
1. Eva Brandejsová Praha 1

„Recenze normálně nepíši, ale tahle škola si ji zaslouží. Navštěvovala jsem ve škole StudyLine jak
skupinové kurzy angličtiny, tak i individuální hodiny. S Radimem jsem konečně přišla angličtině na
chuť! Dokáže nadchnout a vysvětlit vše jednoduchým způsobem. Má tolik pozitivní energie, že se
prostě do angličtiny zamilujete. A to vše za velmi přijatelné ceny.“

Hodnoceno 16.2.2023 z IP: 89.233.175.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

Jazykovky.cz  adresář jazykových škol a kurzů v ČR

od studentů jazykových kurzů

STUDYLINE
STUDYLINE s.r.o.

Studenti absolvovali a doporučili tyto jazykové kurzy
skupinové kurzy pro veřejnost, individuální studium, studium v zahraničí

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 16. 2. 2023 evidujeme těchto 38 ověřených osobních doporučení:

38 osobních doporučení
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2. Zuzana Smetážková , webový administrátor Praha 6 - Dejvice

„První semestr za mnou a i díky podpoře lektorky (Barbora Girgleová) jsem se zase po letech
"dostala" zpátky do angličtiny. Jenom mi je strašně líto, že paní lektorka s námi nabude i další
semestr, hodně mi padla do oka a bude mi po ní smutno :-( Věřím, že do roku se vrátí a třeba se k
nám zase vrátí... Už se těším na zimní semestr. Zuzka“

Hodnoceno 22.6.2021 z IP: 86.49.235.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

3. Zdeňka Kolmačkova

„Studyline splnila moje očekávání. Především oceňuji klidný a trpělivý přístup paní Andrei z Brna.
Odjela jsem do Australie na studentská viza za studiem Anglického jazyka na krásných a
nezapomenutelných 9 měsíců, kde jsem studovala na škole Kaplan. Hlavní tři pozitiva na této
škole byla okamžitá pomoc v problémových situacích, vstřícnost a lidsky přístup ke studentům.
Nejvíce mne vyhovovalo, že učitele se střídali po 5 týdnech, každý z učitelů měl jinou metodu
výuky a každý dal do výuky trochu jiného ze sebe. Učitele se nás take snažili zapojovat do aktivit
i mimo školu, což upevňovalo vztahy mezi studenty. Našla jsem si tak kamarády z celého světa s
kterými jsem strávila mnoho příjemných chvil. Za mne školu Kaplan a Studyline doporučuji. Určitě
bych služby Studyline využila i v budoucnu a neváhala bych se na Paní Andreu znovu obrátit.
Zdeňka “

Hodnoceno 12.12.2020 z IP: 188.75.172.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

4. Alena Šohajová , lékařka Jičín

„Náš syn Petr odcestoval po zajištění studijního středoškolského pobytu agenturou Studyline do
Velké Británie na roční studijní pobyt na konci srpna 2019. Veškeré zařizování pobytu proběhlo
z mého pohledu výborně, při pochybnostech byl vždy k dispozici Ing. Tykal či jím pověřená
asistentka. V případě nejistoty stran zdravotního při přerušení pobytu v době vánočních svátků z
její strany jsem byla odkázána na specialistku, která veškeré mé dotazy zodpověděla a
doporučila vhodné řešení. Výborně hodnotím prováděná měsíční šetření/telefonický pohovor
syna s koordinátorkou/ a možnost syna kdykoliv oslovit koordinátorku z agentury v GB.
Aklimatizace syna, který výborně hodnotil již uvítací kemp v Londýně, byla naprosto
bezproblémová, rodina, ve které byl umístěn, i škola, do níž začala docházet, jej přijaly bez
problémů. Pro mne bylo jen překvapením větší množství zahraničních studentů v jedné škole.
Občas jsem měla dojem, že syn komunikuje spíše s nimi, než s rodilými mluvčími. S výukou na
škole a zařazením do kolektivu neměl syn problémy, velice jej oslovil v Anglii jistě populární pool.
Přerušení pobytu na dobu vánočních prázdnin a návrat do původního kolektivu bylo
bezproblémové. V situaci, kdy se syn promptně s ohledem na epidemii koronaviru musel
rozhodovat o návratu do České republiky bylo příjemné v jistě vytížených dnech pro vedení
Studyline, že Ing. Tykal byl vždy v dosahu nebo případně se ozval i sám poté, co nebyl zastižen.
V komplikujících …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  se dnech před odjezdem syna na letiště do Londýna /3 hodiny
cesty autobusem/ nabízel cestou anglické agentury zajištění převozu na letiště, ale to jsme
nakonec nevyužili, jelikož hromadná doprava v GB nebyla omezena. Syn se v pořádku vrátil
domů a já děkuji Studyline a Ing. Tykalovi v jejím čele za výbornou organizaci všeho kolem
synova studijního pobytu a přeji co nejvíce sil do budoucna ke zvládání všech neplánovaných
situací během organizování zahraničních studií“

