuť.
Jde o velmi inspirativní prostředí, které Vás nenechá chladným a doslova Vás vtáhne do práce.
Lektoři jsou zde usměvaví a rádi poradí. Výuka kurzu je hodně komplexní a živá, což mě se velmi
líbí a rychle to dokáže posunout lidi vpřed. Nejradši mám konverzaci na dané téma, kdy
konverzace je ovšem pod taktovkou lektora a také jím opravována, takže se člověk neučí dál s
chybami, pochopí co říká špatně a dokáže si to takto rychleji zapamatovat. Osobně mám ráda
domácí úkoly, slouží i jako dobrý studijní materiál a procvičení látky je podstatné na její
dlouhodobé zapamatování. Kurzy jsou vedeny velmi přátelským způsobem, člověk se nemusí
ostýchat udělat chybu, ba naopak.“

Hodnoceno 3.4.2018 z IP: 194.228.76.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

509. Oto Balon, Podnikatel Plzeň

„+ pro školu - profesionalita, přístup ke studentovi a k jeho přání. - nevím o ničem :))“

Hodnoceno 3.4.2018 z IP: 90.178.131.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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510. Tereza Křenová, teamleader Plzeň

„Jako všude, i tady nejvíc záleží na lektorovi. Perfect World nabízí hodně kvalitních a opravdu
perfektních lektorů. Mně osobně vyhovují soukromé lekce, kdy se můžu věnovat tomu, co chci já a
lekce má ten správný drive, který mi vyhovuje. Styl výuky a vysvětlování nových věcí je určitě
super. Vše je srozumitelné, upravené do takové snazší a chápavější podoby a člověk má pocit, že
je vlastně všechno hrozně jednoduché :-) Od první i úplně začátečnické lekce jsem odcházela s
pocitem, že vlastně už "něco" umím a i s těmi pár slovíčky vás nutí mluvit, tvořit věty, vymýšlet atd.
Za mě určitě jedna z nejlepších jazykových škol v Plzeňském kraji a že jsem jich vyzkoušela
několik. “

Hodnoceno 3.4.2018 z IP: 185.124.195.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

511. Vlaďka Břachová Plzeň

„ AJ se učím formou "individálního" studia - dva studenti a lektorka, v trvání 90 minut. Studium je
pro mě zcela vyhovující, Úroveň znalostí mého kolegy studenta je na obdobné úrovni. Ve stdiu
postupujeme tak, aby vše bylo vždy dobře pochopeno i procvičeno. Lektorka je "úžasná žena"
(mám zkušenost i s dvěma zástupkyněmi - Míša, Kristýna, a taky super, radost se učit), jemná,
lidská, srdečná a současně důsledná a náročná, jmenuje se Eliška. Prostředí školy je příjemné,
působí na mě uvolněně, svobodně, žádný stres a napětí. Díky kombinaci tohoto všeho se mám
chuť učit, těším se na hodiny, dělám pokroky. Všem, kdo chtějí umět jazyk a nechtějí zažívat
vnitřní tlak, napětí, stres a pocit "musím" se to naučit, ale naopak se chtějí na výuku těšit, a při
učení zažívat pocity radosti a chuti do učení, těm všem doporučuji právě tuto jazykovku a 90-ti
minutovou individuální výuku. Lektoři jsou určitě vybíráni Srdcem. Jděte do toho. A já ze Srdce
děkuji, že mě kdysi Dominika vstoupila do života, a že Perfect World existuje. Děkuji.“

Hodnoceno 1.4.2018 z IP: 212.79.110.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

512. Karolína Paulová, student VŠ Plzeň

„Na škole se mi líbí možnost domluvy s lektorem na datum dalších hodin. Vždy se snaží co
nejvíce vyjít vstříc. Atmosféra při hodinách němčiny je skvělá, moc mě baví sledovat pokrok. S
výukou jsem spokojená, takhle jsem si to představovala. Rozhodně můžu jen doporučit.“

Hodnoceno 1.4.2018 z IP: 212.11.105.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

513. Lenka Šindelářová , účetní

„Chodím do Perfect World druhý měsíc na individuální lekce a jsem zatím moc spokojená.
Lektorka …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  Eliška, která mi byla přidělena, je moc milá a vždy se mi věnuje na
100% a motivuje mě k dalšímu studiu. Vždycky se těším na novou hodinu a konečně se učím
angličtinu bez stresu a zábavnou formou. Atmosféra v jazykovce je také moc příjemná, spíše
rodinná. Člověk ani nemá pocit, že je ve škole :)“

Hodnoceno 25.3.2018 z IP: 90.179.73.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

514. Vít Spálenský

„Školu jako celek hodnotit nemůžu jelikož se účastním pouze jednoho kurzu a pouze s jedním
lektorem. Mé hodnocení se tedy bude týkat pouze jednoho kurzu anglické konverzace, který je
dle mého velmi dobře zvládnut. Skvělá práce je lektora, který dokáže zvládnout větší počet
studentů a nedochází k prostojům. Příjemná je také obměna témat a používání nové slovní
zásoby. Poněkud horší je úroveň znalosti jazyka jednotlivých studentů, která je velmi rozdílná a
konverzace pokročilého a začátečníka může sice začátečníkovi velmi prospět, ale pro
pokročilého už je téměř zbytečná, protože mluví pouze sám bez odezvy. Konverzaci bych
známým určitě doporučil.“

Hodnoceno 20.3.2018 z IP: 78.102.218.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

515. Romana Tichotová Plzeň

„Ve škole se mi nejvíce líbí přístup lektorů, způsob výuky a já oceňuji také především to, že mám
individuální výuku, protože jsem již před lety absolvovala párkrát výuku ve skupině a když to
dnes srovnám s individuální výukou, tak je to pro mě mnohem přínosnější. Atmosféra ve škole je
velice milá a přátelská. Přístup zaměstnanců školy milý, vstřícný a profesionální. S výukou jsem
spokojená. Pokud by někdo z mých známých uvažoval o výuce cizího jazyka, určitě bych mu
Vaši školu doporučila.“

Hodnoceno 19.3.2018 z IP: 185.153.194.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

516. Jaroslav Kubík, zemědělec/student Obec Obora

„1. blízko severnímu konci Plzně, dobré pro mé dojíždění 2. rodilá mluvčí vyučující jazyk 3.
příjemná atmosféra výuky Mnoho smíchu a pohody na hodině při doušku čaje.“

Hodnoceno 15.3.2018 z IP: 212.79.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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517. Dagmar Kuželová, učitelka češtiny (SŠ), SŠ DUKE Náhorní, Praha 8 Tuhaň

„Víkend s angličtinou, to zní zajímavě. Jenže já umím celkem dobře pouze česky, špatně
německy a rusky, ale anglicky? Odjížděla jsem bez konkrétních očekávání, spíše s obavami, že
budu na obtíž, ale... Hezké prostředí, milí lektoři, báječná atmosféra, zkrátka jsem moc ráda, že
jsem u toho byla! "So, keep smiling and have a good time! Thank you everybody." Dáša“

Hodnoceno 14.3.2018 z IP: 193.107.255.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

518. Richard Ceplecha, manager

„ Možnost Individuálního přístupu ve výuce. Dobrá organizační komunikace s lektory (Míša a
Štěpánka). Pozitivní přístup zaměstnanců. Atmosféra: Velice dobrá, snaha o domácí prostředí.
Jediný rušivý element jsou některé těsně sousedící učebny, při paralelně probíhající výuce. S
výukou spokojen. Doporučil jsem již několikrát.“

Hodnoceno 14.3.2018 z IP: 212.79.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

519. Jana Světlíková, podnikatel, Bohemia Crystal Glass Plzeň 12

„Se školou jsem velmi spokojena. Líbí se mi neformální, nestrojený přístup, lekce konverzace jsou
pro mě zábavné a i když je tempo rychlé a hodně se toho naučíme, je to pro mě svým způsobem
relax. Atmosféra je velmi přátelská. Líbí se mi, že je tam vždy přímý tah na branku, žádné řeči
kolem, to mě zcela vyhovuje :) Ráda doporučím. Mám kolem sebe hodně maminek, které se
vracejí z MD do práce a některé z nich budou mít určitě o Vaši školu zájem “

Hodnoceno 13.3.2018 z IP: 193.86.2.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

520. 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 )

521. Jan Lipavský

„Velmi vřelý, přátelský přístup a dobrá atmosféra; zaměstnanci na mě působí přirozeně. “

Hodnoceno 11.3.2018 z IP: 85.71.115.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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522. Alena C. , Inženýr zákaznické kvality Plzeň 

„Tuto jazykovku 100% doporučuji. Skvělý a přátelský přístup, lektor se vám vždy věnuje naplno a
dostáváte i hodnocení na konci každého měsíce, v čem jste se zlepšili a kde je ještě třeba zabrat.
Prošla jsem i kurzem, kde je více gramatiky, ale i konverzací, kde máte možnost se rozmluvit, ale
v případě potřeby si můžete říct co byste v hodině rád/a. Líbí se mi i styl výuky- je to originální
styl při kterém rozhodně neusnete..ani po vyčerpávajícím dnu..naopak vás to bude bavit. A
pokroky se dostavují velmi rychle. Prošla jsem rukama dvou lektorek a obě byly velmi
profesionální a je vidět že je práce baví. Nemám výhrad. Atmosfera je velmi přátelská- hned na
začátku si všichni potykate což odstraní takovou tu "barieru" mezi lidmi, kteří se ještě neznají.
Někomu se může zdát jazykovka trošku dražší, ale nejen že ceny jsou dnes všude hodně
podobné, ale tady se vám to opravdu vrátí. Přeji hodně štěstí!“

Hodnoceno 11.3.2018 z IP: 89.24.57.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

523. Marcela Martínková, podnikání, JIMAX, s.r.o. Plzeň

„ Mohu jen říci, že moc děkuji za Míšu. Nemá to se mnou lehké, neboť vůbec neví, co se bude na
hodině dít. Nemám čas se připravit, a tak jsou hodiny velmi improvizované, ale hodně mi
pomáhají. Ještě jednou děkuji. Míša je suprová. M.Martínková“

Hodnoceno 11.3.2018 z IP: 90.180.7.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

524. Karel Sankot, Voják z povolání, Armáda České republiky Plzeň

„Nejvíce se mi líbí způsob výuky. To že jsou žáci zapojeni do výuky a učí se si všímat chyb jeden
na druhém a sami na sobě a tom se učí jazyk lépe chápat a cítit. Zapojení do výuky. Učení
správnosti jazyka, jako užívání určitých a určitých členů. Udělování domácích úkolů, aby tak
nekončila jejich výuka s koncem hodiny. Atmosféra je velice příjemná a přátelská až se tam
člověk necítí jako ve škole, ale mezi přáteli a má tak větší zájem se učit. Přístup je přátelský a
učitelský zároveň, člověk si tak váží napomenutí za chybu, jelikož chce udělat radost sobě, i
učiteli, protože ten představuje kamaráda který mu jednou bude dobře rozumnět. S výukou velice
spokojen, protože se člověk učí i od konverzací se spolužáky a tak se učí přirozenému užívání
jazyka. Určitě bych doporučil všem co se chtějí zlepšit a naučit správnému a praktickému užití.
Děkuji.“

Hodnoceno 10.3.2018 z IP: 77.48.13.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

525. Petra Viltová, učitelka na SŠ, SŠ DUKE Náhorní Praha 

„Tato jazyková škola je jiná, protože zde najdete rodinnou a přátelskou atmosféru. Celý kolektiv
se k nám choval velmi mile. Učitelé i naši …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  žáci byli s přístupem lektorů velmi spokojení, a to jak po lidské, tak
profesionální stránce. Z jednoho víkendu jsme si přinesli spoustu nových zážitků, zkušeností a
mnozí z nás udělali objektivní pokrok, měli šanci se rozmluvit či se naučit a zažít si nové
gramatické jevy. Školu bych určitě doporučila. “

Hodnoceno 7.3.2018 z IP: 81.0.223.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

526. Ivana Smáhová,         , Rodenstock ČR, s.r.o. Klatovy

„S výukou angličtiny v naší firmě jsem spokojená. Lektoři jsou moc fajn, snaží se vše trpělivě
vysvětlit. Hodiny vypadají pokaždé stejně („Simon says”, pár nových slovíček, nová gramatika a
její následné procvičování ve dvojicích). Uložené domácí úkoly na nový gramatický jev mají svůj
smysl, člověk se alespoň přiměje podívat se na AJ i doma. Mně osobně při procvičování
gramatiky příliš nevyhovuje neustálé vymýšlení vět v češtině. Rychleji by hodina odsýpala,
kdybychom dostali už věty v ČJ vytištěné a rovnou je překládali. (alespoň občas :-)) Také bych
uvítala nějaký učební materiál (učebnice, ofocená gramatická cvičení, nějaké texty k překladu, k
doplňování), čímž by se možná zamezilo případnému stereotypu do budoucna. Jinak Dominika
co se týče angličtiny je opravdu profík, energie z ní jen srší a umí naučit. Jen bych možná byla v
případě firemních kurzů někdy opatrnější s tím napomínáním (v rámci jedné skupiny jsou lidé
různého věku i pracovní pozice a ne každému to „sedne”). “

