
1. Jarmila Vořechovská, IT specialista, OZP

„Výborná atmosféra, skvělý kolektiv lektorů, dostatek rodilých mluvčí. Malé skupiny žáků
umožňují individuální přístup ke každému. Začala jsem jako absolutní začátečník před několika
roky, po 5 letech udělala FCE a nyní si udržuji znalosti na dobré úrovni bez námahy a v
příjemném kolektivu. Víkendových 15 hodin 7x za pololetí už je na výsledcích znát a pokud se
dělají poctivě i úkoly, znalost angličtiny stoupá. stoupá,..... Potřebujete-li se zlepšit a rozmluvit,
doporu4uji zkuste to s Rodetem. “

Hodnoceno 8.9.2016 z IP: 194.228.201.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

Jazykovky.cz  adresář jazykových škol a kurzů v ČR

od studentů jazykových kurzů

RNDr. Dana ČIHÁKOVÁ - Rodet
Praha, Praha 3

Studenti absolvovali a doporučili tyto jazykové kurzy
skupinové kurzy pro veřejnost

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 23. 1. 2022 evidujeme těchto 13 ověřených osobních doporučení:

13 osobních doporučení
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2. Petr Langšádl, v důchodu, IT projektant, - Černošice

„Víkendové kurzy (kousek pátku a sobota jednou za tři neděle)jsou to ideální pro pracující a to i
dojíždějící do Prahy, neboť při koncentraci do víkendů neztrácíte hodiny např. při nevyhnutelných
služebních cestách nebo jednáních jako při týdenních cyklech výuky. A během mezery mezi
víkendy máte naloženo dost zábavy v domácích úkolech. A 3 hlavní pozitiva? Kromě
výšeuvedeného (důvod proč jsem dříve jinde několikrát začínal od začátku) jsou to: - malé
skupiny, na každého se dostane mockrát za vyuč.hodinu - více učitelů, i cizinci, takže se musíte
přizpůsobit mnoha nuancím výslovnosti jako ve skutečnosti - kompaktní blok - v prvních hodinách
se rozmluvíte a zopakujete minulé a v dalších už vstřebáváte nové, a po skončení víkendu už
bezděky odpovídáte anglicky i v tramvaji cestou domů - tak působí anglické prostředí Atmosféra
ve škole je velmi přátelská, chyby se vysvětlují, ne kritizují, je i dost legrace. A to je i přístup
učitelů. S výukou jsem velmi spokojen a určitě bych školu doporučil všem, co nemají moc času
během týdne.“

Hodnoceno 7.9.2016 z IP: 90.177.180.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

3. Pavla Machotová

„Pestrá výuka, různý přístup jednotlivých lektorů a to mě opravdu baví. Nenechá Vás to usnout,
protože se po každé hodině mění lektoři a každý má svůj styl učení a vysvětlení látky. Všichni
jsou usměvaví a milí, příjemná atmosféra :-) “

Hodnoceno 6.9.2016 z IP: 90.179.200.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

4. Stanislav Florián, manager, Vodafone Praha 10

„Školu navštěvuji už několikátý ročník, víkendový kurz je intenzivní, přináší mnohem víc než 2
hodny týdně (za mnohem nižší cenu). Výuka probíhá v menších skupinách, vhodné pro všechny
věkové kategorie, téměř individuální zaměření. Hodiny jsou profesionálně připraveny, včetně
učebnic - není nutné si učebnice kupovat. Lektoři mají rozsáhlé znalosti, dokáží látku srozumitelně
vysvětlit, jsou trpěliví a přátelští. “

Hodnoceno 5.9.2016 z IP: 89.177.103.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

5. Monika Sedláčková, Právník, Státní zastupitelstvi Příbram

„Školu bych vřele doporučila každému, kdo se chce hnout z mista a jazykové se posunout.
Anglictinu jsem se ve škole nikdy naučila a způsob vyucovani - patek 5 vyučovacích hodin a
sobota 10 vyučovacích hodin, me nadchl. Posun …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  oproti běžným kursům v rozsahu 2hodin týdne, je nesrovnatelný.
Střídání lektorů, včetně zahraničních, poslechy, zábavné hry, procvičovani gramatiky a legrace
ve třídě je to, co me třetím rokem porad baví. Dokonce mi nevadí dojíždět z Pribrami, protože tak
kvalitní kurz jsem dosud na trhu neobjevila. “

Hodnoceno 5.9.2016 z IP: 109.72.13.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

6. František Špaček, správce webu, MV-generální ředitelství HZS ČR Praha 5

„Vynikající. Solidní poměr cena - služba. Víkendové, ničím nerušené. Vhodné pro mladé, střední i
pro mě. Oceňuji rodilé mluvčí a široké spektrum učitelů. Dobrá parta. Chodím již deset let :-) Teď i
se synem. A chci chodit dále. “

Hodnoceno 23.1.2015 z IP: 217.11.240.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

7. Ludmila Kotlářová, IT analytik a designer,  Zbuzany

„Považuji tyto víkendové kurzy za nejkvalitnější a nejefektivnější, se kterými jsem se kdy setkala, a
to především díky kvalitě a profesionalitě lektorů. Víkend umožní se soustředit na výuku, na rozdíl
od kurzů, které probíhají během pracovního týdne, kdy je každý v zajetí pracovních otázek a
problémů. Díky většímu časovému rozsahu je výuka pestrá – střídá se gramatika, konverzace,
poslech.“