Hodnoceno 15.5.2020 z IP: 93.89.147.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

5. ing. Jan Komanec, otec 2 studentů, Pontex, spol. s r.o. Praha

„Letos jsme vyslali naše dvojčata na výměnný studijní pobyt na střední školu do USA. Agentura
vše zařídila bez problémů. Všechno běželo, děti se poměrně snadno začlenili jak ve škole, tak v
kroužcích i v náhradních rodinách. Agentura se pravidelně dotazovala, komunikovala s AR v
USA, starala se o to jak se dětem vede. Děti si mezitím našli si nové přátele, domluvili program na
zbytek pobytu, výlety, návštěvy, sportovní zážitky, třeba zápasy NHL...bylo toho moc. A pak se
vše změnilo, objevilo se riziko koronaviru. Studijní program byl ukončen, školy uzavřeny a dětem
byl doporučen návrat nebo pokračování pobytu se souhlasem rodin. Zároveň nastoupila
opatření států a vlád. Omezení letů, kontroly a restrikce. A ve chvíli, kdy nastanou potíže, pak
teprve poznáte, jestli byl váš výběr agentury správný. Ne nadarmo se říká že v nouzi poznáš
přítele; tady spíš dobrou agenturu a lidi. P. ing. Tykal nám byl vždy ochotně nápomocen radou,
pomohl zařídit a domluvit co bylo třeba a co jsme neuměli sami. V podstatě v kteroukoliv denní i
noční dobu vč. víkendu. Několikrát nám přebukovával letenky a prostřednictvím svých kontaktů
pomáhal hledat nové lety za ty zrušené. Má velkou zásluhu na tom, že děti se postupně v
pořádku vrátili domů a získali opravdu cenné, i když neočekávané zkušenosti. Věřím, že výměnný
studijní pobyt v zahraničí umí zařídit leckdo. Ale zásadní je, kdo umí rychle a dobře vyřešit i
případné potíže, které mohou nastat. Proto má agentura Studyline mé velké poděkování a vřele ji
doporučuji jako partnera pro Vaše studium. Ještě jednou děkuji a přeji agentuře mnoho úspěchů
a jejím pracovníkům hodně zdraví Jan Komanec “

Hodnoceno 15.4.2020 z IP: 185.228.166.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

6. Richard Dyjak, student stredni skoly Zlin

„Jsem na HIGH SCHOOL v USA v Oregonu. Dari se mi naprosto bez problemu. Na lepsi rodinu
jsem ani narazit nemohl, bezvadne jsme si sedli a travime spolu hodne casu. Ve skole je to v
pohode, ale obcas jeste hledam nove lidi, moc jich tam jeste zatim neznam. Ale hraju tam basket
a v polovine listopadu nam zacne sezona, tak se to vsechno spravi. Ale nic, co by mi kazilo
naladu. Psal jsem si s pani koordinatorkou a psala mi jen same chvali, tak jsem byl rad. Dekuji
agenture STUDYLINE, ze mi to tady zaridila.“

Hodnoceno 29.10.2018 z IP: 73.157.235.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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7. Oldřich Hájek, architekt, SHA praha 10

