
1. 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 )

2. 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 …
pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  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 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 )

3. 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 )

strana 2/2