Hodnoceno 20.1.2015 z IP: 109.80.3.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

8. Petr Langšádl, dříve projektant dnes důchodce

„Oproti běžným kusům (např.2h.týdně), kde jsem míval problém s vynecháváním a novým
začínáním jako věčný začátečník díky třeba služebním cestám, tady vzhledem k výuce v pátek
odpoledne a v sobotu toto nenastane, celkový počet hodin je proti takovému běžnému kursu
zhruba dvojnásobný a cenově výhodný. Malý počet žáků ve třídě je bezva-na každého se
dostane řada mnohokrát za hodinu a intenzita výuky (15h v jednom víkendu) znamená vlastně
pobyt v anglickém protředí, což je pro rychlý pokrok (hlavně zpočátku) a rozmluvení vynikající.
Během výuky se v hodinách střídají učitelé i rodilí mluvčí, takže se naučíte zachytit různé způsoby
mluvy, rychlosti, intonace a porozumět, stejně jako se vyjádřit i v komunikaci s učitelem (třeba z
Irska nebo USA), na kterého prostě musíte mluvit anglicky a snažit se, aby on porozuměl Vám,
protože česky nerozumí (samozřejmě ve vyšších kursech). Přístup učitelů je velmi přátelský,
můžete se zeptat na cokoli od slovíček přes mluvnici, ale i reálie z anglicky mluvicích zemí a je to
zodpovězeno. Na konci každého semestru si každý může ověřit své pokroky v důkladných
testech a při opravě jsou vysvětleny chyby a správná řešení i s důvody proč to tak mělo být.
Prostě úžasné!!! Doporučuji každému, nejen známým!“

Hodnoceno 19.1.2015 z IP: 90.177.180.xxx (více hodnocení z této IP adresy )
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9. Adrian Praha

„- stridani vice kantoru (ucivo je tim padem podano s vice uhlu) - k dispozici jsou i rodily mluvci -
ve skupine je malo studentu - vyuka je ve vynovene zakladne skole - pokud Vam nevyhovuje
navstevovat kurz pres tyden, tak rozhodne doporucuju tenko intenzivni vikendovy kurz - a toto
vsechno je za prijatelnou cenu“

Hodnoceno 19.1.2015 z IP: 62.168.54.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

10. Petr Šarman, jednatel, XG28, s.r.o. Praha 6

„Studium na této škole vřele doporučuji. Výuka je intenzivní a efektivní. Učitelé jsou profesionální,
trpěliví a příjemní. S výukou a přístupem zaměstnanců jsem byl maximálně spokojen“

Hodnoceno 15.1.2015 z IP: 81.30.243.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

11. Jana Flídrová, konzultant Praha 2

„Velmi mi vyhovuje víkendové pořádání kurzů Rodet. Navazuje několik hodin za sebou, takže si
po pár hodinách opakování vzpomenu, co se dělalo minule. Víkendová výuka je výhodná po
studenty, kteří ve všední dny nikdy nemají jistotu, kdy skončí v práci. Při výuce se střídá několik
lektorů (Čechů i rodilých mluvčích), každý má trošku jiný systém učení, což je dobré, aby si
student nenavykl na jednoho učitele. V případě, že se student nemůže víkendu zúčastnit, je možné
poprosit o zaslání studijních materiálů mailem a o opravu domácího úkolu - tak se předejde tomu,
že se po jednom vynechaném víkendu člověk v probírané látce ztratí. Přístup všech učitelů je
velmi vstřícný. Vzhledem k tomu, že na jednotlivých kurzech není moc lidí, je možné kdykoliv
požádat o vysvětlení či zopakování problémové gramatiky. Tuto jazykovou školu mohu vřele
doporučit i z hlediska ceny, která je velmi příznivá.“

Hodnoceno 15.1.2015 z IP: 82.113.63.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

12. Vojtěch Šamšula, manager, Tesort spol. s r.o. Příbram

„Rodet je zárukou odborné výuky anglického jyzyka. Přátelská atmosféra při hodinách pomáhá
zvládnout požadavky lektorů, kteří jsou vždy na výuku pečlivě připraveni. Střídání vyučujících a
přítomnost rodilých mluvčí zaručuje nezbytnou rozmanitost výuky. Ačkoliv výuka probíhá podle
učebnic, je dbáno na to, aby byla zopakována všechna problematická místa. Zázemí školy plně
odpovídá potřebám kurzu. Výuku navštěvuje několik zaměstnanců naší firmy a doporučuji Rodet i
svým známým.“

Hodnoceno 15.1.2015 z IP: 90.176.155.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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13. Stanislav Florián, Team leader zákaznického servisu, Internet mall Praha 10

„S výukou na víkendových kurzech jazykové školy RODET jsem velmi spokojen. Výuka je
intenzivní a dá mnohem víc, než kurz např. hodinu týdně. Na každý vyučovací víkend jsou velmi
pečlivě připraveny skripta, vždy se věnují opakování, prohloubení a rozšíření znalostí. Lektoři
mají velmi dobré znalosti, jsou na hodiny pečlivě připraveni a dokáží danou tematiku výborně
vysvětlit. V hodinách se střídají čeští lektoři, ale i rodilí mluvčí. Tyto kurzy mohu jedině doporučit,
sám jsem již absolvoval dva semestry. Cena je více než přijatelná.“

Hodnoceno 14.1.2015 z IP: 89.177.24.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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