„Jsem velmi spokojen. Mám hodiny podle mé potřeby. Díky lektorce (Martině) mně začala výuka
jazyka "na stará kolena" bavit. Jednoznačně doporučuji.“

Hodnoceno 20.8.2018 z IP: 89.24.210.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

8. Linda Bui, student gymnázia Cheb

„S pomocí agentury Studyline jsem se zúčastnila výměnného programu v zahraničí. Byla to jedna
z nejlepších zkušeností mého života. Součástí programu byl jazykový pobyt v USA, kde jsem
strávila jeden školní rok s hostitelskou rodinou a chodila na místní střední školu. Program jsem
dokončila tento květen a musím uznat, že je to nezapomenutelný zážitek. Potkala jsem studenty z
různých koutů světa a skamarádila jsem se i s místními lidmi. S některými jsem v kontaktu dokonce
i teď. Agenturu Studyline bych doporučila všem, co si chtějí zlepšit angličtinu (zřetelná výslovnost
+ přirozený přízvuk) a přitom zažít něco úžasného. Nebudu lhát, při pobytu určitě nastanou
problémy a těžké situace, které bude muset student překonat, například stesk po domově,
komplikace s komunikací ... Agentura Studyline mi pomohla ve všech směrech jako je hledání
rodiny, příprava na cestu (co si vzít, pojištění, letenky...), co bych měla očekávat až dorazím do
USA a co si zařídit před odletem zpátky. Navíc budou s vámi v pravidelném kontaktu. Takže ano,
Studyline bych doporučila všem, co by měli zájem o tento program. Byla jsem naprosto
spokojená jak s agenturou tak i s pobytem.“

Hodnoceno 14.6.2018 z IP: 84.242.125.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

9. Petr Budinský, student VŠ Praha 6

„Na škole se mi nejvíce líbí klidný a lidský přístup ke studentovi, kdy se lektor naplno věnuje
žákovi a chápe jeho slabiny, které se následně dokáže vylepšit. Proto jsem studentem školy
StudyLine již přes rok a za tu dobu jsem si ucelil základy, které mi chyběli. Podařilo se mi
odbourat ostych z ústního projevu a aplikovat ho při studiu na VŠ. Školu bych doporučil všem,
kteří si chtějí procvičit jazyk ať už psaný, či mluvený, nebo se naučit něco nového.“

Hodnoceno 7.6.2018 z IP: 89.102.197.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

10. Monika Holovková, zdravotní sestra , Hospic Praha 4

„Dobrý den, jsem studentkou jazykové školy Studyline. Mluvím plynule španělsky a německy.
Vždy jsem si myslela, že se anglicky nikdy dobře nenaučím. Před nástupem do kurzů Studyline
jsem byla typickým chronickým začátečníkem Aj. Ovšem hodiny v jazykové škole Studyline nám
opravdu dají pevné základy gramatiky, na kterých můžeme stavět. Mám vynikající zkušenost s
učitelem Radimem, který má úžasný dar vysvětlovat dané téma, má …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  osobitý přízvuk a barevnost hlasu a to nejen v Čj. Studenti si z
vyučovacích hodin odnášejí vědomosti velice snadno, lehce a naprosto přirozeně. Radim má
dramatický talent, hodiny jsou vtipné, dynamické. Velice rychle nás naladí na vlnu angličtiny a
nekárá nás za nedostatky, a proto i my studenti ztrácíme ostych Aj používat. Rozhodně se na náš
kurz a na každou hodinu těším.“

Hodnoceno 11.5.2018 z IP: 109.81.210.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

