
1. Nikola Sterziková, programátor Praha 4

„Vysoká odbornost, profesionální přístup, aktuální témata, perfektní příprava, systém
opakování fixace znalostí.“

Hodnoceno 25.11.2021 z IP: 213.175.38.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

2. Olga Kokešová

„Naše lektora je skvělá učitelka. Na hodinu vždy připravená, připravena kdykoli cokoli
zopakovat, k látce se vracet, dokud si není jistá porozumění látky žákem. Na každou hodinu si
vždy připraví zajímavá témata. Za jejího vedení má člověk pocit jistoty, že se opravdu něco
naučí.“

Hodnoceno 25.11.2021 z IP: 80.95.116.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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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 25. 11. 2021 evidujeme těchto 36 ověřených osobních doporučení:

36 osobních doporučení
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3. Jan Kalivoda, konstruktér, JHV - DEVELOPMENT s.r.o. Praha 8

„Trpělivost p. učitelky je zdá se nekonečná.“

Hodnoceno 24.11.2021 z IP: 193.85.190.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

4. Michal Kout, JHV - DEVELOPMENT s.r.o. Praha 8

„Vynikající přístup lektorky“

Hodnoceno 24.11.2021 z IP: 193.85.190.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

5. Petr Ulč, ředitel, STYRAX, a.s. Praha 4

„Velmi oceňuji aktivní přístup paní lektorky a její zaujetí skutečně studenty posouvat ve znalosti
anglického jazyka. Velmi oceňuji i snahu vše podrobně vysvětlit a následně procvičit. “

Hodnoceno 24.11.2021 z IP: 213.175.38.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

6. Jana Svovodová, personalista, JHV-DEVELOPMENT s.r.o. Praha 8

„Škola rychle reaguje na požadavky naší firmy. Lektoři jsou ochotní a jejich hodiny jsou
kreativní. Školu doporučuji dalším firmám “

Hodnoceno 24.11.2021 z IP: 193.85.190.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

7. Petra Domínová

„Kurz angličtiny navštěvuji v zaměstnání od září a již po pár hodinách jsem u sebe
zaregistrovala výrazné zlepšení. Lektorce se podařilo mě rozmluvit :-) Víte, ono je jedna věc
znát slovíčka, mít v hlavě gramatiku....ale umět to použít bez výrazného ostychu věc druhá. A s
tím já mívám problém. Na hodiny angličtiny se těším. Lektorka je připravená (výuka je
rozmanitá) a velice flexibilně reaguje jak na aktuální počet zúčastněných, tak na naše
psychické rozpoložení. Za mě naprostá spokojenost. “

Hodnoceno 13.12.2018 z IP: 89.24.235.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

8. Erika Šubaričová, asistentka

„Velice spokojená, mám 2 lektorky, které se střídají a mohu jen doporučit. Jak česká lektorka
tak rodilá mluvčí za mě na jedničku! Lektorky jsou vždy připravené a výuka mě moc baví.“

Hodnoceno 9.5.2018 z IP: 193.86.29.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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9. Monika Mašková, Projektový manažer Praha

„Ve škole se mi obecně moc libílo. Velmi příjemnou atmosféru zajistil přátelský přístup
zaměstannců a domácí prostředí. Výuka byla efektivní, protože jsem se během pár lekcí
rozmluvila. Po příjezdu na dovolenou do Rakouska jsem rozuměla ubytující v penzionu vše co
bylo třeba :). Němčinu jsem nikdy nepředtím nepoužívala. Lektorky byly na hodinu vždy
připravené a učební probram byl pestrý. Těším se na další hodiny :). Děkuji, Mašková M.“

Hodnoceno 23.1.2018 z IP: 185.142.208.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

10. Ing.Martin Bouška, project manager, Portland Trust s r.o. Praha 1

„Osobní přístup k studentovi, připravenost lektora na hodinu, schopnost vysvětlit gramatiku,
flexibilita školy s časovými potřebami studenta, kvalitní studijní literatura, vřele doporučuji
vyzkoušet tuto školu. Z mých zkušeností s jazykovými školami je tato jednoznačně nejlepší. “

Hodnoceno 29.6.2017 z IP: 212.24.142.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

11. Jan Židlický

„Velmi profesionální kurz ve velmi domácké atmosféře. Kurz byl připraven opravdu na míru.
Byl jsem nad očekávání spokojen a vřele doporučuji.“

Hodnoceno 16.6.2017 z IP: 193.108.107.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

12. Jitka Smékalová, laborantka, Revmatologický ústav Praha 2

„1.živé a komunikativní lekce 2.vstřícnost a chápavost 3. ochota opakovat a vysvětlovat znovu
Atmosféra pohodová, bez stresu - mohu-li říci: těším se, nejlepší antidepresivum, které znám!
Přístup ke studentům : skvělý, vysoce odborný, vstřícný, lidský. Výuka je super, byť jsme malá
skupinka. Mohu doporučit známým i neznámým ! Máme vynikající paní lektorku. “

Hodnoceno 7.6.2017 z IP: 195.113.70.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