Hodnoceno 5.3.2018 z IP: 31.30.5.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

527. Ondřej Řežábek , strojní inženýr

„S jazykovou školou Perfect World jsem velmi spokojen. Tato jazyková škola má progresivní
metodu výuky. Doporučuji všem.“

Hodnoceno 4.3.2018 z IP: 90.176.202.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

528. Daniel Dřímal, Učitel SŠ, SŠ DUKE Náhorní, Praha 8 Praha 

„Tuto jazykovou školu určitě rád doporučím. Naši studenti měli svůj kurz, s kterým byli spokojeni
a my-učitelé také. Během výuky jsme se ani chvíli nenudili a lektorka Dominika nám doslova
nedala vydechnout. Na zívání nebyl ani čas, ani pomyšlení. Pracovalo se od začátku do konce.
Aktivity se střídaly - zejména mluvení, nová slovní zásoba a gramatika. Každý - ať byl na
jakékoliv jazykové úrovni - měl šanci se naučit něco nového. Oceňuji nejen praktickou stránku
výuky a její využitelnost, ale též vysvětlení teoretického základu předložených (zejména
gramatických) jevů. Některé z jednodušších aktivit jsem už stihl ve výuce použít. Rád jsem si opět
po letech vyzkoušel roli studenta a vžil se do jeho pocitů spjatých s výukou. Atmosféra ve škole
byla neformální a přátelská. Přístup lektorů ke studentům vstřícný - zpětná vazba lektorů vůči
práci studentů byla důkladná, podporující a věcná zároveň. Velmi se mi zalíbily jakési vzdělávací
kartičky, které visí místo obrázků po celé škole. V nich lze nalézt užitečné jazykové …pokračování
na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  tipy, ale i chyby, kterých se nerodilí mluvčí často dopouštějí.
Domácí úkoly, které jsme dostali a které byly na počátku výuky kontrolovány, nás přiměly si
danou látku znovu projet a efektivněji si ji zapamatovat. Hovořil jsem se studenty o jejich
zážitcích a pocitech z výuky a byli na tom podobně. Ve volných chvílích jsme si společně - učitelé i
žáci - sedli k jednomu velkému stolu - a plnili své domácí úkoly. Všichni společně a přitom každý
zvlášť plnili zadanou práci, což považuji za poměrně ojedinělé. I proto mohu jazykovou školu
Perfect World doporučit!“

Hodnoceno 4.3.2018 z IP: 109.81.209.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

529. Martin Kopáček, student IT Plzeň 23

„S touto jazykovkou jsem byl velmi spokojený, posunula mě rozhodně v gramatice, výslovnosti,
připravila mě na další studium jazyka a nabyl jsem zde jistoty v angličtině. Prostředí je příjemné a
rozhodně se zde člověk cítí velmi dobře. “

Hodnoceno 2.3.2018 z IP: 37.188.129.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

530. František Kácha, Rodenstock ČR s.r.o. Klatovy

„...“

Hodnoceno 26.2.2018 z IP: 31.30.5.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

531. Dagmar Schneedörflerová, Rodenstock ČR s.r.o.

„Pro mě jedna z nejlepších výuk AJ, které jsem měla možnost poznat. Perfektně připravení
lektoři.Skvělý systém aktivního zapojení studenta a 100 % koncentrace na probírané téma.
Rozhodně mohu jen doporučit. Lektoři, se kterými vás jazyk začne skutečně bavit a budete se těšit
další hodiny. Energie Dominiky a její nadšení je neuvěřitelné a nakažlivé, díky za to.“

Hodnoceno 24.2.2018 z IP: 46.23.62.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

532. Radim Bouberle, Rodenstock Klatovy

„Kurzy angličtiny navštěvuji v naši firmě sice krátce,ale jsem velice spokojen.Atmosféra je vždy
příjemná a přátelská. Oceňuji hlavně nadstandardní přístup lektorky Dominiky a její neuvěřitelnou
energii,kterou do výuky dává.“

Hodnoceno 18.2.2018 z IP: 94.74.249.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

533. Karel Nováček, Ekonom, Rodenstock Klatovy

„Kurzy angličtiny, které škola vede v naší firmě, navštěvuji sice krátce, ale mohu říci, že jsem velmi
příjemně překvapen způsobem výuky. Mezi největší pozitiva patří …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  určitě přátelský osobní přístup ze strany lektora/lektorky, příjemná
atmosféra a rozmanitost výuky. Zatímco dříve člověk spíše koukal na hodinky, kdy už bude konec,
nyní je mu líto, že hodina už končí :). Z lektorů nejlépe hodnotím Dominiku, která dává do výuky
neuvěřitelnou energii a je pořád skvěle naladěná :). Co bych možná jediné uvítal, tak by byly
nějaké mateiály ať už nějaké ofocené nebo učebnice, něco, co si člověk odnese domů, může se
na to doma event. podívat. Každopádně tato malá připomínka nezmění celkové pozitivní
zkušenosti s výukou. “

Hodnoceno 16.2.2018 z IP: 31.30.5.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

534. Zdenek Zidek, Manager

„Vyborne, doporucuji“

Hodnoceno 6.2.2018 z IP: 37.48.35.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

535. Štěpánka Lorencová, pracovník v cestovní kanceláři Plzeň

„Za velké plus považuji osobní přístup při výuce i řešení různých událostí (např. změna termínu
lekce). Oceňuji přizpůsobení výuky možnostem studentů - časovým i vědomostním.:) S výukou
jsem spokojena a jazykovku bych doporučila všem, kteří chtějí kvalitní výuku s osobním
přístupem. Perfect World není jen jazykovka, kde studenty naučí cizí jazyk, ale také se o své
studenty zajímají a přizpůsobí výuku studentům. Cizí jazyky se učím již přes 20 let a musím říci, že
přístup lektorů v Perfect World mi zatím vyhovuje nejvíce.“

Hodnoceno 2.2.2018 z IP: 109.80.204.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

536. Michal Tůma, manažer prodeje Chotíkov

„Velice oceňuji být na hodině sám, protože je výuka velmi intenzivní a zaměřená mým potřebám.
S tím souvisí i možnost přehodit si výuku v nenadálých případech. Další velkou výhodou je
rodinná atmosféra, která přináší klid pro učení. Nasazení lektorky je velké, což je dobře, protože
člověka donutí na sobě makat a tím se co nejdříve posunout dále. Se školou jsem velmi spokojen a
doporučuji všem, co o výuce cizího jazyka uvažují. “

Hodnoceno 2.2.2018 z IP: 90.177.100.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

537. Oxana Vakhrusheva, učitelka Plzeň

„Myslím, že PW se hodně liší od obyčejných jazykových škol hlavně svým prostředím, domácím
pohodlím, lidmi a přístupem zaměstnanců. Vypadá jako klub, kde se setkávají příjemné a veselé
lidé. Libí se mi i promyšlený systém výuky, kde všechny úrovně navazují na sebe a informace se
podává po malých nejdůležitějších kouskách. …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  Osobně bych uvítala v hodině nějaké čtení, případně autentické
materiály. Zajímavé je to, že člověk se musí úplně ponořit do výuky jazyka, protože domácí úkoly
zabírají stejně času, jako samotná výuka. Obdivuji, kolik toho lektor musí zkontrolovat doma, a
přes to to vyžaduje od svých studentů. Perfect World doporučuji svým známým. “

Hodnoceno 1.2.2018 z IP: 89.102.114.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

538. Jiří Zlámal, Project leader, IMI CZ Plzeň

„Pozitivem je, že během výuky, jsou všichni aktivně zapojeni do aktivního procvičování
aktuálního tématu, a současně ihned korigováni vyučujícím včetně uvedení správné aplikace ve
stavbě větného spojení. Výuka je v nízkém počtu obsazení velmi intenzivní.O proti klasickým
školám se zde výuka odlišuje. Zakládá se zvláště na několikanásobném opakování
procvičovaného tématu a práci ve dvojicích. Při výuce pokročilých bych si představoval pro
zpestření výuky zařadit opakování použití náročnějších gramatických spojení a méně obvyklých
výrazů, které mohou dále posunout znalosti vyučovaných.“

Hodnoceno 28.1.2018 z IP: 89.203.228.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

539. Kristyna Sloupova

„Nejvice si cenim individualniho pristupu, polopatickeho vysvetleni a hlavne nasledne
praxe.....nejen mluveni, ale i nasledny poslech a porozumeni... Vsichni jsou velmi pozitivni a v
prostorach skoly se citim uvolnene. Prosla jsem nekolika ruznymi skolami, ale tato je za me
absolutne TOP a urcite doporucuji! Dominika je proste skvela!“

Hodnoceno 28.1.2018 z IP: 194.228.79.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

540. Petra Konopikova, Trenér volejbalu, Sportovní gymnázium Plzeň Plzeň

„Ve škole se mi nejvíce líbil osobní přístup a možnost kombinace kurzu s individuálními
lekcemi,vzhledem k mému zaměstnání. Mezi hlavní pozitiva patří 1: nadstandardní přístup
lektorky Domči k výuce. 2. Aktivní zapojení v průběhu celé lekce vzhledem k malému počtu ve
skupině 3. Možnost zakoupení kurzu s individuální lekcí. Atmosféra je velmi přátelská ve skvělém
prostředí,cítíte se jako doma. Přístup všech zaměstnanců je vážně nadstandardní s obrovským
nasazením a zájmem o váš pokrok. S výukou jsem velice spokojená,mám i srovnání s jinou
jazykovou školou a nikdy bych už neměnila. Všem Perfect World Určitě doporučuji,z každé lekce
odcházíte se skvělým pocitem s tím,že jste vážně udělali další pokrok“

Hodnoceno 28.1.2018 z IP: 89.24.37.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

strana 138/170



541. Jakub Russ, Programátor CNC/CMM, RSF Elektronik s.r.o. Stříbro

„Se školou jsem spokojen, jejich strategie výuky je pro mě vyhovující. Doporučuji všem, kteří
váhají s výběrem jazykové školy.“

Hodnoceno 16.1.2018 z IP: 194.25.102.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

542. Barbora Šmídlová, Project Buyer, Integrated Micro-Electronincs CZ s.r.o. Třemošná

„1.Nadšenost z každé uplynulé lekce a pocit kvalitně nabytých informací, který je pro mou osobu
opravdu přínosný. 2.Náboj výuky, stručnost + jasnost, zájem o druhé, otevřenost a pozitivní
přístup. 3.Lektoři jsou otevření, aktivní, osobní a mají opravdu zájem neustále předávat potřebnou
probíranou látku. 4.Líbí se mi záživný a dynamický způsob výuky během lekcí, který je pro mou
osobu opravdu přínosný. 5.Pokud budu mít možnost, doporučím tuto školu každému známému.“

Hodnoceno 15.1.2018 z IP: 82.142.66.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

543. Hana Pavukova , zdrav.sestra, FN Plzen Plzen

„Mam nepravidelnou pracovni dobu a tuhle skolu jsem si vybrala pro velkou flexibilitu pri
domluve lekci . Prijemne me prekvapila domaci atmosfera . Lekce jsou usite kazdemu na miru . “

Hodnoceno 14.1.2018 z IP: 37.188.187.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

544. Miroslava Michálková , Integrated Micro-Electronics Třemošná

„Studium v PW se mi líbí z několika důvodů: super atmosféra v učebně, přátelští lektoři,
různorodost činností během výuky. Co je pro mě nejdůležitější, lektoři se přizpůsobují mým
potřebám co se témat týká a připraví užitečné materiály na další lekce. Děkuji. :) “

Hodnoceno 14.1.2018 z IP: 212.79.110.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

545. 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 )
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546. Pavlína Tůmová, zdravotní sestra/vedoucí, FN Plzeň Plzeň

„Ve škole je od samého začátku velmi přátelská atmosféra, prostředí a zázemí rodinného
příjemného charakteru a přístup zaměstnanců naprosto úžasný. Má lektorka je nejlepší, jakou
jsem si mohla přát, velmi mi vyhovuje přístup a je naprosto skvělá, dokáže přehledně připravit
výuku, zaměřit se na mé slabiny a perfektně vše vysvětlit. Školu mým známým doporučuji.“

Hodnoceno 28.12.2017 z IP: 90.177.100.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

547. Jana Dífková, Administrativni pracovnik Plzeň 

„Kdyby slo lepsi hodnoceni nez 1... Perfect world muzu zcela doporucit, diky jejich pristupu, kdy
nic neni problem. Zaroven intenzita vecernich kurzu je vyhovujici, protoze 3x tydne je uz moc a
naopak 1x tydne je malo.“

Hodnoceno 19.12.2017 z IP: 46.135.75.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

548. Petr Tirsch , technický servis a prodej , Pramet Plzen 

„1 - líbí se mi lidský přístup , jelikož jsem úplný začátečník . 2 - mám skvělou kantorku která je
úžasná a snáší moje vtípky 3 - dělají co mi na očích vidí 4 - za mě velká spokojenost “

Hodnoceno 19.12.2017 z IP: 165.225.72.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