11. Iveta Doubravová, ekonom Kroměříž

„Na doporučení brněnské pobočky syn odjel studovat na soukromou College v UK nejdříve na 1
rok,asi po 2 měsících se rozhodl, že tam chce zůstat i příští rok a dokončit dvouletý A levels. Před
odjezdem jsme měli velké obavy, jak to syn zvládne. Realita náš velmi mile překvapila. Syn je
naprosto spokojený s kvalitou výuky ve škole(matematika, fyzika, chemie,německý jazyk), tak i s
atmosférou v rodině. Přístup školy ke studentům i k rodičům je velmi vstřícný a komunikativní,
zvlášť ke zahraničním studentům. Syn oceňuje hlavně výuku fyziky a chemie,která je provázena
neustálými pokusy. Před odjezdem syn vyplňoval podrobný dotazník o jeho představě rodiny a
musím říct, že realita naprosto okopírovala tento jeho popis. Skutečně se tam cítí "jako doma".
Musím ještě objektivně zmínit profesionální přístup brněnské pobočky, která musela reagovat na
mé nestálé dotazy, obavy, které se stupňovaly, když se blížil synův odjezd. Jednoduše řečeno
doporučuji jak STUDYLINE s.r.o., tak studium na soukromí College v UK !“

Hodnoceno 25.3.2018 z IP: 79.170.249.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

12. Lenka Richterová

„Děkuji Studyline za zajištění pobytu pro našeho syna Matěje v USA. Vše proběhlo hladce a syn
byl nadšený. Sama věřím, že pokud má rodič prostředky na to takový pobyt svému dítěti umožnit,
je to to nejlepší, co pro něj může udělat. Syn na pobytu začal lépe komunikovat, navazovat
vztahy, naučil se samostatnosti a samozřejmě si také zlepšil angličtinu.“

Hodnoceno 24.3.2018 z IP: 194.228.32.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

13. Ladislava Mlejnková, obchod - stavebnictví - reality praha 4

„Ještě s kurzem pokračuji - ale dlouho jsem hledala něco co jsem právě tady našla !! KLID,
pohodu, fakt milé a klidné lektory, různorodost věku studentů a především styl výuky. Žádné
knihy, hlavně komunikace, mluvení. Úplně tu člověk ztratí stud a snaží se mluvit. Výhodou je
dvouhodinovka - někam se za tu dobu posune dál a procvičí i zopakuje. opravdu skvělá
jazykovka !!! Z lektorů znám super Báru a zastupující bezva kolegyni Martinu. Vřele doporučuji
pro všechny. Ladka “

Hodnoceno 21.3.2018 z IP: 178.17.10.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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14. Tomáš Karásek Praha

„Dobrý den, děkuji za zajištění pobytu na střední škole v USA. Vše dopadlo dobře, pobyt se
vydařil, k tomu přispěla i výměna rodiny. Moc vám děkuji za spolupráci a nadstandardní přístup.
Opravdu jsem nečekal, že bude jakýkoliv problém řešený takto rychle a profesionálně. Studyline
opravdu doporučuji, je vidět, že svým oborem žijí a zákazník je pro ně na prvním místě.“

Hodnoceno 16.3.2018 z IP: 90.176.97.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

15. Lenka Sedláková, vědecký pracovník

„Kaplan IE Milí lektoři, přátelský přístup. Před odjezdem jsem bojovala se strachem z angličtiny,
zábrany díky profesionálnímu přístupy padly okamžitě. Study Line agentura Ing. Tykal
naplánoval mou cestu do Melbourne do detailu tak, jak jsem si to představovala. Rozhodně
doporučuji překonat strach z neznáma, život v zahraničí je obrovská zkušenost a zážitek na celý
život.“

Hodnoceno 15.3.2018 z IP: 58.179.181.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

16. Marie Beranová , MHMP Praha

„Se školou jsem velmi spokojena, vždy mi bylo vyhověno, pokud jsem potřebovala nějakou
změnu. Na škole mi také vyhovuje její dostupnost. Mohu jen doporučit.“

Hodnoceno 27.2.2018 z IP: 176.114.240.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

17. Lucie Nováková

„Dobrý den, z pobytu na sš v USA jsem byla nadšená! Škola, kamarádi, rodina, všechno bylo
skvělé! Děkuji vám za všechno.“

Hodnoceno 16.2.2018 z IP: 84.244.65.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