13. , spediční firma Praha 6 - Ruzyně

„Škola se mi líbí a jsem spokojená s přístupem lektorů. Atkosféra je pozitivní,angličtina je pro
nás všechny koníčkem. “

Hodnoceno 6.6.2017 z IP: 95.80.198.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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14. , výrobce zdravotnické a spotřební elektroniky Olomouc

„1. škola je velmi blízko mému bydlišti 2. poskytuje (především paní lektorka) individuální
přístup vč. možné změny termínu 3. příjemné prostředí Školu bych doporučil.“

Hodnoceno 2.6.2017 z IP: 217.243.242.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

15. , výrobce zdravotnické a spotřební elektroniky Praha

„Nejvíce se mi líbí praktický přístup lektora. Dokáže se přizpůsobit potřebám žáka. Nejvíce se
mi líbí volně vedená hodina s nezávazným konceptem a individuální přístup lektora. Jedná se
vždy o profesionální vystupování. Výuku bych doporučil všem, kdo seriózně uvažuje o zlepšení
se ve výuce cizího jazyka. “

Hodnoceno 1.6.2017 z IP: 213.195.203.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

16. , výrobce zdravotnické a spotřební elektroniky Praha 6

„Navštěvuji kurzy jazyka přímo ve svém zaměstnání. Jsem velmi spokojena se svým lektorem,
který zná jazyk po praktické i teoretické stránce, vše flexibilně přizpůsobí a trpělivě vysvětlí.
Má dokonalý všeobecný přehled, takže jsou hodiny zajímavé a poučné z mnoha stran. Takto
si představuji dokonalého lektora :o) Jsem velmi spokojena a mohu s čistým svědomím
doporučit.“

Hodnoceno 1.6.2017 z IP: 213.195.203.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

17. , poradenská společnost Praha 1

„S vyukou jsem velmi spokojena, hodiny jsou pestré, výborná lektorka připravující odborná
témata na míru profesní skupiny. Kombinace osobního zájmu a obecné konverzace s profesní
specializací :-)“

Hodnoceno 31.5.2017 z IP: 78.41.23.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

18. Přemysl Pfaur

„Dobrý den - nejlpší lektora co jsem kdy měl - nejlepší příprava na lekce - nedovedu si
představit lepší kurz Jsem velmi spokojen a doufám, že tato spolupráce bude pokračovat.
Děkuji Pfaur P.“

Hodnoceno 31.5.2017 z IP: 213.195.203.xxx (více hodnocení z této IP adresy )
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19. , výrobce zdravotnické a spotřební elektroniky Praha 6 - Vokovice

„Školu nemohu hodnotit - máme kurzy přímo v zaměstnání.Jsem velmi spokojena. Hodiny jsou
pestré, nikdy se nenudím.Oceňuji i ve skupině téměř individuální přístup. Doporučuji všem.
Příjemný a milý učitel-rodilý mluvčí Paul. “

Hodnoceno 31.5.2017 z IP: 213.195.203.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

20. , výrobce zdravotnické a spotřební elektroniky Praha 6

„Velká spokojenost s lektorkou, naprostá variabilita a přizpůsobení dle mých dispozic a
možností :-)“

Hodnoceno 31.5.2017 z IP: 213.195.203.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

21. , dodavatel ochranných pracovních pomůcek Jeneč

„ Líbí se mi osobní přístup k jazykovým potřebám studentů. Vnímavá lektorka, hodiny jsou
zajímavé a pestrá. Jsem velmi spokojena.“

Hodnoceno 31.5.2017 z IP: 82.99.161.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

22. , IT firma

„Vzhledem k faktu, že jazykovou výuku zastřešuji i jako koordinátor za naši firmu, sama jsem
zvědavá, jak bude fungovat spolupráce z pohledu administrativy apod (koordinaci mám ve
správě 1.měsíc). Lektora hodnotím na výbornou.“

Hodnoceno 30.5.2017 z IP: 80.188.244.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

23. , IT firma Plzeň

„Samotnou školu nedokáži hodnotit. Setkávám se lektorkou mimo jakékoliv prostory školy.
Pokud jde o lektorku jsem velmi spokojen, protože pro moji nižší úroveň má dostatečné znalosti
a hlavně zkušenosti z vedením takových žáků. Vyhovuje mi komunikace nejen po profesní, ale i
osobní stránce. “

Hodnoceno 25.5.2017 z IP: 178.77.218.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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24. , pojišťovací společnost Praha 8

„Příjemná konverzace s rodilým mluvčím na zajímavá témata. Realizace různých cvičení.“

Hodnoceno 24.5.2017 z IP: 109.81.241.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

25. , pojišťovací společnost Praha 8

„Paul vždy vyjde vstříc našim potřebám, od termínu až po individuální potřeby ve výuce. Jako
pozitivum vnímám právě to, že se lze zaměřit přímo na to, co mi nejde a nebo mi není úplně
jasné. Atmosféra při výuce je přátelská a styl výuky mi naprosto vyhovuje. Rozhodně bych
Paula doporučil.“

Hodnoceno 24.5.2017 z IP: 109.81.241.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