549. Jakub Z., Technolog, RSF Elektronik Plzeń

„Super...Doporučuji“

Hodnoceno 19.12.2017 z IP: 194.25.102.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

550. Radka Kotrcová, administrativní pracovnik Plzeň

„Výuka je přizpůsobena žakovi. Jsem spokojena. 3 pozitiva: pohovor mezi 4 očima, motivace od
lektora, že to půjde, přizpůsobeni se časovým možnostem studenta a hlavně trpělivé vysvětlení
třeba i 5 x stejnou věc. Určitě bych doporučila dalším lidem.“

Hodnoceno 19.12.2017 z IP: 37.48.33.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

551. David Glaser, senior konstruktér, Aufeer Design Plzeň

„individuální přístup posilování sebevědomí dobře zpracovaná videa na různé jazykové jevy
skype lekce ať jste kdekoliv otevření …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  lektoři (řeknou, co si myslí, což je dobře, člověk pak nežije v
oblacích) vyučování má spád, i dvě hodiny utečou jako nic hodně domácích úkolů (výborné jako
pojistka proti zlenivění, opakování je matka moudrosti - doufám, že to pořád platí) i po
absolvování jen několika lekcí bych školu doporučil “

Hodnoceno 19.12.2017 z IP: 213.168.177.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

552. Vladimír Litwan, rentier Nýřany

„Prostředí školy je příjemné, dobrá připravenost lektorů, zajímavé výukové metody, vstřícnost.“

Hodnoceno 18.12.2017 z IP: 37.188.151.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

553. Vlasta Parožková Plzeň

„Jazykovou školu navštěvuje syn. S výukou je spokojený.Lektoři jsou ochotní a vše dobře vysvětlí.
Kurz angličtiny je velkou pomocí při výuce ve škole.“

Hodnoceno 18.12.2017 z IP: 89.103.248.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

554. Zuzana Černá Zruč - Senec

„Nejvíce se mi líbil rodinný přístup školy, nebyl problém se změnou hodiny. S výukou i se
zaměstnancema školy jsem spokojená, nemám žádné výhrady. Určitě bych všem doporučila tuto
školu.“

Hodnoceno 17.12.2017 z IP: 88.98.108.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

555. Iveta Jiroutková, administrativní činnost, OSVČ Praha 3

„Líbila se mi celková koncepce, prostředí a zázemí školy. Lektorka Dominika pozitivně vždy
naladěná a trpělivá. Hodnotím kladně časové úseky výuky. Atmosféra přátelská, příjemná. Přistup
Dominiky a jejího manžela kamarádský a vstřícný. Výuka byla rozdělena do určitých částí, to bylo
velmi dobré. Nebyl nějaký chaos ve výkladech. Intenzita hodin byla velká a tak nebylo moc času
na osobní volno a možnost individuálního opakování. Domácí úkoly byly vhodné,avšak rozsáhlé.
Jazykovou školu doporučím některým svým přátelům. “

Hodnoceno 12.12.2017 z IP: 90.182.174.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

556. Kateřina Kinclová , vedoucí 

„přístup - snaha opravdu něco naučit a předat dál, je cítít zájem atmosféra - pohodová správný
nátlak - at v té hlavě něco zůstane :) “

Hodnoceno 11.12.2017 z IP: 85.135.84.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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557. Jitka Borovičková , Studentka VŠ Plzeň

„Se školou jsem velice spokojená. Od začátku byla komunikace příjemná, vřelá, bezproblémová.
Na první hodinu jsem přece jen šla s menšími obavami, ty se však hned rozplynuly. Oceňuji, že
výukové hodiny jsou uvolněné, pohodové a přesto si z nich odnáším nejvíce znalostí za celá léta
studia. Určitě tomu pomáhá i to, že není třeba žádných učebnic a celkově je způsob výuky
odlišný. Proto bych školu doporučila každému. Každému, komu nikdy nevyhovovala výuka
jazyků ve škole a hledají cestu k tomu, aby je jazyky konečně bavily :)“

Hodnoceno 9.12.2017 z IP: 93.91.49.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

558. Štěpánka Židková, vedoucí finanční účtárny, OMEXOM GA Energo s.r.o. Plzeň

„Škola je situována v dobré lokalitě, není zde nutné dojíždět do centra města a řešit problém s
parkováním. Zároveň je zde velice příjemné prostředí, hodně prostoru a hned ve vstupu na
příchozího působí taková až domácí atmosféra. Všichni zaměstnanci, se kterými jsem se v
prostorách školy setkala, na mne působili velice přátelským dojmem, všichni mají velice příjemné
vystupování a jsou ochotní. Výuka probíhá naprosto odlišným způsobem, než jsem doposud byla
zvyklá, neexistují zde žádné učebnice ani striktní držení se předtištěných výukových materiálů.
Student si vše píše sám, což může působit jako "otrava" nicméně tato metoda je velice účinná - jak
se říká, "jednou píšeš = dvakrát čteš." Tento přístup k výuce v mém případě zajistil, že jsem
během poměrně krátké doby jako úplný začátečník ve španělštině dokázala udělat poměrně
velký pokrok. Školu jsem již svým známým doporučila a jistě budu doporučovat i nadále!“

Hodnoceno 9.12.2017 z IP: 81.31.36.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

559. Iveta Poláčková, technik vstupní kontroly, RSF elekronik

„Přímo ve škole jsem nebyla. Máme firemní kurzy a lektoři dojíždějí za námi. Výuka ma pro mě
doposud nepoznanou formu, tu však hodnotím velmi kladně. Hodiny jsou napěchované a to se mi
líbí, žádné zdržování. Tuto jazykovku bych určitě doporučila dál. “

Hodnoceno 9.12.2017 z IP: 185.201.15.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

560. Iva Dreslerová, recepční, RSF Elektronik spol. s r. o. Srříbro

„S“

Hodnoceno 9.12.2017 z IP: 178.255.168.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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561. Mariya Glushko, Žákyně ZŠ Plzeň 

„Chápatelně vysvětlují látku,přívětivé lektory.“

Hodnoceno 9.12.2017 z IP: 212.79.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

562. Veronika Růžková, všeobecná sestra, kardiochirurgie RES Plzeň

„Jazykovka se srdcem. To je věta, která přesně vystihuje Perfect world a to tím, že tady najdete
lektory, kteří svou práci dělají opravdu s láskou a zájmem o to, aby co nejvíce svých zkušeností a
informací předali svým studentům. Mým lektorem je Ondra Pašek, vede hodiny zábavnou formou,
má zájem o to, abychom vždy všemu rozumněli, jeho výklad je srozumitelný a nikdy se při hodině
nenudíte. 2,5 hodiny dvakrát v týdnu je ideální interval na výuku jazyka, tak aby člověk všechno
pochopil a vstřebal. K tomu pomáhají také domácí úkoly, které nám Ondra pravidelně na každé
hodině zadá, takže mluvené konverzace při hodině si ještě písemně doma procvičíme a
trénujeme. Jsem v angličtině úplným začátečníkem a díky výbornému přístupu a skvěle vedeným
hodinám, jsem během jednoho měsíce udělala pokrok, za který vděčím právě Ondrovi. Je vidět,
že spolu s Domčou jsou opravdu lidé na správném místě. “

Hodnoceno 8.12.2017 z IP: 212.79.110.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

563. Michaela Mrózková, sociální pracovnice Plzeň

„Velmi oceňuji přátelskou atmosféru v hodinách, individuální přístup a trpělivost lektora. Dále se
mi líbí intenzita kurzu (ne moc, ale zároveň ani málo - tak akorát, pro pracujícího člověka :-)
Člověk se hned těší na hodiny Angličtiny :-). Mohu říct, že po letech začínám postupně zase mít
angličtinu ráda :-). Doporučuji. “

Hodnoceno 8.12.2017 z IP: 185.153.193.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

564. Barbora Váchová, kreslička, Rsf elektronik Stříbro

„Styl výuky mi vyhovuje, líbí se mi, když jsou hodiny takové svižnější. Hodně mluvíme, jsem
spokojená.“

Hodnoceno 8.12.2017 z IP: 194.25.102.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

565. Lucie Benešová , disponentka, RSF s.r.o. Stříbro

„Vaší školu nenavštěvuji, máme pouze v práci kurzy německého jazyka. Mě osobně kurz
vyhovuje, především stylem výuky. Donutí …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  mě si doma otevřít sešit a zopakovat si slovíčka a gramatiku a
snažit se být na hodinu připravená. Především se mi líbí, že se mluví celou hodinu v cizím jazyce.
Domácí úkoly jsou na jednu stranu dlouhé, ale na druhou vím, že pro učení důležité. Výuka mě
vyhovuje a určitě bych školu / kurzy doporučila. “

Hodnoceno 7.12.2017 z IP: 178.255.168.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

566. Dominika, Nikola Kohoutovy, student SŠ Plzeň

„Do školy dochází mé dcery a líbí se jim.Velmi kladně hodnotí systém výuky, který jim nedává
možnost nikterak zahálet. Pozitivem je především výuka v malém kolektivu ( dcery chodí pouze
dvě), způsob výuky (opakování látky a systematické přidávání látky nové) a zároveň dcery velmi
kladně hodnotí neustálou konverzaci v cizím jazyce. Přístup zaměstnanců školy ke studentům je
velmi přátelský. Odpadají zde obavy z případných chyb v konverzaci či plnění úkolů. Školu
bychom určitě doporučili i dalším zájemcům. Dcery se zúčastnily i letního týdenního pobytu školy,
kde se velmi zdokonalily v jazyce a přestaly mít zábrany s jeho používáním. Během pobytu
probíhalo vše v cizím jazyce např.rozcvičky, aktivity, ale nechyběly ani domácí úkoly.“

Hodnoceno 6.12.2017 z IP: 212.79.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

567. 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 )

568. Elen Kuzilkova , student ZŠ Plzen

„Nejvíce se mi líbil lektor Pavel, byl veselý, pozitivni, a proto učení s nim šlo hned lépe. Celkový
přístup lektorů ke studentům je výborný. Jelikož tento školní rok mám hodinu v pátek odpoledne,
není ve škole bohužel tak veselo “

Hodnoceno 20.11.2017 z IP: 212.79.110.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

569. Jana Žáková, účetnictví,daně, Firmea s.r.o. Plzeň

„Mám individuální kurz v zaměstnání, to mi vyhovuje, jsem ráda, že mi škola vyšla vstříc.“

Hodnoceno 20.11.2017 z IP: 93.153.50.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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570. Mertlová Libuše, učitelka, SZŠ a VOŠZ Plzeň Plzeň

„S výukou jsem spokojena, Ivan je supr učitel“

Hodnoceno 13.11.2017 z IP: 195.113.226.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

571. Vendula Paskova

„Libi se mi osobni pristup, vstricnost a ochota,take mi vyhovuje zpusob vyuky,sama na sobe
pozoruji pokrok v anglickem jazyce. “

Hodnoceno 12.11.2017 z IP: 88.146.103.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

572. Štěpánka Růžičková, žák zš Plzeň

„Se školou máme dlouhodobě velmi dobré zkušenosti. Líbí se mi přístup ke studentům, vzdělávání
lektorů, různorodá nabídka kurzů a letních táborů nebo akcí pro děti.“

Hodnoceno 12.11.2017 z IP: 212.79.110.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

573. Miroslava Flaková

„Tahle skola me naučila za dva měsíce vic než jina za rok. Přístup lektorů je velice individualní a
snaží se aby všichni žáci spravně pochopili vykládanou látku.Take se hodně procvičuje a
mluví,což je asi ten nejefektivnějsí způsob učení. Doporučuji vsem,kdo se chce naucit cizí jazyk.“

Hodnoceno 12.11.2017 z IP: 212.79.110.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

574. 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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575. Simona Koubková, účetní Plzen

„Oceňuji individuální přístup ke studentům, dále formu výuky, díky které se děti do Vaší jazykové
školy těší. Dále oceňuji zpětnou vazbu pro rodiče dětí, která se jim dostává díky zasílání
měsíčních reportů o studentovi a v neposlední řadě rychlé zlepšení v jazyce. Vaší školu mohu jen
doporučit. S “

Hodnoceno 8.11.2017 z IP: 212.79.110.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

576. Daniela Vlnová, regional sales representative, Aviko ČR s.r.o. Plzeň

„Ve škole se mi nejvíce líbil přátelský přístup lektorů. V podstatě od první lekce jsem měla pocit,
že jsem tady "doma" a všichni jsme přátelé. Při prvních potížích při výuce se okamžitě dostavila
vlna podpory a motivace se zlepšovat. Individuální lekce, které jsou Vám ušité na míru jsou
perfektní - jen doporučuji! Vyzkoušela jsem mnoho různých lekcí a kurzů, ale vždy jsem to vzdala
po pár hodinách...Jen tady chodím skoro rok na dvě hodiny týdně a nemusím se přemlouvat
abych vůbec přišla ba naopak se ještě těším. V téhle škole opravdu začnete mluvit a přestanete
se stydět za chyby, kterých je časem čím dál méně. Určitě školu doporučuji. Z toho co jsem
navštěvovala ( a že toho nebylo málo) tady dostanu opravdu to co si zaplatím a neváhám platit
znovu.“