18. Jaroslav Zahrádka, ředitel  školy, Gymnázium Chomutov chomutov

„Pro svého syna jsme si vybrali STUDYLINE k zprostředkování a organizaci ročního studijního
pobytu našeho šestnáctiletého syna v USA. Jedním z našich požadavků bylo kromě studia střední
školy i zajištění sportovního rozvoje našeho syna. Konkrétně jsme požadovali možnost začlenit
syna do hokejového týmu v místě studia. I to se díky STUDYLINE podařilo. Honza je velmi
spokojený nejen se školou a jejími možnostmi, ale i se svým hokejovým programem. Kromě
hokeje měl v počátcích svého pobytu v Minnesotě možnost vyzkoušet si i americký fotbal.Také ve
své americké rodině je spokojený. Díky dobré komunikaci …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  s agenturou se v přípravě jeho pobytu v USA i během něj zatím
nevyskytly žádné komplikace. Honza udělal veliký progres v angličtině a navázal spoustu nových
přátelství. Roční studijní pobyt v USA včetně hokejového programu zprostředkovaný agenturou
STUDYLINE s.r.o. mohu všem ambiciózním středoškolákům vřele doporučit.Jaroslav Zahrádka,
Chomutov“

Hodnoceno 16.2.2018 z IP: 93.91.145.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

19. Alice Krátká, Student

„Pokud zvažujete jet se STUDYLINE na střední školu do USA, tak mohu doporučit. Mám velmi
pozitivní zkušenost. Moje rodina mě brala jako člena rodiny. Byli na mě hrozně hodní a cítila
jsem se u nich jako doma. Náš vztah mým odjezdem neskončil. Škola byla taky super. Byla jsem
členkou volejbalového týmu, ve kterém jsem si velmi rychle udělala kamarády. Zapojila jsem se
do mnoha různých aktivit, které mě udržovaly velmi zaneprázdněnou po celou dobu pobytu.
Když to vše shrnu, prožila jsem si svůj americký sen naplno. Děkuju agentuře STUDYLINE za
umožnění naplnění mého snu.“

Hodnoceno 15.2.2018 z IP: 194.228.13.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

20. Tereza Stibalova, Student Brno

„S agenturou Studyline jsem velmi spokojena, ochotný servis, přátelský přístup. Díky nim, jsem
měla možnost vycestovat do USA na střední školu, rodina, která si mě ve Státech vybrala je
výborná, stát Severní Karolína také. Společně s rodinou mohu poznat lépe americkou kulturu a
různé svátky. Také mě rodina občas bere na hory či pláž. Vše bylo a je v pořádku. Doporučuji. “

Hodnoceno 6.2.2018 z IP: 152.26.88.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

21. Anna Matějková, studentka gymnázia Kuřim

„Se Studyline jsem vyjela na školní rok do státu Ohio v USA. Bydlím u výborné hostitelské, chodím
na místní střední školu, stala jsem se roztleskávačkou na basketballu, budu hrát v disneyovském
muzikálu na naší škole, prožila americký Homecoming, Halloween, Vánoce a Nový rok a nemůžu
se dočkat na Valentýna, Svatého Patrika a Prom. Se vším předodletovým zařizováním mi ochotně
pomáhala paní Kuncová z brněnské pobočky Studyline. Všichni z americké partnerské
organizace jsou také vždy ochotní mi se vším pomoci. Moje Area representative pro nás
výměnné studenty každý měsíc pořádá dobrovolné výlety a zábavné aktivity. Měli jsme
Halloweenskou oslavu v kostýmech, Vánoční party na bowlingu, v lednu nás vzala lyžovat do
střediska Hidden Valley v Pennsylvánii, v únoru pojedeme bruslit, v dubnu do New York City a tak
dále. Celkově jsem se svou zkušeností velmi spokojená, cena byla příznivá a výměnu se Studyline
můžu jenom doporučit.“

Hodnoceno 5.2.2018 z IP: 184.105.56.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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22. Eva Krejcárková, student