26. , IT firma Praha 7

„Lekce splnila moje očekávání, chtěl jsem konverzaci s rodilým mluvčím který mě rozmluví,
bude schopen mě různě opravovat a ideálně to nebude nudné - to se všechno splnilo. Navíc je
Robert schopen i pomoci s různými anglickými pracovními i nepracovními texty nebo
vysvětlením složitých frází. A pokud si náhodou něčím není jistý, je schopen to do příští lekce
zjistit. Jsem velmi spokojen.“

Hodnoceno 23.5.2017 z IP: 80.188.244.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

27. , pojišťovací společnost Praha 8 Karlín

„S výukou jsem moc spokojena, dokonce i se suplováním. Vše funguje, jak má. Děkuji“

Hodnoceno 23.5.2017 z IP: 109.81.241.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

28. , pojišťovací společnost Praha 8

„Jsem ráda ze to, že v lekcích nejedeme podle učebnic, hodně komunikujeme, používáme
aktuálně mluvenou / používanou angličtinu, za zajímavá témata. “

Hodnoceno 23.5.2017 z IP: 109.81.241.xxx (více hodnocení z této IP adresy )
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29. , pojišťovací společnost Praha 8

„+ Líbí se mi, že se nedržíme dle mustru učebnice a hezky probíráme určité lekce od začátku a
postupně navazujeme na další. + Slovní zásoba z běžného života, není kladen důraz na
slovíčka dle lekcí z učebnice. + Kladen důraz na odpovídání vět přirozenou formou. - mohlo by
se více mluvit a tím procvičit slovní zásobu z minulé hodiny. Kurz doporučuji... “

Hodnoceno 22.5.2017 z IP: 109.81.241.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

30. , IT firma Praha 7

„Zatím mám zkušenost se dvěma lektory, oba jsou moc milí a ochotní vše vysvětlit. Na
hodinách byla vždy velmi přátelská atmosféra, vždy se na hodinu těším. Doporučuji“

Hodnoceno 22.5.2017 z IP: 80.188.244.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

31. , pojišťovací společnost Praha 8

„Standardní firemní výuka, vyřešte problematiku "odpadlých" hodin, když se lektor omlouvá -
to mně chybí, jinak vše ok.“

Hodnoceno 22.5.2017 z IP: 109.81.241.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

32. , pojišťovací společnost

„velmi přátelský přístup lektora, velmi komunikativní, přátelský, ochotný, podporující ve výuce
a výuka není stresová “

Hodnoceno 22.5.2017 z IP: 109.81.241.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

33. , pojišťovací společnost Praha 8

„Flexibilita učitele, změna nastavení v hlavě, že se nebojím promluvit. Zvládnu se orientovat v
prostoru a říct, co potřebuji.“

Hodnoceno 22.5.2017 z IP: 109.81.241.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

34. , IT firma Praha 7

„Zatím mám za sebou jen dvě individuální hodiny, ale vše vypadá velmi dobře. Lee je
minimálně velmi příjemný člověk a doufám, že se časem i ukáže že výborný lektor.“

Hodnoceno 22.5.2017 z IP: 80.188.244.xxx (více hodnocení z této IP adresy )
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35. , IT firma Praha 7

„Mohu popsat pouze přístup lektora, a následné koordinace. Mám za sebou poměrně dost vše
možných kurzů apod. a ještě jsem se nesetkal s pružným a skvělým přístupem jaký má škola
Tandem. Za mne mohu hodnotit zvláště 3 věci. 1. Jako člověk pohybující se dlouhá léta v
oborech, kde je komunikace poskytovatel - klient jedna z nejdůležitějších věcí, si uvědomuji, že
ne vždy je lehké s klientem komunikovat a vyjít. Škola Tandem však toto praktikuje s velkým
přehledem. 2. Z toho vyplývá i pružnost a odhodlání řešit jakýkoliv požadavek. Samozřejmě
neznám všechnu komunikaci, ale osobní zkušenost a dotazy kolegů mi dávají přesvědčení, že
Tandem najde tu správnou cestu pro každého a není problému, který by nevyřešil. 3. Postavení
hodnocení lektorů až na 3 místo, není myšleno jako méně důležité hodnocení. V "práci" mne
měli 2 lektoři . A oba hodnotím na vysoké úrovní. Zejména slečnu Michelle Duruttya, kde
odborné znalosti doplňuje velkou zkušeností a zejména individuálním přístupem k samotnému
učení. Sdílením těchto znalostí, zkušeností a přístupu mi pomohla daleko lépe vstřebávat
vědomosti, ale i psychicky se nastavit tak, že i ve svém věku vidím mnohem větší progress, než
kdykoliv jindy. A to nezmiňuji entuziasmus, který způsobuje mě i mým kolegům radost a na
hodiny se těšíme.“

Hodnoceno 22.5.2017 z IP: 80.188.244.xxx (více hodnocení z této IP adresy )

36. , IT firma Praha 7

„Skvělý přístup v nalezení ideální doby pro mé lekce. Výborný lektor, který umí připravit
zajímavé téma. Vždy skvělá domluva.“

Hodnoceno 22.5.2017 z IP: 80.188.244.xxx (více hodnocení z této IP adresy )
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