Hodnoceno 7.11.2017 z IP: 194.228.68.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

577. Veronika Fišlová, daňový asistent, účetní, Firmea s.r.o. Plzeň

„Jsem s výukou moc spokojená, potěšil mě přátelský a individuální přístup. “

Hodnoceno 7.11.2017 z IP: 85.163.30.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

578. Alena Svobodová , ekonom Plzen

„Hned při první návštěvě jsem se cítila ve škole moc příjemě. Všichni jsou tu milí a usměvaví a
vládne tam pohodová atmosféra, která se musí hned na každého přenést ( na mě tedy určitě:-)) a
styl výuky mi absolutně vyhovuje. Školu bych tedy svým známým určitě doporučila a vlastně už
jsem to i udělala:-)“

Hodnoceno 7.11.2017 z IP: 165.225.72.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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579. Eva Szökeová Plzeň

„Jsme velmi spokojeni s bezva osobním přístupem lektorů. Možnost si ihned povědět konkrétní
zdánlivé složitosti a vyjasnit si co je potřeba. Myslím, že jen tyto malé skupinky studentů a lektorů
jsou ideální pro rozmluvení i těch studentů, kteří to již vzdávají. Jsme moc spokojeni a určitě
bychom doporučili a doporučujeme Vaši školu.“

Hodnoceno 6.11.2017 z IP: 212.79.110.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

580. Aleš Běhounek, Online marketing, OSVČ Plzeň

„Zatím spokojenost. :) Příjemná atmosféra a efektivní styl výuky. Rozhodně doporučuji.“

Hodnoceno 6.11.2017 z IP: 212.79.110.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

581. Jana Krausová, manažerka Plzeň

„Přátelský a individuální přístup, příjemné prostředí, výborná komunikace. Jsme s manželem velmi
spokojeni.“

Hodnoceno 6.11.2017 z IP: 194.228.79.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

582. Zdeňka Heinrichová, Student VŠ

„Na škole se mi nejvíce líbí pečlivost, kvalita a také přátelské prostředí. Atmosféra je velmi
příjemná, přístup zaměstnanců taktéž skvělý. Výuka je opravdu přínosná a zábavná, jsem s ní
velmi spokojena. Školu bych určitě doporučila.“

Hodnoceno 5.11.2017 z IP: 89.24.32.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

583. Roman Sinkule

„Mám rád Domi, je super učitelka :-) PW jsem byl jeden z prvních žáků a rád se vracím.
Doporučuji“

Hodnoceno 5.11.2017 z IP: 84.242.71.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

584. Kateřina Holečková, student Plzeň

„Atmosféra ve škole výborná,s Lukášem je velká legrace,Káťa je moc spokojená. Školu bychom
rozhodně doporučili.“

Hodnoceno 5.11.2017 z IP: 212.79.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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585. Michaela Adriánová

„Ve škole se mi líbí naprosto všechno. Vybrat 3 pozitiva snad ani nejde, chodí tam super lidé, je
tam rodinná a příjemná atmosféra, krásné domácí prostředí, všichni se k sobě chovají lidsky,
chápavě, snaží se si vzájemně pomoct. Ať už Domča, nebo jiní lektoři, přistupují ke studentům
individuálně a s ochotou. Navštívila jsem několik konverzačních lekcí a odnesla jsem si z každé
hodiny zážitek, informace a chuť přijít na další. Perfect World bych doporučila každému, kdo se
chce efektivně naučit jazyk a poznat skvělé lidi.“

Hodnoceno 3.11.2017 z IP: 37.48.54.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

586. Renata Koderova, mateřská dovolená Trnova

„Ve škole je to jako na návštěvě u někoho doma, dýchá tam na vás rodinná atmosféra a útulné
prostředí. Lektoři jsou přátelští a styl výuky je opravdu efektivní. Vždy v hlavě uvízne několik
nových slovíček i celkové probíraná látka hned při hodině, protože se s nimi pracuje po celou
dobu různou formou, líbí se mi hry, které výuku zpříjemňují a pomáhají tak k zapamatování
nových slov. Lekce vždy utečou jako voda.“

Hodnoceno 3.11.2017 z IP: 212.79.110.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

587. Jana M., rodičovská dovolená

„Nejvíce se mi líbí styl výuky, osobní přístup a dokonce i lpění na domácích úkolech, které lektor
neopraví před Vámi, jak jsem doposud byla zvyklá, tímto se v lekcích tzv. nezdržujeme, ale lektor
přinese domácí úkol na příští hodinu již opravený. Přístup lektora Ivana je skvělý, naplní lekci
elánem.“

Hodnoceno 3.11.2017 z IP: 212.79.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

588. Robert Chval, Manager, Bercon Fluidsystems s.r.o. Plzeň- Křimice

„Skvělá příprava na hodiny a pozitivní přístup, který Vás v táhne do hodin cizích jazyků. -
přátelský přístup - důslednost - velký jazykový pokrok pro uchazeče V případě, že se někdo chce
opravdu naučit cizí jazyk nejlepší volba - vlastní zkušenost. “

Hodnoceno 3.11.2017 z IP: 185.7.22.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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589. Sabina Suchánková

„Nejvíc se mi líbí, že si z hodin odnesu hodně. Pozitiva: super přístup učitele, látka je dobře
vysvětlena a naučím se hodně v hodině. Domča Pašková je fakt super a učení je s ní radost. Jsem
spokojena se školou a učitelkou Domčou :).“

Hodnoceno 2.11.2017 z IP: 194.228.68.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

590. Alena Šašková , OSVČ Starý Plzenec

„Na jazykové škole Perfect World je úžasný pozitivní přístup lektorů, kteří vás nenechají zahálet,
ale pokud vidí, že máte o sobě pochybnosti a myslíte si, že to nezvládáte, tak vám dodají sílu a
sebedůvěru. Líbí se mi naprostá flexibilita, kdy se několikrát nejen časy výuky ale i náplně lekcí
přizpůsobili naprosto našim potřebám a přáním. Další velký klad vidím v tom, že lektoři jsou vždy
perfektně připraveni na každou hodinu a snaží se, aby byla výuka zábavná a co nejpřínosnější.
Nikdy nás nenechají usnout na vavřínech a udržují nás v tempu tak, abychom se nezasekli na
jedné úrovni, ale neustále se zlepšovali a rozvíjeli. Pro mne je důležité také to, že nás neustále
pozitivně motivují a důsledně, i když s pochopením, dohlížejí na to, abychom se angličtině
věnovali nejen v hodině, ale díky domácím úkolům i doma. A když jsem několikrát měla dojem,
že ztrácím motivaci a že nemám čas se učit a že to časově nezvládám, tak mě Dominika vždycky
dokázala přesvědčit, že to má smysl a že by byla velká škoda to vzdát :-) Vyzkoušela jsem už
několik jazykovek, ale tuhle mohu jen doporučit – a také to dělám! “

Hodnoceno 2.11.2017 z IP: 77.48.200.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

591. Jan Mičan, Student SŠ Plzeň 

„Nejvíce mě překvapil přístup zaměstnanců, nikdo si na nic nehraje v podstatně jsme tam všichni
jako přátelé, kteří si snaží navzájem pomoci. Velmi pozitivně bych také zhodnotil prostředí ve
kterém výuka probíhá, je takové normální, příjemné připomene vám domov, kde se všichni cítíme
spokojeně.“

Hodnoceno 2.11.2017 z IP: 89.24.174.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

592. Dana Caltova, Zdravotní sestra, Domovníka ag.DP Plzen

„Líbí se mi styl výuky,domaci atmosféra,trpelivost lektorů,prostě vše..... určitě bych školu
doporucila“

Hodnoceno 2.11.2017 z IP: 212.79.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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593. Kateřina Houdková, jednatel společnosti, Prášková lakovna Jech s.r.o. Plzeň

„nadstandardní a individuální přístup důslednost v kontrole studenta měsíční report o pokroku
studenta přátelská, rodinná atmosféra indiv. výuka díky Domče nemá chybu “

Hodnoceno 2.11.2017 z IP: 84.242.125.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

594. Markéta Černá, referent zásobování

„Jelikož mám individuální studium, oceňuji snahu a přípravu lektorky Aliny na naše společné
hodiny. “

Hodnoceno 2.11.2017 z IP: 195.113.181.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

595. Petra Broučková, student VŠ Plzeň

„Ve škole pracuji a zároveň se tam sama vzdělávám, což mi přijde jako perfektní zkušenost a
příležitost, která mi tam byla nabídnuta a které si moc vážím. :) Atmosféru v perfect world vytváří
samotní lidé, kteří školu navštěvují ale především ti, kteří v ní pracují. Určitě bych Perfect World
doporučila každému, kdo by se chtěl zlepšit v jazyce a zároveň potkat nové fajn lidi!“

Hodnoceno 12.10.2017 z IP: 217.11.227.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

596. Jana Andreovská , účetní manažer , JVL finance s.r.o. Plzeň 

„Líbilo se mi, že mně lektorka Lucie Janíková připravovala lekce na míru - tzn. zaměřovaly jsme
se především na konverzaci, kterou jsem potřebovala zdokonalit nejvíce. “

Hodnoceno 4.10.2017 z IP: 109.81.215.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

597. Renata Švábová, správce, Váš Domovník s.r.o. Plzeň

„Líbí se mi styl výuky, který je zpracován nenucenou a hravou formou na každou výuku se těším.
Lektoři jsou milý žádný stres a velká trpělivost. Určitě bych doporučila dále.“

Hodnoceno 27.9.2017 z IP: 77.104.208.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

598. Marie-Kristina Malá, student gymnázia

„Velice mi imponovala ochota poskytnout jiné jídlo, pokud někdo něco nejedl. Velkým pozitivem
byla intenzita výuky. Úkolů bylo teda požehnaně, několikrát jsem myslela, že zkolabuju, ale
zvládla jsem to a jsem ráda, že jsem tábor absolvovala. Atmosféra byla příjemná, taková
rodinná, nemůžu si stěžovat. Všichni lektoři byli …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  maximálně ochotní a trpělivost jim nechyběla. Dalo se i povídat o
běžných věcech. S výukou jsem byla spokojená. Nejsem si úplně jistá, kolik si toho zapamatuju,
ale rozhodně mám pocit, že jazyk zvládám lépe a mám ho radši. Známým bych školu/tábor
rozhodně doporučila. Už jsem to vlastně udělala. Sama bych se ráda vrátila.“

Hodnoceno 5.8.2017 z IP: 37.188.247.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

599. Kristýna Leitlová, student SŠ

„Líbilo se mi prostředí školy, působilo velmi příjemně a přátelsky. Přístup zaměstnanců super,
výuka také. Školu bych známým doporučila. Paní lektorka Lucka velmi milá a přátelská :) “

Hodnoceno 4.8.2017 z IP: 88.101.98.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

600. Pavel Pivoňka, referent elektro Plzeň

„Jazykovku Perfect World s.r.o. jsem si od své první návštěvy velice oblíbil. Vždy mě učili skvělí
lektoři a lektorky, výuka byla pečlivě a přehledně strukturovaná, ale hlavně jsem měl jasno v tom,
co se zrovna probírá. Vyhovovalo mi, že probíraná látka se i dostatečně v hodinách
procvičovala.V poslední době mě nadchly konverzační hodiny. Naučili jsme se a procvičili mnoho
nových výrazů, měnila se dynamika i průběh výuky, zasoutěžili jsme si, užili hodně legrace a tím,
že hodiny nebyly nudné, utekly tak rychle, že jsme tomu nemohli ani uvěřit a vůbec se nám
nechtělo domů. Jazykovka Perfect World s.r.o. není jen o výuce, ale majitelé založili také
nadační fond. Mezi studenty i s lektory a vedením jazykovky vznikají skvělé dlouho přetrvávající
přátelské vztahy. V přehledu lektorů není moje oblíbená lektorka Verunka Krátká. Je to vynikající
lektorka, která se dokázala s výukou přizpůsobit mým potřebám, byla velice vstřícná, pečlivá,
empatická, pečující. Když jsem psal v létě test při teplotě nad 30º C tak mi přinesla několikrát
vodu se šťávou a s ledem, abych se mohl ochladit. I když mě nikdy nelitovala, lidsky jsme si
rozuměli a dokázala mě povzbudit. Moje hodnocení je jednička s hvězdičkou.“

Hodnoceno 23.7.2017 z IP: 212.79.110.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

601. Jitka Petlánová , manager prodeje, ILV-solar s.r.o. Příchovice

„Nejvíce se mi líbil osobní přístup všech lektorů. S úsměvem Vás přivítají, nabídnou občerstvení a
hned má člověk lepší náladu. Super je, že se v této jazykovce cítíte jako doma (několikrát jsem
měla dceru s sebou na hodině, když jsem neměla hlídání).S výukou jsem byla velmi spokojená,
většinu nových poznatků jsem si odnesla z hodiny, takže jsem nemusela doma dále studovat.
Přístup lektora Pavla byl skvělý, já si nemohu na nic stěžovat. Školu jsem doporučila už několikrát
svým známým, když hledali vhodnou jazykovku. Dále budeme pokračovat ve spolupráci i při
kurzech pro zaměstnance naší společnosti. Za mě TOP jazykovka. :)“