„Přes agenturu Studyline, s pomocí jednatele společnosti pana Tykala, jsem se minulý rok vydala
do USA a studovala tam na střední škole v Illinois. Celý rok v USA byl něco naprosto
neuvěřitelného. Zažila jsem poprvé americké svátky. Byla jsem součástí školních sportovních týmů
a klubů, psala a fotila pro školní ročenku a dokonce byla nominována na královnu Homecoming
dance a závěrečného Promu. A hlavně jsem odmaturovala a úspěšně zakončila rok na střední
škole v USA. Jazyk se mi neskutečně zlepšil a nikdy bych si ani nemohla představit, kolik nových
věcí jsem se běhěm 10 měsíců v Americe naučila. Nejen že jsme poznala novou a naprosto jinou
kulturu, procestovala kus světa a poznala nespočet nových lidí, kteří zůstanou po mém boku do
konce života ať už jsou v USA, Mexiku či Brazílii. Ale také jsem se naučila milion věcí o mně
samotné. Osamostatnila jsem se, ujasnila si své cíly a neskutečně dospěla. Můj život se obrátil
vzhůru nohama a já za to jsem neskutečně vděčná. Byl to naprosto dokonalý rok! Moc děkuji
Studyline a všem sebevědomě doporučuji. - Eva Krejcárková“

Hodnoceno 5.7.2017 z IP: 82.142.99.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

23. Michala Moravcová

„Moc děkuji za všechno! Jsem opravdu ráda, že jsem se rozhodla pro Vaší společnost. Děkuji za
Vaší pomoc a ochotu s kterou mi pomáháte při jakékoliv situaci před odletem a během pobytu
tady v Austrálii, speciálně p. Tykal! A ano,po přečtení komentářů níže, tato společnost Vás
opravdu na holičkách nenechá :-)! Doporučuji všem!!! Pobyt v Austrálii bylo nejlepší rozhodnutí. “

Hodnoceno 12.6.2017 z IP: 144.138.203.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

24. Katrin Hrbáčová

„Přes organizaci StudyLine jsem jela na rok na střední školu v Texasu, USA. Musím říct, že jsem
měla s organizací dobrou zkušenost, velmi příjemný personál, vše mi pomohli vyřídit. Ze začátku
jsem měla s americkými rodinami problémy a vše mi v rychlosti pomohli vyřešit. Na pana Tykala
(jednatele společnosti) jsem se mohla vždy spolehnout. Doporučuji, tato organizace Vás nenechá
na holičkách. Katrin Hrbáčová“

Hodnoceno 5.6.2017 z IP: 82.202.112.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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25. Veronika Chvostova

„Přístup všech, se kterými jsem zařizovala můj roční pobyt v zahraničí byl vysoce profesionální,
agentura mi pomohla zařídit mnoho dokumentů, průběžně me informuje o tom, co je potřeba
zařídit a zde v zahraničí jsem byla několilrát kontaktována s dotazy, zda je vše v pořádku, jak se
mi líbí apod.“

Hodnoceno 23.5.2017 z IP: 74.99.161.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

26. Samuel Hornek, manager, Make Money, s.r.o Praha

„Před cestou do Anglie jsem si potřeboval zlepšit a oživit angličtinu. I když jsem už dříve kurzy
angličtiny navštěvoval, stále jsem byl na úrovni ´falešného začátečníka´, což jsem se rozhodl
změnit a vyzkoušel jazykovou školu Studyline v Praze. Kurzy mě baví a hodina a půl vždy uteče
tak rychle, že bych chtěl víc. Líbí se mi, že se neučím nesmyslné poučky a učebnicové fráze, ale
angličtinu, tak jak se s ní doopravdy mluví v reálném životě. Poprvé za svůj život mám chuť si po
příchodu domů sednout a dělat si domácí úkoly z angličtiny. Díky!“

Hodnoceno 9.1.2017 z IP: 94.230.146.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

27. Lenka Pajerová , interní auditor Praha 1

„Jsem s výukou angličtiny nadmíru spokojená. Kéž by naše školství mělo lektory, jako je Radim.
Velmi oceňuji SKUTEČNĚ individuální systém výuky a vždy pozitivní energii lektora, která i mou
často počáteční lenost a únavu cokoli dělat, přemění v zájem a hlad po nových a nových
infomacích." Rozhodně bych Radima jako lektora doporučila všem.“

Hodnoceno 5.1.2017 z IP: 83.208.252.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

