
1. 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 )

Jazykovky.cz  adresář jazykových škol a kurzů v ČR

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. Jazykové školy hodnotí studenti výhradně prostřednictvím elektronických formulářů

Jazykovky.cz a jsou ponechána bez úprav. Autenticita doporučení je ověřována technickými prostředky a
namátkovou kontrolou. Společnost gdi, s.r.o. má kontakty na níže uvedené studenty. Úplnost a pravost

doporučení můžete nechat ověřit na telefonu +420 516 116 547.

Mgr. Václav Kovařík
garant osobních doporučení Jazykovky.cz

K 27. 10. 2022 evidujeme těchto 58 ověřených osobních doporučení:

58 osobních doporučení
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2. Veronika

„jedním slovem - vše skvělé - děkuji“

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

3. 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 )

4. 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 )

5. 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 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 (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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6. 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 )

7. 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 )

8. 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 )

9. 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 )
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10. 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 )

11. 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 )

12. 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 (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

13. 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 )
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14. 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 (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

15. 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 )

16. 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 )
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17. 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 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 )

18. 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 (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

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

20. 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 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 (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

21. 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 (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

22. 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 …
pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  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 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 (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

23. 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 )
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24. 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 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 )

25. 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 )

26. 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 )
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27. 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 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 (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

28. 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 (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

29. 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 (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

30. 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. Jazykovou školu
PW jsem do té doby neznala a nevěděla jsem tak, co mě čeká. Neznala jsem …pokračování na další
straně…
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…pokračování z předchozí strany…  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 (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

31. 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 )

32. 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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33. 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 )

34. 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 )

35. 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 (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

36. 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 (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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37. 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 )

38. 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 )

39. 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 )
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40. 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 (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

41. 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 )

42. 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 )

43. 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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44. 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 )

45. 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 )

46. 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 )

47. 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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48. 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 )

49. 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 )

50. 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 )

51. 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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…pokračování z předchozí strany…  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!“

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

52. 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 )

53. 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 )

54. 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 )

55. 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 )

56. 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 )

57. 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 )

58. 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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…pokračování z předchozí strany…  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 )
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