
1. Lida Lhotska, důchodkyně

„Školu-kurzy němčiny- velmi ráda již 8 měsíců navštěvuji. Vyhovuje mi flexibilita, se kterou si
může každý student stanovit své tempo, odbornost lektorů stejně tak, jako jejich vstřícnost a
vstřícnost všech, kteří se starají o běh výuky. V současné komlikované "koronavirové" době
přešla škola velice pružně na možnost výuky pomocí internetu a toho si také velmi vážím.
Nejen, že neztrácíme čas, ale pokračování ve studiu zároveň dodává této nenormální době
plné paniky určitý pocit normálnosti a to není málo. Děkuji všem a školu ráda doporučím. “

Hodnoceno 1.4.2020 z IP: 37.143.113.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

Jazykovky.cz  adresář jazykových škol a kurzů v ČR

od studentů jazykových kurzů pro veřejnost

Škola němčiny Praha
Praha, Praha 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 1. 4. 2020 evidujeme těchto 7 ověřených osobních doporučení:

7 osobních doporučení

strana 1/4

https://www.jazykovky.cz/jazykove-skoly/
https://www.jazykovky.cz/jazykove-skoly/


2. Zuzana Skarková, mateřská dovolená Praha 9

„3 měsíční kurz němčiny mi velice pomohl. Před kurzem jsem znala jen základy a uměla jsem se
maximálně představit. Teď jsem schopná se domluvit, přečíst si článek v němčině nebo napsat
dopis. Velmi mi vyhovovalo spojení domácí přípravy hlavně na počítači spojené s výukou
přímo ve škole. Vždy jsem měla na hodinách pocit, že se díky domácí přípravě orientuji, ale
zároveň se učím. Mým cílem bylo hlavně zlepšit komunikaci v němčině a to se rozhodně
povedlo. Atmosféra hodin byla vždy skvělá a díky malému počtu studentů (většinou 1-2) to bylo
jako individuální výuka, takže více prostoru pro případné otázky a nejasnosti. Školu určitě
doporučuji. Byla to skvělá zkušenost s milými lidmi. “

Hodnoceno 24.11.2019 z IP: 217.30.64.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

3. Martin Tesařík, pojišťovnictví, VIG Re

„Na škole nejvíce oceňuji extrémní časovou flexibilitu výuky. Možnost každé lekce vždy týden
až dva předem podle mých aktuálních časových možností se mi velmi hodila. Dalším pozitivem
je, že se střídají různí lektoři - sám jsem jich během cca roku a půl poznal 5 a všichni byli skvělí.
To, že každý z nich klade důraz na něco jiného,(gramatika, komunikace, slovíčka, čtení...) beru
jako velkou výhodu. Vždy to vneslo do výuky nové impulzy a pestrost, díky čemuž jsem byl
jakožto student neustále držen v pozoru. Po dokončení základního kurzu, který končí úrovní B2,
jsem chtěl ve studiu pokračovat buď na úrovni C1, nebo přípravou na mezinárodní B2
certifikát. Škola mi vyšla vstříc, hledala různé možnosti a nakonec mi zajistila individuální
přípravné lekce. Školu bych určitě doporučil všem, kteří potřebují dostatek časové flexibility a
chtějí se během relativně krátké doby výrazně zlepšit v NJ. Jediné, co bych vytkl, je systém
financování. Nelíbí se mi, že se platí i za týdny, ve kterých student nečerpá žádnou lekci.
Studium je sice možné během kurzu přerušit, ale to jde pouze jednou. Takže v případě
služebních cest, dovolených, nemoci apod. člověk platí i za týdny, ve kterých ve škole nebyl. “

Hodnoceno 16.8.2019 z IP: 185.52.219.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

4. Anastasja Vištalová

„Kurz byl velice příjemný, zejména metoda výuky je velice efektivní. Nejprve si všechno v klidu
procvičíte doma u počítače, uděláte si pár cvičení v učebnici a jdete na hodinu, kde s lektorem
proberete drobné detaily a zaměříte se na vše, co vám dělalo problémy. Pokud lekci zvládnete,
postupujete dál, když by se náhodou nezařadilo, hodinu si zopakujete. Při počítačových lekcích
je navíc vše plně v němčině včetně příběhů, které v sobě obsahují slovní zásobu. Je možné si
materiál i několikrát znovu přehrát a na poslouchat tak správnou výslovnost, či pochytit …
pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  gramatickou skladbu věty. Za mě rozhodně příjemný kurz, který
vás opravdu naučí. Navíc hodiny probíhají v příjemné atmosféře, skupinky maximálně pěti
studentů. Škola navíc umožňuje navštěvovat komunikační hodiny, které jsou zaměřeny čistě na
mluvení. Přičemž každá takováto hodina přesně odpovídá vaší jazykové úrovni, na které se
momentálně nacházíte. “

