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adresář jazykových škol a kurzů v ČR

27 osobních doporučení
od studentů jazykových kurzů

Wall Street English
Praha, Praha 1
Studenti absolvovali a doporučili tyto jazykové kurzy
skupinové kurzy pro veřejnost, individuální studium, dálkové kurzy přes internet
Autenticitu osobních doporučení garantuje provozovatel největšího českého jazykového portálu Jazykovky.cz,
společnost gdi, s.r.o. Doporučení zasílají studenti výhradně prostřednictvím formulářů Jazykovky.cz a jsou
ponechána bez úprav. Doporučení je ověřováno podle IP adresy a náhodně prověřováno. Společnost gdi,
s.r.o. má kontakty na níže uvedené studenty. Úplnost a pravost tohoto dokumentu můžete ověřit na telefonu
516 116 547.

Mgr. Václav Kovařík
garant osobních doporučení Jazykovky.cz

K 5. 11. 2018 evidujeme těchto 27 ověřených osobních doporučení:

1. Zdeňka Fabiánová, inspektor

Sedlčany

„ Nejvíce se mi líbil přístup mé lektorky Mgr. Moniky Kumštátové. Jsem moc a moc ráda, že ji
mám. Má profesionální a přitom milý přístup ke studentům. Dávám jí známku 1 * Děvčata z
recepce také beze slov. Školu jsem doporučila známým.“
Hodnoceno 4.11.2018 z IP: 37.188.166.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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2. Jana Petrů, projektový specialista, Koncept ekotech s. r. o.

Praha 5

„WSE na mě udělala velký dojem. Všichni pracovníci jsou velmi milí a ochotní kdykoli s čímkoli
pomoci, včetně řešení případných technických potíží v režimu online. Rozvrh je možné si
nastavit individuálně, k dispozici je vždy několik termínů. Ke zlepšování dovedností dochází,
díky promyšlenému studijnímu plánu, jaksi "samovolně", bez velkého biflování. Je nutné počítat
s časem přípravy cca 7 hodin týdně. Na lekcích i na komunikačních hodinách je přítomno vždy
jen několik studentů, lektoři dávají prostor každému přítomnému tak, aby se mohl rozmluvit a
oni mohli objektivně posoudit jeho pokrok. Na hodinách jsou využívány různé aktivity, takže
každá hodina je zajímavá. Témata jsou spojena s reálným životem (i pracovním), takže výuka
je opravdu přínosná. Samotné online lekce mají důmyslnou stavbu. Zahrnují poslech s
porozuměním, aktivní mluvený projev, procvičení gramatiky, stavbu vět i slovní zásobu.
Přirozeným způsobem rozšiřují dovednosti ze "školské" úrovně k přirozenému projevu. Lektoři
jsou rodilí mluvčí z různých anglofonních zemí. Během 3 měsíců (dalších minimálně 9 mám před
sebou, ale myslím, že si studium ještě prodloužím) jsem se potkala asi s 10 lektory. Všichni jsou
velice pozitivní, milí a perfektně připraveni, proto se mi nechce vyzdvihovat jen některé z nich.
Se studenty jednají jako s partnery, nikoli jako s žáky. Na lekcích se střídají, což vede k velké
rozmanitosti, a vždy je tam velice přátelská atmosféra a často i veselo. Stejně tak složení
studentů na lekcích se mění, což brání vytváření stereotypů. Ze začátku jsem měla obavy, zda
ve svém věku ještě mohu dosáhnout nějakého pokroku, ale lektoři to dokážou. Za zmínku jistě
stojí i to, že škola je výborně dopravně dostupná a má příjemný moderní interiér. Jsem
nadšená.“
Hodnoceno 26.6.2018 z IP: 176.114.240.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

3. Richard Tůma
„Nejvíce se mi líbil přátelský přístup mého učitele. Už v prvních pár minutách byl schopen mě
uklidnit a navázat přátelskou konverzaci. To co jsem se v této škole naučil během pár hodin mě
nebyli v klasické škole schopni naučit během několika let. Všichni zaměstnanci které jsem potkal
byli příjemní a ochotní mi pomoci. I když se mi zdá že dané hodiny byly "drahé", tak jsem stále
toho názoru, že za dané peníze to stálo, a tuto školu bych vřele doporučil. Můj lektor byl Tony
Dear, který je na této škole krátce, ale už má mnoho zkušeností s učením, což dále ukazuje na
zodpovědnost školy při výběru zaměstnanců.“
Hodnoceno 18.4.2018 z IP: 62.245.108.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