28. Monika Faltejsková, medical reprezentative, Astellas Praha

„jsem velice spokojená s výukou na této škole - lektora znám již déle a delší dobu s ním
spoloupracuji - učí mne AJ chválím si individuální přístup - nemusím se stresovat.... vidím v AJ
veliký pokrok ve srovnání v čase - pozitivní rozmluví i nemluvícího, má osobní a zároveň profesní
přístup rozhodně doporučuji“

Hodnoceno 4.1.2017 z IP: 185.47.220.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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29. Jiří Galantič, student Praha 6

„S agenturou Studyline jsem byl na výměném pobytu v USA. Z prvu komunikace mírně
pokulhávala a některé věci se řešily na poslední chvíli, nakonec vše ale dopadlo přesně tak jak
mělo. Především musím ocenit, když jsem dlouho nebyl vybrán, agentuře se podařilo dostat mě
na kolej. Cena byla také příznivá. Celkově mohu tuto agenturu doporučit “

Hodnoceno 16.10.2016 z IP: 94.113.66.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

30. Klára Zemanová, student gymnázia Plzeň

„Dobrý den, zdarvím z Michiganu. Agentura Studyline mi zprostředkovala roční studyjní pobyt v
USA. Velmi si cením osobního a profesionálního přístupu, všechno předčilo naše očekávání. Mám
radost, že mi zajistili rodinu, se kterou si skvěle rozumím a školu, která mě velmi srdečně přijala.
Můj pobyt je plný zážitků, již jsem navštívila Severní Michigan a na Díkuvzdání plánujeme cestu
na Kubu, později na Floridu. Nikdy bych neřekla, že toto bude možné, Studyline opravdu umožní
skvělé zážitky. Velmi upřípmně si myslím, že stáž od Studyline nabízí vše, co lze od studyjního
pobytu v USA očekávat. Klára Zemanová“

Hodnoceno 15.10.2016 z IP: 68.43.142.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

31. Josef Med, student SŠ Pelhřimov

„Chtěl bych Vám poděkovat za vyřízení jazykového pobytu na Maltě. Jednání s agenturou
STUDYLINE vždy proběhlo okamžitě a bez problému. Škola na Maltě byla skvělá, když jsem
cokoliv potřeboval, hned vše zařídila. Také jsem si tam našel plno kamarádů z celého světa.
Hostitelská rodina byla laskavá a vždy mi vyhověla. Agenturu Studyline všem doporučuji, děkuji
za tuto zkušenost.“

Hodnoceno 12.9.2016 z IP: 213.226.245.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

32. Marki Čalkovská, student Praha 6

„Chodila jsem (resp. chodím) na college v Nottinghamshire, UK a nemohu si svůj pobyt
vynachválit. Všichni ve škole jsou velice přívětiví, jak studenti tak profesoři, i styl výuky mi
naprosto vyhovuje. Host family též úžasná, opravdu nemám co vytknout, nezbývá mi než
doporučit :)“

Hodnoceno 29.4.2016 z IP: 90.200.25.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

33. Adam Hájek, student Praha

„Pobyt na střední škole v Americe byl pro mne skvělým zážitkem na celý život. Naučil jsem se
mnoho nového a vylepšil si angličtinu v různých směrech. Zprvu byla škola lehce …pokračování na
další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  náročnější, zejména kvůli mým komunikačním schopnostem.
Postupem času se to lepšilo a nakonec jsem prospěl ze všech předmětů s hodnocením A. Ze školy
mám mnoho kamarádů a s některými jsem stále v kontaktu. Po jazykové stránce jsem velmi
spokojen. Proměna, kterou u mě angličtina prošla, byla zjevná jak pro mě, tak i pro mé okolí.
Sám teď vím, kde mám své silné stránky a kde mám co ještě dále zlepšovat. Prostředí, kde jsem
svůj pobyt trávil, bylo skvělé. S rodinou jsem to měl, řekl bych, snažší, znám se s nimi od doby,
kdy byl u nich před deseti lety starší bratr. Umožnili mi zažít typický americký i mexický styl
života a vidět nespočet zajímavých míst jak v okolí, kde jsme žili, tak i ve vzdálenějších místech. U
nich doma mi bylo poskytnuto skvělé zázemí po celou dobu pobytu a jsem opravdu rád, že jsem
v takové rodině mohl být. Během pobytu jsem se dostal do mnoha národních parků, kaňonů a
rezervací na jihozápadě, v době podzimních prázdnin jsme se vydali na výlet do Las Vegas a v
Kalifornii jsme se na Díkůvzdání sešli s celou širokou rodinou. Těsně před Vánoci jsme se vydali
na dlouho připravovaný výlet do Mexika, který byl naprosto fantastický. I když jsme měli
ubytování ve skvělém hotelu, polovinu výletu jsme strávili na cestách po okolí, takže jsem měl
skvělou možnost vidět mexickou kulturu, životní styl i krásnou přírodu. Chtěl bych Vám velmi
poděkovat za pomoc a spolupráci před a při celém pobytu. Byla to neopakovatelná zkušenost,
kterou Vaše organizace pomohla zrealizovat.“