Hodnoceno 20.12.2017 z IP: 37.188.134.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

5. Ludek Pikard Říčany

„- moznost menit cas hodiny - 1-2-1 hodiny gramatiky = intenzivni vyuka - kombinace online
pripravy a vyuky + konverzace jako doplnek - dostupnost skoly v centru - hodiny s rodilym
mluvcim me donutily se rozmluvit Pomohlo mi to se rozmluvit a jsem nyni schopen se v Nemecku
sam domluvit. V beznem kuzru bych asi mel neustale pocit, ze toho na beznou konverzaci umim
malo.“

Hodnoceno 29.5.2017 z IP: 212.24.143.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

6. Richard Hurai, Stavbyvedúci

„Hľadal som kvalitný kurz a našiel som. Keď som sa prihlásil na kurz nemčiny v tejto škole, mal
som už nejaké základy, ale na to, aby som mohol plynulo viesť zmysluplný rozhovor s nemecky
hovoriacim človekom to nestačilo. Po pol roku strávenom navštevovaním kurzu sa môj prejav a
sebadôvera v schopnosti zlepšili natoľko, že po skončení jedného obchodného jednania s
nemeckými investormi (ktoré prebiehalo v angličtine) som si povedal, že sa pokúsim uvoľniť
atmosféru a prehodiť pár neformálnych slov v ich rodnom jazyku. Bol som zo seba veľmi milo
prekvapený, pretože neostalo len pri pár slovách. Rozhovor trval asi 10 minút, počas ktorých
som rozumel a vedel povedať takmer všetko. Atmosféra v rokovacej miestnosti sa premenila na
veľmi priateľskú a ešte v ten istý deň sme dostali správu, že zákazku sme získali. Určite to
nebolo len kvôli nemčine, ale verím, že aj to zohralo určitú rolu pri rozhodovaní. Pri hľadaní
kurzu nemčiny som mal jasno. Chcel som kvalitný kurz hoci aj za vyššiu cenu. V konečnom
dôsledku musím povedať, že za cenu, ktorú som zaplatil som dostal naozaj veľa. Na samotných
kurzoch som bol zvyčajne sám, maximálne spolu s jedným študentom. Lektori tak venovali veľa
času len mne. Dnes už nemám obavy pustiť sa do rozhovorov v nemeckom jazyku. Túto školu
môžem jedine odporúčiť. Na záver by som sa rád poďakoval za skvelý prístup nie len lektorom
a jazykovej konzultantke p. Rulíkovej, ale aj dievčatám na recepcii. Richard stavbyvedúci“

Hodnoceno 7.5.2017 z IP: 37.48.54.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

7. Irena Ragasová, Nákup ve výrobním závodě, TRW Benešov

„Pro mně byly 3 největší pozitiva školy: 1. Přístup do studovny kdykoliv během provozu školy
2. Podpůrný nástroj v PC na výuku a cvičení 3. Aktivity i mimo výuku - filmy, setkání, oslavy 4.
Možnost návštěvy konverzací v rámci výuky 5. Možnost parkování Atmosféra ve škole je velmi
přátelská, cítila jsem se tam "jako doma". Přístup všech zaměstnanců je příjemný a pozitivní.
Vystřídala jsem 4 vyučující, a každý měl …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  svůj vlastní přístup, ale všichni byli přátelští a z mého pohledu s
velmi dobrou znalostí jazyka ( v případě, že nebyli rodilý mluvčí ) a měli různé techniky jak
zaujmout studenta, případně s prací ve skupině. Určitě bych doporučila tuto školu všem koho
znám. Flexibilita v možnosti plánování jednotlivých hodin výuky individuálně, je podle mého, v
dnešní době klíčová. Přeji škole hodně úspěchů a usilovných studentů! :o) Irena Ragasová, MBA
“

Hodnoceno 18.4.2017 z IP: 93.153.124.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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