
1. David Malý a Jana Polášková, filmař a právnička Slopné

„S paní Mgr. Běhavou máme za sebou již několik online lekcí - z důvodu karantény vše probíhá
přes Skype. Jako dvojici nás dokáže proaktivně vést a tvořit lekci na míru. Oceňujeme zejména
její lidský přístup a časovou flexibilitu, kdy dokáže vyjít vstříc našim měnícím se časovým
možnostem. Těšíme se na další výuku - ať už tou osobní či Skype formou. Určitě doporučujeme.“

Hodnoceno 13.5.2020 z IP: 86.49.245.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

Jazykovky.cz  adresář jazykových škol a kurzů v ČR

od studentů jazykových kurzů

StudioSpezi - jsme specialisté na němčinu
Brno, Brno-jih

Studenti absolvovali a doporučili tyto jazykové kurzy
individuální studium, dálkové kurzy přes internet

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. 6. 2020 evidujeme tyto 3  ověřené osobní doporučení:

3 osobní doporučení
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https://www.jazykovky.cz/jazykove-skoly/
https://www.jazykovky.cz/jazykove-kurzy/
https://www.jazykovky.cz/jazykove-skoly/


2. Barbara Šťastná, lékař Brno

„Studio Spezi mohu jen doporučit. Nejvíce mi vyhovuje stavba výuky na míru dle preferencí
žáka, velká časová flexibilita, možnost výuky přes Skype.“

Hodnoceno 4.5.2020 z IP: 90.177.210.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

3. Markéta Škereňová, Bioanalytik Praha

„S výukou jsem byla velmi spokojena. Lekce probíhaly individuálně po skypu ,potože jsme v té
době již žili v zahraničí. Mgr. Běhavá byla velmi vstřícná co se týkalo sjednání termínů i
možnosti případně termín změnit. Její individuální přístup mi umožnil procvičovt témata, která
jsem momentálně potřebovala a velmi mi pomohl rozmluvit se i v reálu. Navíc byla komunikace
i výuka vždy v přátelském duchu. Také manžel několikrát využij její služby při přípravě na
pracovní pohovory a byl velmi spokojen. Rozhodně mohu paní magistru vřele doporučit. “

Hodnoceno 28.4.2020 z IP: 78.45.185.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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