Hodnoceno 17.7.2017 z IP: 188.175.112.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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602. Hana Pavúková , zdravotní sestra Plzeň

„ Příjemně mě překvapil osobní přístup a domácí atmosféra . Jsem absolutní začátečník . Moje
lektorka Lucie je trpělivá a citlivá . Je až s podivem , co do mě dokázala "nahustit" za těch pár
lekcí . Jsem jí vděčná za její flexibilitu při sjednávání dalších lekcí . Hana “

Hodnoceno 24.4.2017 z IP: 195.113.160.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

603. Marta Plechatá, Pečovatelka, Domovinka s.r.o. Plzeň

„S výukou jsem spokojená.Vyučující je vstřícný.Má s námi trpělivost. Mohu jen doporučit.Děkuji.“

Hodnoceno 21.4.2017 z IP: 178.77.238.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

604. Hana Hrachovcová, Dětská sestra intenzivní péče, Cura Intensiv Pflege, Regenstauf Plzeň

„Ahoj, jazykovku můžu všem jen doporučit. Měla jsem veliké štěstí, z velikého výběru jazykovek,
které mi internet nabídl, jsem našla tu, která mi doopravdy vyhovuje. Od prvního kontaktu se tu
cítím velmi dobře. Mám skvělého lektora Marka, se kterým se na výuku těším a jsem mu vděčná,
že se vždy domluvíme i na pohyblivém termínu, jelikož ne vždy mohu přijít přesně ve stanovené
dny. Vytváří příjemnou atmosféru, jeho přístup je maximálně profesionální a jako bonus si domů
vždy odnesu domácí úkol, který je jistotou, že se němčině budu alespoň trošku věnovat i mimo
výuku. Jsem ráda, že jsem se na jazykovku přihlásila a doufám, že tu budu ještě hodně dlouho:-).
V každém případě jazykovku doporučuji všem, které mám ráda. Hanina H.“

Hodnoceno 21.4.2017 z IP: 160.217.192.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

605. Josef Dubský, student gymnázia Plzeň

„Na této škole jsem zatím jen velice krátce, ale jak se říká první dojem je vždy ten nejdůležitější a
u této školy se mi to potvrdilo. Přístup zaměstnanců k ostatním studentům je naprosto ukázkový.
Atmosféra je velice příjemná což potvrzuje a nabídka nápojů, které nám připravují právě lektoři.
Všichni učitelé jsou milý a při čekání na začátek kurzu se o nás s úsměvem postarají. Právě takový
přístup se mi právě tak moc líbí. Škole bych rozhodně nic nevytkl a se stoprocentní jistotou bych ji
doporučil každému, který by se chtěl jakýmkoli způsobem zlepšovat v cizím jazyce. Rozhodně
bych chtěl nadále pokračovat ve studiu, který se mi zde nabízí. Další pozitivní věc je to, že se zde
neopravuje červenou barvou, ale zelenou. Takže člověk vlastně nemá pocit jako by seděl v lavici
ve škole a dostával známky. Tady to tak nefunguje. Škola je také originální v tom, že se
nepoužívají žádné učebnice. Při lekci nám vystačí pouze sešit se zápisky.“

Hodnoceno 18.4.2017 z IP: 194.228.68.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

strana 152/170



606. Dana Packanová, učitel, právník

„Od studia jsem čekala osobní přístup a s ohledem na intenzitu zvoleného kurzu i poměrně rychlé
zlepšení. Nejvíce se mi líbí pozitivní přístup lidí, kteří pro školu pracují. Je trošku podezřelé, že se
pořád všichni usmívají. Tři největší pozitiva tedy budou osobní přístup, přátelská atmosféra a
zajímavé výukové metody. Atmosféru bych popsala jako vstřícnou a přátelskou. Někdy až
neobjektivně přátelskou - ale to nejspíš souvisí s nastavením pravidel uvnitř školy. Přístup
zaměstnanců byl pozitivní, motivující a někdy trochu rozpačitý, což souviselo s velmi nesourodou
skupinou, kdy měl každý ze studentů jiné výchozí znalosti a naprosto odlišné tempo osvojování
nových vědomostí a dovedností. Spokojenost s výukou se těžko hodnotí, když nejsou zadaná
kritéria. Na mé úrovni jsem měla po absolvování kurzu mluvit v přítomném i minulém čase. Řekla
bych, že toto je u mě splněno maximálně ze 70%, přičemž svou roli hraje i to, že v hodinách
není tolik času na procvičování, hraní her a podobné aktivity, kolik bych ho měla ráda já osobně.
Když se mě někdo ptá, tak školu doporučuji již nyní. Nicméně každý člověk je originál a
každému vyhovuje něco jiného. Lektora hodnotit nechci, to co si myslím, co se mi líbí nebo nelíbí a
naopak si vyříkáme v hodině ve chvíli, kdy je to aktuální. Nemám ráda plochá sdělení typu - je
mladý, sympatický, milý a celkem šikovný - jo a navíc vypadá, že asi umí trochu anglicky :-)“

Hodnoceno 18.4.2017 z IP: 89.176.202.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

607. Roman Hajšman, manažer, MOŽNOSTI TU JSOU ops Plzeň

„Zdravím z MOŽNOSTÍ TU JSOU! Líbilo se mi - ochota se přizpůsobit Atmosféra - domácí a
osobní přístup, který není nazávadu kvalitě! Přístup zaměstnanců školy - 1 Spokojenost s výukou -
2 (aby byl prostor pro zlepšení) Doporučení - ano Lektoři z Lidické? Ondřej - "TEN" co nás
přechodně dostal Dominika - "TA" která v minutě stihne 123 sekund Pavel - "TEN" co jde spolu s
námi (jsme tři)“

Hodnoceno 17.2.2017 z IP: 31.47.102.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

608. Simona Radová, Studentka gymnázia

„Ve škole jsem velmi spokojena. Škola je dle mého názoru na velmi dobré úrovni. Moc se mi líbí
přístup všech lidí ve škole. Samozřejmě v čele s Dominikou Paškovou, která je ochotna vám ve
všem vyjít vstříc a domluva s ní je taky velmi dobrá. Moc příjemná je i nabídka nápojů, což dělá
atmosféru ještě lepší. Líbí se mi i zázemí školy. Se svojí dřívější lektorkou Terezou Svobodovou
jsem byla velmi spokojená. Na každé hodiny jsem se velmi těšila. Líbí se mi moc průběh hodiny,
hlavně to že všechno má svůj systém a řád. Myslím si, že už za těch pár měsíců se moje angličtina
hodně zlepšila. Teď mám novou učitelku a zatím jsem velmi spokojená. Školu bych určitě
doporučila svým známým, jsem moc spokojená.“

Hodnoceno 5.2.2017 z IP: 90.180.108.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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609. Lucie Petříčková , ředitelka , Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Plzeň

„Ve výuce angličtiny už jsem absolvovala několik různých způsobů učení. Perfect World mi svým
přístupem velmi vyhovuje. Nemám ráda "biflování", což tady vůbec nepřipadá v úvahu. Každá
lekce má podobnou strukturu, která ji jako konstrukce bezpečně drží pohromadě, ale zároveň
lektoři velmi dobře reagují na to, co potřebuju doplnit, reagují na mé "mezery". A to vše se děje
praktickou formou - všechno nové hned zkoušíme v praxi. Super jsou i domácí úkoly. Zajímavé je,
že si netroufnu je neudělat, takže na každou hodinu přináším dvě A4 popsané větami s novou
gramatikou a novými slovíčky :-) Spokojená jsem a dvojku dávám vlastně jen proto, že jsem asi
trochu měla smůlu při prvotním výběru lektora, neb jsem za necelé tři měsíce "vystřídala" 4
(Katku, Míšu, Domču a Alinu), což trochu narušuje kontinuitu společné práce. Školu a její přístup
doporučuji všem, kdo chce "máknout" a ve své angličtině dosáhnout brzy viditelných úspěchů. “

Hodnoceno 5.2.2017 z IP: 195.113.226.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

610. David Čajka, Vedoucí servisní technik, Siemens, s.r.o. Plzeň

„Mohu říct, že moje první zkušenost s angličtinou byla v této jazykové škole (11/2013 –
06/2015). Prvotní rozhodnutí, kde začít je velice těžké a s odstupem času mohu říct, že jsem
udělal PERFEKTNÍ první krok. Hodiny a výukový plán vyhovoval plně mým představám. Psaní
vlastní „učebnice“ alespoň pro mě představovalo další možnost výuky a určitě bych doporučil
tuto možnost než standardní výuku ve standardní škole. Většinou jsou lekce vedeny z učebnice,
čtení, překlad, doplňování do cvičení, atd. Také jsem měl možnost vyzkoušet (firemní výuka), když
student ví, že na něj vyjde věta č. 7…. a pak 11….. � Mně tato výuka nikdy moc nevyhovovala. V
součastné době jsem se opět vrátil do Perfekt Worldu (01/2017) – konverzační hodiny. Skvělý
nápad �. Perfektní myšlenka s možností výuky pro všechny úrovně a ještě pod vedení Dominiky
(The best teacher for me) – opravdu z mého pohledu jsem se moc nerozmýšlel. I když jsem
studium v této škole přerušil na cca 1 rok, tak mohu říct, že i této chvíli je atmosféra ve škole
stejná jako když jsem začínal – řekl bych takový rodinný a velice ochotný přístup. Jediné co se
změnilo, je adresa školy. As far as I’m concerned this school is the best in this area and I can
recommend it, because teachers are excellent � Now I can say that my English is sufficient for a
standard communication and it’s mainly due to Perfect World - very good basics of my English. I
wish Perfect World many satisfied students like me. Have a nice day for all. DC “

Hodnoceno 31.1.2017 z IP: 212.79.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

611. Vladimíra Janovcová, pedagog Plzeň

„Perfect World je jazyková škola se skvělým, flexibilním, ojedinělým a ohleduplným přístupem
vůči svým studentům. Vždy vyhověli mým požadavkům. Co se týče výuky, je tvořena individuálně
na míru každému účastníkovi kurzů. Nejedná se …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  zde vůbec o tuctovou školu. V PW musí každý student přemýštet o
své kýžené progresi i o zpětné vazbě, jež mu výuka dává. Nikdy jsem se nesetkala s jinou než
přátelskou atmosférou, jak mezi lektory, tak mezi studentem a lektorem/lektorkou. Tato škola mi
byla doporučena a já nyní posílám své doporučení bez váhání dále :)“

Hodnoceno 31.1.2017 z IP: 46.174.23.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

612. Barbora Blažkova, Logistik Plzeň

„Zatím nejlepší jayzkovka, kterou jsem navštívila. Skvělý přítup, příjemná atmosféra a hodiny mě
onpravdu baví!“

Hodnoceno 30.1.2017 z IP: 212.79.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

613. Jakub Ženíšek, servisní technik, Profess, spol. s.r.o Plzeň

„Se studiem angličtiny v Perfect Worldu jsem velice spokojený. Anglicky se učím snad již 15 let,
ale až tady mě to učení teprve "chytlo", protože mi zde skvělí lektoři dokázali vysvětlit a utřídit
mé znalosti angličtiny z dřívějších let. Ať to byl Lukáš, Štěpánka, Domča nebo dříve Klára,
pokaždé se mi dostalo skvělého vysvětlení a vždy panovala přátelská atmosféra při vyučování.
To, co se probere při vyučování, pokračuje formou domácího úkolu, což je jedině plus. Ostatní,
které potkávám mimo vyučovaní, se chovají také přátelsky a panuje zde rodinná atmosféra.
Závěrem snad jen doufám, že všichni zůstanou, jací jsou a pomůžou mi dostat se na úroveň
angličtiny, jakou si představuji. Takže za mě veliká spokojenost a doporučuji všem, co se chtějí
začít učit, už se učí a chtějí se zlepšit, nejenom v angličtině, ať přijdou do Perfect World...“

Hodnoceno 29.1.2017 z IP: 178.77.218.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

614. Pavel Rybár, Account Manager

„Celkový přístup školy ke studentům je perfektní a individuální - žádná anonymní neosobní škola.
Skvělá atmosféra. Styl výuky, kdy studenti musí být aktivní. Navíc v mém případě šlo o 2x2,5 hod
týdně + domácí práce - ideální koncept. Chodit někam na hodinu týdně asi nemá smysl (v
případě, že nejde jen o "udržovací" hodiny).“

Hodnoceno 11.12.2016 z IP: 212.79.110.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