Hodnoceno 22.3.2016 z IP: 89.177.12.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

34. Marián Čech-Špirek, consultant praha

„Zdravím z NY, děkuji za vyřízení všeho, je to tady pecka :) akorát zjišťuji, že jeden měsíc je
málo :) ubytování je v pohodě, domácíi jsou fajn, škola Kaplan super - všichni jsou strašně
pozitivní a ochotní. Počasí vyšlo taky úplně super. Minulý týden jsem chodil v tryčku i večer.
Takže ještě jednou diky a ozvu se až se vrátím. S pozdravem, Marian“

Hodnoceno 15.3.2016 z IP: 96.239.80.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

35. Marianna Hulíková, Student

„Americká škola pro mě znamenala prědevším nové zážitky a zkušenosti. Školní atmosféra se
nedá popsat, všichni jsou hrdí na svou školu a věrně ji reprezentují, to si musíte sami zažít! Výuka
závisí především na učiteli, ale hlavní rozdíl mi přišel v monžství domácích úkolů-těch je hodně,
ale s blížícím se koncem školního roku jich ubývá. Pokud by Vás zajímalo více z mé cesty můžete
se podívat na můj blog: http://zgymplunahighschool.blogspot.com/?m=1 “

Hodnoceno 27.2.2016 z IP: 68.102.115.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

36. Dagmar Lomnická, Kontrolor Praha

„Děkuji panu Tykalovi za profesionální přístup a ochotu vyhovět mým požadavkům při výběru
jazykového kurzu v Australii. Se vším jsem byla naprosto spokojená a vřele doporučuji.“

Hodnoceno 12.2.2016 z IP: 101.175.11.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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37. Lenka Šaldová

„Dcera je moc spokojená. Rodina je super. I rozšířená rodina, tím myslím babičky, dědečky,
tetičky a strýčky. Před nedávnem byli bruslit. I ve škole je spokojená. Nyní zápasí s nějakou
chřipkou, bývá tam velmi podobné počasí, takže tam nyní také řádí chřipky. Mají tam spoustu
aktivit, protože je dcera živel, tak jí to vyhovuje. Celá rodina byla na výletě karavanem v
Alabamě (u příbuzných tatínka), tak měla příjemnou změnu. Ve škole si zvolila jako druhý jazyk
španělštinu, ve které má dobré výsledky, i když se v Česku učila pouze 1 rok, protože jako druhý
jazyk na gymnázium měla němčinu. Učivo zvládá bez větších problémů a snaží se angažovat v
různých aktivitách ve škole i v charitě, která je zde velmi rozšířená. Celkově je dcera moc
spokojená a myslím, že je pro ní tento pobyt velkým přínosem. “

Hodnoceno 2.2.2016 z IP: 89.177.67.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

38. Radomír Holan

„Syn je na půlročním jazykovém pobytu v USA. Doasavadní zkušenost je taková, že pobyt v
rodině, spojený s docházkou do školy, je velkým přínosem nejen pro rozvoj a upevnění angličtiny,
ale i pro osobnostní růst, osamostatnění se a současně získání nových přátelství!“

Hodnoceno 2.2.2016 z IP: 83.208.98.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

strana 12/12


