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adresář jazykových škol a kurzů v ČR

16 osobních doporučení

od studentů intenzivních jazykových pobytů v
ČR

Perfect World s.r.o.
Plzeň, Plzeň 1
Autenticitu osobních doporučení garantuje provozovatel největšího českého jazykového portálu Jazykovky.cz,
společnost gdi, s.r.o. Doporučení zasílají studenti výhradně prostřednictvím formulářů Jazykovky.cz a jsou
ponechána bez úprav. Doporučení je ověřováno podle IP adresy a náhodně prověřováno. Společnost gdi,
s.r.o. má kontakty na níže uvedené studenty. Úplnost a pravost tohoto dokumentu můžete ověřit na telefonu
516 116 547.

Mgr. Václav Kovařík
garant osobních doporučení Jazykovky.cz

K 2. 8. 2018 evidujeme těchto 16 ověřených osobních doporučení:

1. 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)
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2. 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)

3. 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)

4. 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)

5. 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)
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6. 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)

7. 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)

8. 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)

9. 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. …pokračování na
další straně…
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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 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!“
…pokračování z předchozí strany…

Hodnoceno 4.3.2018 z IP: 109.81.209.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

10. 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)

11. 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)

12. 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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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.“
…pokračování z předchozí strany…

Hodnoceno 5.8.2017 z IP: 37.188.247.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

13. 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)

14. 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)

15. 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)

16. 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 …
pokračování na další straně…
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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. “
…pokračování z předchozí strany…

Hodnoceno 28.5.2016 z IP: 88.103.252.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

strana 6/6