615. Radek Sušánka, Montér leteckých interiérů, Zodiac aerospace Plzeň

„Dostali jsme v práci možnost studovat angličtinu. Řekl jsem si, proč to nezkusit? Už dříve by se mi
angličtina mohla hodit. V nabídce byly čtyři různé jazykové školy a já, plus mí dva
spolupracovníci jsme si na základě předchozích recenzí vybrali tuhle. Že jsme dobře zvolili, se
ukázalo již brzy. Přístup kamarádský, výborná domluva časů výukových hodin a učení zábavnou
formou. S Naší lektorkou Luckou jsem velmi spokojený, vše …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  vždy objasní a opravdu se snaží předat maximum svých vědomostí.
A že to se mnou má někdy opravdu těžké. Ale právě díky přátelskému přístupu ze strany lektorky
se učení stává uvolněnějším a zábavnějším. A přesně to potřebuji a oceňuji. Ani jsem netušil, že
mě to v mém věku bude bavit. Rád bych zmínil i domácí prostředí, kde si student ani nepřipadá
jako ve škole a to je další plus. Jinou školu už hledat nebudu a rád se opět vrátím sem. Na závěr
bych chtěl školu všem doporučit a předpokládám, že i nadále budu pokračovat ve studiu. “

Hodnoceno 4.12.2016 z IP: 94.112.232.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

616. Jitka Lamplotová , administrativa, technolog, investice, ČEVAK a.s. Přeštice

„Líbí se mi, že i přes to, že studujeme ve skupince, je tu určitá možnost osobního přístupu ke
každému studentovi zvlášť. Pozitiva - osobní přístup, přátelské jednání, snaha vždy vše
dopodrobna vysvětlit. Přístup zaměstnanců školy byl vždy přátelský, otevřený a komunikace s
nimi naprosto bez problémů. S výukou jsme maximálně spokojeni a určitě bychom Perfect World
doporučili i svým známým a blízkým. “

Hodnoceno 2.12.2016 z IP: 193.85.28.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

617. Vojtěch Háděl, projektant elektro/ řidič mkd Plasy

„Líbí se mi zde osobní přístup, přátelská atmosféra, variabilita kurzů tj. mohl jsem si určit, jestli
chci soukromé lekce, nebo lekce ke ve skupinkách po 4-6 lidech. A asi mi i vyhovuje styl výuky,
že to není o "biflování se" nazpaměť, ale velice se tu dbá na procvičování. Doporučuji, kde se dá
:) Ačkoli to nemám ve zvyku, napsal jsem o Perfect World i docela dlouhý odstavec na svém FB.“

Hodnoceno 2.12.2016 z IP: 109.81.208.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

618. Dana SETVÍNOVÁ, v domácnosti Plzeň

„V Perfect Wordu se mi líbil osobní přístup lektora ke každému žákovi. Interaktivní vyučování a
časté opakování, jenž je pro zapamatování velmi účinné. Způsob konverzace v kolektivu mě
zbavil ostychu z mluvení, takže se ve světě neztratím. Hodně jsem se zde naučila a při tom
poznala milé lidi a fajn kolektiv. V prostředí Perfect Wordu člověk zapomene na trable i čas.
Ráda se tam vracím. Všem svým známým mohu vřele doporučit. “

Hodnoceno 1.12.2016 z IP: 46.135.55.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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619. Jan Hřebec

„Lekce angličtiny jsou vedeny velmi otevřeně. Vedení hodiny a domácí úkoly jsou vždy přínosné.
Lektorka Nicol je perfektní. Velké plus za rodinnou atmosfér. Doporučuji všem. “

Hodnoceno 1.12.2016 z IP: 193.85.28.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

620. Jana Vítovcová, student SZŠ Plzeň 1

„Na škole se mi nejvíc líbí to, že nikdo nikoho neodsuzuje, lidé z PW jsou milí, ochotní. Přátelství,
braní poctivě výuku, když není někomu něco, jasné ještě mu to dovysvětlí příp. znovu vysvětlí.
Tím, že se snažíte, aby to vypadalo jako doma, tak atmosféra ve škole je velmi příjemná. Přístup
zaměstnanců školy ke studentům je přívětivý, ochotný. Já jsem spokojena s výukou, lektoři mi
pomohli s angličtinou a němčinou. Určitě bych doporučila tuto školu svým kamarádkám,
známým.“

Hodnoceno 23.8.2016 z IP: 90.176.162.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

621. Vlaďka Pašková , manažer pro významné zákazníky , Office Depot s.r.o. Plzeň

„Děkuji za přístup a za vše, co jsem díky Báře naučila. Atmosféra ve škole byla vždy skvělá.
Přesto, že se člověk vyburcoval k učení a věnoval domácí přípravě dost času, chodila jsem si na
kurzy vlastně odpočinout. Naučila jsem se mnoho nového a dnes už vím, že se v cizině domluvím.
Největší pozitiva Perfect World: otevřená a rodinná atmosféra, styl učení a domácích úkolů vede
k pokrokům, zaměření na výsledek. Děkuji za krásný školní rok, který tak rychle utekl a přeji všem
krásné léto. Vlaďka Pašková“

Hodnoceno 1.8.2016 z IP: 37.48.11.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

622. Eva Strohschneiderová, Finanční controller, Johnson Controls Plzeň

„Nejvíce se mi líbil netradiční způsob výuky s výbornou atmosférou "domácího" prostředí. Školu
bych rozhodně doporučila svým známým. Jako kladné stránky hodnotím - obsahovou náplň lekcí
(přehledně a jasně zpracované + neustálé opakování, prostor pro vlastní vyjádření), akční
lektoři, rozsáhlé domácí úkoly.“

Hodnoceno 26.7.2016 z IP: 81.201.58.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

623. Jana Lišková, OSVČ Starý Plzenec

„Na této škole se mi nejvíce líbí přátelský přístup, hravý styl učení, dlouhé domácí úkoly při
kterých jsem si vždy utužila probranou látku a více se pak nemusela učit. Prostředí školy je …
pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  velmi příjemné a člověk si tam nepřipadá, jako ve škole, ale spíše
se dochází odreagovat ke kávičce a přitom si odnáší domů krok po kroku znalost jazyka.
Lektorka Barča byla naprosto perfektní...hodiny s ní byly vždy usměvavé, zábavné,...prostě
perfektní :) Již jsem tuto školu doporučila a budu doporučovat i nadále. “

Hodnoceno 26.7.2016 z IP: 90.178.49.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

624. Gita Váchalová, uklízečka, obec Kozolupy Kozolupy 

„Jazykovku se srdcem doporučuji komukoli, kdo z jakýchkoli důvodů uvažuje o tom, že by to
zkusil. Možná to zní trochu zvláštně, ale po přečtení mého příběhu bude všechno jasnější. Jsem
věčný začátečník. Ne proto, že bych neměla na to, abych se něco naučila. Problém je v mé
motivaci. S němčinou jsem začala kvůli sympatické učitelce, s angličtinou proto, že dnes by asi
anglicky měl umět každý, s francouzštinou kvůli nejlepší kamarádce provdané za Francouze.
Každý, kdo někdy něco dělal jen proto, že si myslel, že by měl a nebo proto, aby na někoho
udělal dojem, ví, kam to vede. Stačí málo a motivace je pryč. Mým dalším problémem je
nedostatek sebedůvěry. Do všeho, pro co se rozhodnu, jdu sice s obrovským odhodláním, ale
pak stačí pár neúspěchů a já snadno uvěřím, že jsem se prostě přecenila. Dobrou zprávou pro
všechny je, že jazykovka se srdcem je škola na míru. Pro každého. I kdybyste do toho šli s
podobně pochybnou motivací,jako já, tady to nevzdáte. :-) Jestli někomu, stejně jako mně, více
vyhovuje individuální přístup, tady je to možné. Mám výbornou lektorku, která se zcela
přizpůsobí mým potřebám. Není problém nepochopit všechno po prvním vysvětlení. Moje
lektorka je velice trpělivá, všechno vysvětluje srozumitelně a klidně i několikrát. Dokáže ocenit
mou snahu, má pochopení pro mé střídání tempa a zároveň mě nenechá stát na místě, když cítí,
že mám na víc. Jana Jakešová je nejlepší lektorka, jakou jsem měla za celou dobu, co se snažím
něco naučit. Zároveň ale můžu s klidným svědomím říct, že jsem zde v této jazykovce poznala
celkem čtyři lektorky a proti žádné jsem neměla co namítnout. Dnes věřím, že jednou budu
doopravdy mluvit francouzsky a že tento jazyk použiju i v praxi. A kdo ví, třeba s touto školou
dokončím i ty dva předchozí jazyky, které jsem začala a vzdala jinde. Přístup této školy je
příkladný. Ať už jsou vaše zkušenosti se studiem jakékoli, nebojte se toho. V Perfect worldu to
zvládnete. :-)“

Hodnoceno 8.7.2016 z IP: 185.7.22.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

625. Miroslav Urbánek, konstruktér, COMTES FHT a.s. Mokrouše

„Líbí se mi individuální přístup. Termíny a obsah lekcí se přizpůsobují mé potřebě. Školu bych
doporučil.“

Hodnoceno 6.7.2016 z IP: 89.24.107.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

626. Eva Markvartová, expediční pracovník, Beryko s.r.o. Plzeň

„Ve škole se mi nejvíce líbí rodinná atmosféra, vždy dobrá nálada a pozitivní přístup :) Ondra je
milý, hodný a zábavný …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  učitel :) a Domča je usměvavá, milá a někdy více přísnější, ale to ke
škole patří :) S výukou jsem velmi spokojena. Nemůže se tahle výuka srovnávat s výukou ve
škole, protože z těchto hodin se opravdu více naučíte. Je to zábavná forma učení. Určitě bych
školu známým doporučila a věřím, že ji brzy navštíví.“

Hodnoceno 4.7.2016 z IP: 31.30.83.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

627. Michal Mertl , učitel , SZŠ a VOŠZ Plzeň Plzeň

„Pozitiva školy - příjemné prostředí pro výuku, individuální přístup učitelů, výuka na vysoké úrovni.
Atmosféra ve škole - pohoda, klid, vše na čas Přístup zaměstnanců - myšleno učitelů ??? - mám
individuální samostatnou výuku, takže vše probíhá podle mých potřeb a rychlosti mého chápání
Spokojenost s výukou - jsem spokojen se způsobem výuky i s dovysvětlením, konverzací
Doporučení - určitě bych doporučil a o škole mluvím se známými vždy dobře. “

Hodnoceno 1.7.2016 z IP: 212.79.110.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

628. Jan Roll, žák ZŠ Plzeň

„Z lekcemi angličtiny jsem byl moc spokojený. Lektorka Zuzka je moc hodná a trpělivá. Vše ráda
vysvětlí a naučí. Moc se mi líbí přátelský přístup jiných lektorů a jejich pozornost a ochota. Vaši
školu mám moc rád a rád se do ní vracím. Velice se těším na letní tábor. Vaši školu mohu všem jen
doporučit. “

Hodnoceno 30.6.2016 z IP: 212.11.105.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

629. Pavel Pivoňka, referent Plzeň

„Na škole se mi líbilo opravdu pečlivé roztřídění studentů podle znalostí AJ, jasný a srozumitelný
systém výuky a možnost důklsdného procvičení probrané látky behem vyučovací hodiny. Ve škole
byla vždy skvělá, přátelská až rodinná atmosféra. Přispívalo k tomu i uspořádání učeben a
odpočinkové místnosti. Lektoři jsou vždy perfetní, jsou nároční, ale vstřícní, přátelští a maximálně
se nám vždy věnovali a dokázali povzbudit a i po ukončení kurzu jsme zůstali přáteli. Výuka byla
vhodně strukturovaná, nadávkovaná tak, aby nás nepřehltila a vyhovovalo mi, že jsme ji hned po
probrání také procvičovali. Jazykovku Perfect World všem vřele doporučuji.“

Hodnoceno 30.6.2016 z IP: 212.79.110.xxx (více hodnocení z této IP adresy )
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630. Ladislav Škrhák, důchodce, nepracuji Brno 62500

„Byl jsem na letním jazykovém soustředění na Seči v roce 2015. Týdenní vyučování bylo perfektní
a školitelé na vysoké úrovni. I vybrané prostředí nemělo chybu. Sleduji velmi důsledně jednotlivé
učební časti, které mě zasíláté na můj email. Za to velmi děkuji a beru je jako velmi hodnotné.
Celkové mé hodnocení na vysoké úrovni. Díky“

Hodnoceno 30.6.2016 z IP: 109.80.69.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

631. Markéta Machoňová Břasy

„vstřícnost, profesionalita a motivace posouvat se dál v jednom, doporučuji všem“

Hodnoceno 30.6.2016 z IP: 109.81.214.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

632. Vilém Včala, žák ZŠ,    Plzeň

„Z Perfect World jsem nadšený. S Gábi a Nicole se mi moc dobře pracovalo, protože mi vždycky
všechno vysvětlily a daly mi čas abych si to přebral a to i když jsme procvičovaly slovíčka.
Doporučuji všem, kteří chtějí mluvit cizími jazyky. Atmosféra, lektoři, všechno skvělé. Děkuju.
Vilda“

Hodnoceno 30.6.2016 z IP: 212.79.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

633. Petr Nechvíle, thp Plzen

„Individuální přístup ke studentovi a rychlá reakce na změnu procvičované látky. Ochota
procvičovat opakovaně chyby a snaha je odstranit. Nejedná se o doučování spíše o rozšíření
schopnosti domluvit se a současně zvládnout učivo ve škole (žák 7.ročníku ZŠ). Doma bych toto
se svým synem nedokázal.“

Hodnoceno 30.6.2016 z IP: 88.146.96.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

634. Jiří Miškela, Stavební inženýr Brno

„Tato jazyková škola jsou profesionálové se srdcem na správném místě. Váš čas během kurzu
využijí maximálně pro výuku jazyka a to i ve volném čase. Já jsem se díky kurzu zbavil strachu z
mluvení s cizinci a to je pro mě obrovský pokrok. Atmosféra během kurzu byla super, jídlo domácí
i pro vegetariány. Tato škola je opravdu vynikající a chcete-li intenzivní výuku, tak pak je to právě
tato škola. Velmi ji doporučuji. “

Hodnoceno 29.6.2016 z IP: 94.112.224.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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635. Veronika Sigmondová, referentka obchodu, Westfalen Gas s.r.o. Domažlice

„Nejvíce se mi na kurzu líbil přístup vyučující, přátelská atmosféra a intenzita kurzu. Líbilo se mi,
že veškerá gramatika a slovíčka byly dostatečně procvičeny v hodině, takže se látka dobře
zapamatovala a zažila. Slovíčka i gramatiku nyní využívám v práci. Možná by mohla slečna
školitelka méně vysvětlovat v českém jazyce, aby si člověk mohl více zvyknout rozumět (měla
jsem úroveň A2B). V kurzu jsme byli pouze 3, takže jsme měli každý i větší možnost mluvit.
Atmosféra byla vynikající, slečna školitelka byla milá a přátelská, asistent vždy nabídl
občerstvení. S výukou jsem tedy byla celkově spokojena a známým bych kurz doporučila. “

Hodnoceno 29.6.2016 z IP: 195.50.186.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

636. Romana Tomášová , Administrativní pracovník, Exova s.r.o. Plzeň

„Líbil se mi přátelský přístup a profesionalita výuky. Vřele doporučuji všem známým!“

Hodnoceno 29.6.2016 z IP: 213.195.206.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

637. Alena Šlajerová, rodičovská dovolená Plzeň

„Jako maminka na rodičovské dovolené jsem ocenila, že zde nabízí lekce s hlídáním dětí.Takže
se můžu zlepšovat ve svých jazykových schopnostech a nemusím vymíšlet kde sehnat hlídání.
Velkou výhodu v metodě, kterou se zde vyučuje, vidím v tom, že se probraná látka okamžitě
procvičuje. Takže pokud vám něco během výkladu nebylo jasné (a vy jste se na to třeba báli
zeptat, aby jste před ostatními nebyli za hlupáka :)) tak na to při procvičení určitě narazíte a učitel
může případně dovysvětlit. A určitě se procvičováním i rozmluvíte a nebudete mít strach
komunikovat v cizím jazyce. A pak jsou tu domácí úkoly ;). Rozhodně dobré pro ty, co si jako já
moc času doma na opakování probrané látky nenajdou. A určitě si ještě jedním připomenutím
probrané látky slovíčka a gramatiku více zapamatujete. Celková atmosféra v Perfect worldu je
příjemná a přátelská. Vyučující se věnují každému studentovi a snaží se, aby se sebe dostal
maximum ( ale ne za každou cenu). Výborné jsou také hodnocení, které vám učitel vystaví za
každý měsíc studia. Dozvíte se co jsou vaše silné stránky a kde je třeba ještě přidat. S výukou jsem
spokojená! Uřčitě zde budu ve zlepšování mých jazykových schopností pokračovat. Mohu jen
doporučit!!!“

Hodnoceno 29.6.2016 z IP: 212.79.110.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

638. Jitka Slechtova Plzen

„Do školy chodí obě děti rády. S lektory mají příjemný, neformální vztah.Mají znalosti,mluví a
domluví se. Školu bych bez obav doporučila.Kladně hodnotím i vstřícnost při řešení časových
možností.“

Hodnoceno 28.6.2016 z IP: 212.79.110.xxx (více hodnocení z této IP adresy )
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639. Petr Sýkora

„Individuální přístup lektorů, přátelská atmosféra.“

Hodnoceno 28.6.2016 z IP: 93.90.160.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

640. Kateřina Houdková, jednatelka společnosti, Prášková lakovna Jech s.r.o. Plzeň-Černice

„Perfect World má pro mě tři obrovská pozitiva, která tuto školu řadí před ostatní: - naprostá
časová flexibilita dle potřeb klienta - možnost individuálního řešení dle požadavku klienta na
základě doporučení lektora - vstupní konzultace (skupinový kurz, ind.hodiny) - vstřícný přístup S
čistým svědomím doporučuji :o)“

Hodnoceno 28.6.2016 z IP: 89.102.125.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

641. Tereza Morgensternová, student VŠ Starý Plzenec

„Jazyková škola Perfect World nese svůj název oprávněně. Přístup ke studentovi je naprosto
odlišný-osobní, plný pochopení a pokory. Všichni učitelé, kteří vedli danou lekci, byli na své
hodiny bezchybně připraveni. 2,5 hod výuky uteče jak voda a do žádné školy jsem se snad
netěšila více, než právě do Perfect World. Tuhle oázu klidu a vzdělání jsem samozřejmě
doporučila dále.Díky za skvěle využitý čas!“

Hodnoceno 28.6.2016 z IP: 93.103.181.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

642. Jan Štěpánek, student VŠ

„Individuální přístup, dobrá výuková metodika, velmi přátelský kolektiv“

Hodnoceno 28.6.2016 z IP: 147.228.92.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

643. Petr Polák, důchodce Plzeň

„Pozitiva- velká škála výběru úrovní - komunikace při výuce výhradně v angličtině - velmi kladně
hodnotím krátké výukové vstupy Dominiky Paškové na mailu Atmosféra - velmi přátelská Přístup -
nemám námitek Spokojenost - jednou výborná, podruhé horší Doporučení - určitě “

Hodnoceno 28.6.2016 z IP: 89.102.115.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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644. Lea Rosenbergerová, žák ZŠ CHOTĚŠOV

„Nejvíce se mi líbí příjemné prostředí, individuální přístup a zkušenosti učitelů. Atmosféra na
hodinách je vždy pohodová a klidná. Oceňuji suprový přístup učitele, věnuje se každému žákovi,
vše dostatečně vysvětlí a učivo dobře naučí. Všichni zaměstnanci, nejen učitelé, jsou milí a
ochotní. S výukou jsem maximálně spokojená. Chodím již třetím rokem,ve škole vše umím a oproti
spolužákům jsem ve všem napřed. Perfect world bych určitě doporučila nejen svým známým, ale
všem, kteří se chtějí naučit cizí jazyky. “

Hodnoceno 28.6.2016 z IP: 109.80.204.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

645. Eva Průhová, administrativa Stupno

„Jazyková škola Perfect World je přesně taková škola, jakou jsem pro svého devítiletého syna
hledala, a už jsem skoro ztrácela naději, že takovou v Plzni najdu. Hledali jsme výuku, kde si děti
už nejen hrají, ale hlavně se naučí mluvit ve větách. Hledali jsme výuku, kde se dbá na kázeň dětí
při hodině. Toto vše jsme v Perfect Worldu konečně našli. Syn po deseti měsících konečně skládá
věty, naučil se zápory a otázky, naučil se důležitá zájmena, umí také spoustu nových slovíček.
Oceňujeme také, že když synovi něco nejde a ještě to dobře neumí, paní lektorka to s ním příště
opakuje dokud to syn nezvládne. Také je velmi dobré, že ve škole jsou vyžadovány domácí
úkoly. Jsme velmi spokojeni.“

Hodnoceno 27.6.2016 z IP: 212.79.110.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

646. Ondřej Tyc, Jednatel firmy, TYC Kooperace s.r.o. Mýto

„Jiný přístup k výuce než je standart. Osobní přístup, lektoři na vysoké úrovni, pěkné a klidné
prostředí. Velice profesionální atmosféra s důrazem na plnění vysokého nastaveného
standardu.Pozitivní přístup a ochota.Stejně jako s jazykovou školou, takže výborně.Již jsem tak
několikrát udělal a jistě ještě udělám.“

Hodnoceno 27.6.2016 z IP: 77.48.255.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

647. Iveta Vartlíková, pojišťovací zprostředkovatel, Generali Pojišťovna a.s. Plzeň

„Jazykovou školu jsme vybrali náhodou. Prvotní e-mailová komunikace byla velice rychlá a jasná.
Manželé Paškovi dokáží svým přístupem k výuce děti úžasně zaujmout. Skvělé jsou jazykové
tábory i víkendovky. Dcera je vždy nadmíru spokojená s bohatým programem i s výukou jazyka.
Každá návštěva jazykovky se pozitivně projeví na známkách ve škole. Všem doporučujeme
vyzkoušet tuto jazykovou školu.“

Hodnoceno 27.6.2016 z IP: 85.71.68.xxx (více hodnocení z této IP adresy )
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648. Veronika Popule, Mateřská dovolená Heřmanova Huť

„Školu navštěvuje dcera a výuka se jí líbí.“

Hodnoceno 27.6.2016 z IP: 77.48.109.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

649. IVANA SVOBODOVÁ, PODNIKATEL PLASY

„Dobrý den, jazykovou školu jsem navštěvovala skoro 3roky a byla jsem maximálně spokojená s
přístupem, kvalitou lektorů a prostředím. Doporučuji školu všem svým známým, zapsala jsem svoji
dcerku na dva týdny na letní tábor s angličtinou a poté jí určitě zapíšu na individuální výuku od
září. Je skvělé,že takové projekty existují a děkuji Dominice Paškové za to,že JE:)!!“

Hodnoceno 27.6.2016 z IP: 178.77.218.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

650. Vladimíra Nejdlová, předseda spolku, Rodinné Centrum Heřmanova Huť z.s. Heřmanova Huť

„Největší pozitivum je metoda výuky angličtiny, nejen, že angličtina děti baví, získávají kladný
vztah k cizímu jazyku, ale opravdu se ji učí používat. Můj šestiletý syn má velmi dobré výsledky a
aktivně se o angličtinu zajímá. Oceňuji také aktivní spolupráci s rodičem dítěte, nejen v podobě
měsíčního písemného hodnocení, ale i třeba to, že lektor dbá na řádně vedený sešit studenta
(rodič má přehled, co se dítě učí). Nutno také kladně hodnotit flexibilitu jazykovky, reagují vždy
velmi rychle a vstřícně na požadavky rodičů. Známkuji za 2 pouze z důvodu, že došlo během
školního roku k výměně lektora a pro lehce vyšší cenu oproti konkurenci. Děkuji za péči, kterou
jste nám věnovali, těším se na další spolupráci a ráda jazykovku se srdcem doporučím dalším
zájemcům. Vladimíra Nejdlová“

Hodnoceno 27.6.2016 z IP: 46.174.23.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

651. Pavlína Vejvančická, odborný poradce, ABS CZ Poběžovice

„Pozitiva: možnost flexibilní domluvy docházky, výborný lektor, ochotné a vstřícné chování
celého personálu. Lektor: Jakub je pohodový a ochotný, vždy se domluvíme na termínu další
hodiny, výuka probíhá v klidu a dle mých potřeb. “

Hodnoceno 27.6.2016 z IP: 109.81.214.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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652. Andrea Zoubková

„JŠ Perfect World mi doporučil kamarád a udělal dobře:). Velmi pozitivní přístup, zajímavé a
netradiční prostředí a hlavně výuka, která vás baví a naučí. Absolvovala jsem soukromé kurzy s
lektorkou Verčou a všem, co si chtějí zlepšit jazykovou vybavenost a neunudit se k smrti vřele
doporučuji!“

Hodnoceno 27.6.2016 z IP: 80.84.96.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

653. Monika Suchnova, manager Ostrov u Stribra

„Flexibilita“

Hodnoceno 27.6.2016 z IP: 213.61.107.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

654. Tomáš Sýkora, nic, Protetika Plzeň s.r.o. Plzeň

„Jako doma, velice pozitivní atmosféra a viditelné pokroky. “

Hodnoceno 27.6.2016 z IP: 90.177.184.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

655. Alena Rampasová

„Škola má, soudíc podle mých lekcí, neotřelý systém výuky. Atmosféra je velmi přátelská.
Personál je vstřícný. S výukou jsem spokojena. Školu bych doporučila. “

Hodnoceno 26.6.2016 z IP: 88.101.239.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

656. Jaroslava Krejcarova, Tattooartist Plzen

„Ziskane nove znalosti jsme procvicovali a procvicovali az mi nezbylo nic jineho nez si to
zapamatovat--> Super:) Pratelsky pristup. Vrely vztah ke studentum. Takova skola hrou. Fajn
zkusenost :)“

Hodnoceno 24.6.2016 z IP: 109.81.211.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

657. Filip Kříž, žák ZŠ (youtuber) Horní Bělá

„Hodiny jsou zábavné, narozdíl od hodin ve škole. Je tu sranda. Kuba je fain. Angličtinu tu chápu
líp než ve škole. Tuhle školu bych klidně doporučil svým známým. Filip“

Hodnoceno 22.6.2016 z IP: 212.79.110.xxx (více hodnocení z této IP adresy )
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658. Lenka Králová Břasy 1

„V jazykovce Perfect World se mi nejvíce líbil lidský přístup, možnost přizpůsobit si výuku dle
mých možností. Pozitivní byla přátelská atmosféra,vstřícní lektoři, příjemné prostředí a především
pocit, že sice se učím, ale necítím se vystresovaně, jako ve škole. Výuka byla skvělá, když jsem
něčemu nerozuměla,znova jsme to probrali a to bez toho, že bych se u toho cítila jako
"neschopný hlupák"=což je báječné :-) Školu rozhodně DOPORUČUJI!!! Pokud chce někdo
zatočit s neznalostí cizích jazyků, tady se mu to rozhodně povede. “

Hodnoceno 21.6.2016 z IP: 212.79.110.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

659. Jiří Krejzar, MPR Elektro, K+B Elektro Technik Plzeň

„Škola má velmi přátelský, ale z hlediska výuky důsledný přístup. Osnovy nejsou podle učebnic,
ale jsou přizpůsobeny skupině a jejím znalostem. Pokud jednotlivec zaostává, má možnost za
zvýhodněných podmínek dohnat učivo individuální výukou. Pokrok ve získaných znalostech je
mnohem rychlejší i u méně jazykově talentovaných žáků.“

Hodnoceno 21.6.2016 z IP: 37.188.234.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

660. Martina Lukášová, soukromý podnikatel, HR manažer, Bc. Martina Lukášová, MBA

„Nejvíce oceňuji zejména individuální přístup, malé skupiny studentů a úžasný spád vyučovací
doby. Výuka je zaměřena opravdu na praktické využití jazyka s důrazem na gramatickou
správnost, bohatou slovní zásobu a nejčastěji používané fráze. Byla jsem velice spokojena s
přirozenou pohodovou atmosférou a kamarádským přístupem. Jazykovku se srdcem mohu jen
doporučit.“

Hodnoceno 21.6.2016 z IP: 212.79.110.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

661. Sárka Kozáková, farmaceut Brno

„Mám skype lekce. Vyhovují mi svojí časovou pružností. Lektorka Míša je vždy perfektně
připravená. Hodina má spád, mluvíme pouze anglicky. Mám pocit, že jsem se za dva měsíce
posunula nejrychleji v mluvení.“

Hodnoceno 21.6.2016 z IP: 195.113.164.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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662. Petra Eliášová, hlavní účetní, VSP Auto s.r.o. Plzeň

„Perfect World má skvělý styl výuky, kdy cizí jazyk opravdu naučí. Chodím tam ráda a těším se,
což jsem nemohla nikdy říct o žádné jazykovce ani o soukromých učitelích, a že už jsem něco
vyzkoušela. Jak veřejný kurz, tak soukromé hodiny mě opravdu baví, lektoři jsou super! Tuto
školu rozhodně doporučuju všem!“

Hodnoceno 9.6.2016 z IP: 217.169.182.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

663. Radka Kmecová, administrátor, DHL Express Plzeň

„Milý přístup slečny učitelky,atmosféra výborná. Slečna učitelka trpělivá a určitě bych školu
doporučila. “

Hodnoceno 7.6.2016 z IP: 165.72.200.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

664. Zuzana Drozdová, student gymnázia Plzeň

„Na této škole jsem prošla kurzy němčiny od úrovně A1.1-B1.1 (5 kurzů). Hlavní důvod, proč
jsem se pro ni rozhodla byl, že jako asi jediná nabízela výuku 2x týdně 2,5h. Tohle je určitě
výhoda, pokud se chcete učit jazyk co nejrychleji a zároveň máte dostatek času. Na začátku jsem
uměla pouze pár německých vět a nyní jsem schopná konverzovat s rodilým mluvčím o různých
tématech, ale pochopitelně s omezenou slovní zásobou. V hodinách jsme probírali hlavně
složitou německou gramatiku a učili se slovíčka. Chvíli mi trvalo než jsem si zvykla na styl výuky
této jazykovky, což je vymýšlení vět na slovíčka a na gramatické jevy, ale později jsem zjistila, že
si převážnou většinu látky zapamatuju již na hodině a nemusím se ji učit doma. Trochu mi chybělo
čtení textů a častější přirozená konverzace, ale chápu, že v nižších úrovních němčiny je tohle
náročné. Také jsme dostávali docela dlouhé úkoly, které mi zpravidla zabíraly hodinu až dvě, ale
od 4. kurzu jsem na ně již neměla tolik času, tak jsem si vždycky aspoň prošla probranou látku a
snažila se toho napsat co nejvíce. Jinak zázemí školy je velmi příjemné, máte možnost si uvařit
čaj, kafe, dát si něco dobrého na zub a v neposlední řadě poznat super lidi. Určitě tuhle
jazykovku všem doporučuju, pokrok v jazyce je znatelný opravdu rychle. “

Hodnoceno 6.6.2016 z IP: 93.99.166.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

665. Jana Engová, odborný pracovník v laboratorních metodách, Fakultní nemocnice Plzeň Plzeň

„Líbí se mi malý počet studentů ve třídě, člověk je tak nucen stále mluvit, což je dobře. Atmosféra
je velmi přátelská, přístup super a lektorka je též výborná. Pokud někdo z mých známých nebo
kamarádů projeví zájem o studium angličtiny, tak vaší školu určitě doporučím.“

Hodnoceno 5.6.2016 z IP: 212.79.110.xxx (více hodnocení z této IP adresy )
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666. Věra Bidlová, manager, v tuto chvíli nikde Praha

„Ve škoemě nejvíce zaujal osobní přístup lektorky, krásné prostředí a kvalitní příprava lektora na
výuku. a samozřejmě obrovská trpělivost.“

Hodnoceno 1.6.2016 z IP: 176.101.146.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

667. Dušan Duhonský , Odborný referent, AOPK ČR Zlaté Hory

„Zúčastnil jsem se týdenního letního jazykového tábora pro dospělé. Přestože týdenní kurz je
poměrně krátká doba, myslím že tento intenzivní kurz přinesl v mém jazykovém zápolení značné
zlepšení v Angličtině se kterou dlouhodobě "bojuji". Tématicky a koncepčně byl kurz veden na
kvalitní úrovni. Lektorka byť dosud mladé děvče vedla lekce skvělým způsobem, kvalitně
udržovala naši pozornost, byla vnímavá k našim nedostatkům a dokázala je veselým a vtipným
způsobem opravovat, aniž by projevovala jakoukoli netrpělivost, či se snad někoho urážlivým
způsobem dotkla. Byl jsem spokojen s přínosem absolvovaného kurzu. Drobná zlepšení by bylo
možno snad doporučit k celkové organizaci tábora, ta však nesouvisela přímo výukou jazyka.
Jazykovou školu Perfect World mohu proto doporučit. “

Hodnoceno 28.5.2016 z IP: 88.103.252.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

668. Lenka Dolejšová , mateřská dovolená Zbůch

„Kurz angličtiny jsem v jazykové škole Perfect World zvolila na doporučení kamarádky, která
zde kurz absolvovala přede mnou. Byla jsem velmi mile překvapena celkovým přístupem
zaměstnanců, kteří vytváří příjemnou rodinnou atmosféru. Na každou lekci jsem se opravdu
těšila, což se mi při předcházejícím studiu nestávalo tak často. I s kvalitou výuky jsem byla velmi
spokojena. Díky uvolněné atmosféře, která panovala na každé hodině, jsem neměla obavy z
toho, zda řeknu gramaticky správnou větu kdykoliv otevřu pusu a prostě jsem mluvila. Takže u
mě lekce splnily veškerá očekávání. Z těchto důvodů bych jazykovou školu Perfect World
doporučila všem, kteří chtějí rozvíjet své jazykové znalosti v přátelském prostředí.“

Hodnoceno 27.5.2016 z IP: 212.79.110.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

669. Jiří Chadim, IT CTMS technik, TaeguTec ČR s.r.o. Plzeň

„Na jazykové škole Perfect World se mi líbí její úžasné a pohodlné domácí prostředí, usměvavý a
veselý kolektiv lektorů, specifický a hlavně efektivní způsob výuky, umístění školy krásném
prostředí Bolevecké návsi“

Hodnoceno 27.5.2016 z IP: 90.182.159.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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670. Josef Hájek, manager, STI Česko Plzeň

„S přístupem vyučujících jsem byl spokojen. Celkově zde vládla příjemná a přátelská atmosféra.“

Hodnoceno 25.5.2016 z IP: 82.210.251.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

671. Ondřej Dvořák, Programátor, viastore systems s.r.o Plzeň

„Naše firma zde absolvuje pravidelnou výuku Německého jazyka. S výukou jsme spokojeni. V
naší firmě se běžně stává, že ze dne na den musí půlka lidí odjet do zahraničí. Takže jsme dost
často měnily obsazenost hodin, několikrát jsme potřebovali výuku den dopředu úplně zrušit. S
lektorkou to však nebyl problém, vždy nám vyšla vstříc a přizpůsobila se našim potřebám. To
považujeme za velikou výhodu. Školu bychom určitě doporučily.“

Hodnoceno 25.5.2016 z IP: 188.94.232.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

672. Jiří Hrach, zkušební technik, Škoda JS Plzeň

„První kurz angličtiny, kde mám pocit, že jsem se skutečně něco naučil. Přátelská atmosféra ve
škole i ve studijní skupině + skvělá lektorka. V neposlední řadě i forma výuky - není zde tupé čtení
z učebnic (věty, které bych bežně nepoužíval), veškerá látka se procvičuje mluvením a
vymýšlením vlastních vět (pro mě ideální způsob výuky). Tuto jazykovou školu mohu vřele
doporučit. Jen tak dál :)“

Hodnoceno 25.5.2016 z IP: 91.228.100.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

673. Kateřina Faiferová, Dispečerka Plzeň

„Výuka probíhala v pořádku, má lektorka Bára, je opravdu moc skvělá i jako člověk a i jako
učitelka. Měla se mnou obrovskou trpělivost, neustále mě opravovala s úsměvem :-) školu bych
určitě všem doporučila, výuka byla na jedničku s hvězdičkou, jediné, co by se dalo vytknout,
bylo, že v některých učebnách jsem měla sešit na klíně, bylo by lepší psát na stolku.“

Hodnoceno 25.5.2016 z IP: 46.13.187.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

674. Petra Řezáčová, fyzioterapeut

„S jazykovkou se srdcem jsem maximálně spokojena. Navštěvovala jsem několik navazujích
kurzů. Díky vstupním testům jsme byli v kurzu na podobné úrovni a tudíž nikdo 'nezdržoval'.
Vyhovuje mi styl výuky bez učebnic, téměř vše jsem si zapamatovala během kurzu a na doma
zbýval jen úkol, kterým si ověřila,zda jsem všechno pochopila, popř. po opravení viděla, na čem
je potřeba zapracovat. Při konverzaci v cizině se cítím mnohem lépe a dokonce si mluvení
užívám. Přístup všech lektorů byl přátelský a byli vždy ochotni s …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  čímkoliv pomoci. Obzvláště naše lektorka Míša, ke které nyní
docházím na soukromé lekce. Ve škole nikdy s ničím nebyl problém. Všechno hned vyřízeno,
zodpovězeno:). Jazykovku vřele doporučuji.Samozřejmě nic není bez práce, kurzy jsou intenzivní
a poměrně dlouhé, ale výsledek stojí za to. To můžu potvrdit nejen já, ale i naprostá většina mých
spolužáků z Perfect World. Děkuji! Petra Ř.“

Hodnoceno 24.5.2016 z IP: 37.48.14.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

675. Šárka Březinová, Osvč Zahradní tvorba, Šárka Březinová Plzeň

„Nejvíce se mi líbila přátelská atmosféra,příjemné prostředí školy a touha pomáhat druhým.
Přístup zaměstnanců byl přátelský a zároveň profesionální. S výukou jsem byla celkem spokojena.
Školu bych doporučila svým známým.“

Hodnoceno 24.5.2016 z IP: 90.178.131.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

676. Michaela Fischerova, Kontrolor, Duvenbeck logistics s.r.o Cheznovice

„S jazykovou školou Perfect World jsem byla velice spokojena. Majitelka skoly, pani Peskova je
velice mila a ochotna. Je s ni skvela domluva. Na kurzu byl individualni pristup. Lektorka byla
naprosto skvela. Libil se mi jeji pristup k vyuce. Hodiny me velice bavily. Vsude ve skole panuje
pratelska atmosfera. Z kurzu jsem si odnesla mnoho novych poznatku - a to nejsem zadny
zacatecnik. Lektorka me vzdy prekvapila necim novym v beznych vecech. Tuto jazykovou skolu
urcite doporucuji.“

Hodnoceno 24.5.2016 z IP: 62.159.121.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

677. Bohuslava Hopcakova, Celni specialista, Bohuslava Hopcakova Regensburg

„Nejvice libilo? Lektorka Dominika :-D Tri pozitiva? domaci atmosfera, neustala informovanost,
navazujici ostatne aktivity skoly... Byla jsem spokojena a vrele doporucuji ☆♡☆“
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