4. Klaris, Georgina, cestovní ruch - agentura , SISSY CA

Prha 7

„Nevím, jak se škole povedlo, ale najednou jsem začala rozumět tomu, co jsem si v angličtině
přečetla. Líbí se mi online výuka, líbí se mi, že vše je hodnoceno (motivuje), množství úkolů,
množství …pokračování na další straně…
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kontrol a opakování. Atmosféra ve škole je výborná, slečny na
recepci se snaží vždy vyjít vstříc. Vyučující se snaží posluchače motivovat a jsou schopni navodit
uvolněnu atmosféru na hodinách. Nikdy nemám strach, že něco neumím. Nesnaží se dokázat,
že umí lépe anglicky (častá metoda kdysi ve Střední Evropě). “
…pokračování z předchozí strany…

Hodnoceno 21.3.2018 z IP: 194.228.13.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

5. Radomír Dubský

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1

„Výuka na této škole je na profesionální úrovni. Tímto způsobem by se mělo vyučovat na všech
školách. Člověk nemusí mít strach. Nikdo se Vám neposmívá a nepomlouvá Vás za zády. Na
této škole člověk ztrácí strach a získává jistotu v sobě samém. Strach z jazyka, respektive z
komunikace jak v psané tak i mluvené formě. Když bych měl říct 3 největší pozitiva: 1. Kvalitní a
profesionální přístup jak učitelů, tak i všech zaměstnanců. 2. Moderní zázemí + s přístupem do
počítačové učebny (když jste v okolí a máte čas, smíte si tam udělat přípravu) 3. Získání nových
přátel z celého světa. Sám za sebe mohu říci, že v této škole se cítím jako doma. Pohodlí, klid,
zábava. S výukou jsem velmi spokojen. Jak jsem už zmínil. Získáte zde přátele jak z Čr, tak i ze
zahraničí. Vždy se těším na Naomi. Její přístup ke studentům je bezvadný. Umí Vás naladit a
načerpáte s ní energii. :) :) Pokud se chce člověk zdokonalovat v jazyce neměl by váhat a
přihlásit se. Když bych měl na stupnici od 1-10 dát body. Byl by to plný počet!! Doporučil bych
a doporučuji tuto školu všem co znám. Nikdy není pozdě začít se zdokonalovat. Zde se mohou
přihlásit i lidi v důchodu. “
Hodnoceno 29.1.2018 z IP: 88.100.12.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

6. Marta Zusková, RE valuation

Praha 10

„Ve Wall Street English studuji angličtinu jeden rok. Jde o mimořádně kvalitní studia. Oceňuji
zejména systém výuky, flexibilitu plánování hodin, rodilé mluvčí a velmi příjemné asistentky,
které vždy pomohou s plánováním hodin. Systém výuky je unikátní, který nenajdete na jiných
školách. Spočívá zejména v tom, že každý student pracuje s velmi uživatelsky příjemnou
aplikací, kde funguje procvičení jak poslechu, čtení, psaní, ale i mluvení. Aplikace provede
záznam mého slova :-) a tak si mohu trénovat výslovnost a porovnávat s originálním
záznamem. Po splnění domácí přípravy dle individuálně plánovaného termínu proběhne
výuková hodina, kde si s rodilým mluvčím zopakuji vše podstatné z dané lekce. Lektoři nám
opraví připravené psané texty. Dále máme k dispozici konverzační hodiny s rodilými mluvčími,
kde mne baví zejména konverzace v rámci hodin Grammar clinic :-), kde lektor vysvětlí
gramatiku a ta se trénuje v rámci konverzace. Atmosféra ve škole je velmi pozitivní! Doporučuji
všem, kdo nejste spokojeni se standardním režimem výuky v jiných školách a máte pocit, že se
nikam neposouváte! :-) “
Hodnoceno 26.1.2018 z IP: 194.50.226.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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7. Tomáš Cibulka, DiS., programátor, JabloNET s.r.o.

Praha

„Jsem zde velmi spokojený s příjemným prostředím a přístupem jednotlivých lektorů a
jazykových konzultantů. Od první chvíle, kdy jsem do WSE vstoupil, šla úroveň mé angličtiny
rychle nahoru. Zpočátku jsem se bál kvanta učiva i časové náročnosti na domácí přípravu, ale
časem se to stabilizovalo naprosto do pohody. Velmi přínosné je zde pro mě to, že všichni
zahraniční lektoři jsou profesně přímo učitelé s několikaletou praxí v jejich zemi. Pocházejí z
různých zemí, čímž zde mám rovněž možnost poslechu i konverzace v britské, americké a
australské angličtině a výslovnosti. Rozhodně nelituji investovaných peněz a času, protože moje
intenzivní domácí příprava i docházka má pro mě jedině pozitivní význam. Nedávno jsem
úspěšně složil přestupový test z poslední úrovně A do B1. Mám v plánu mou úroveň angličtiny
dotáhnout až na Cambridge certifikát. Narozdíl od mých osobních negativních zkušeností z
českých základních a středních škol se způsobem výuky, vystupováním a hodnocením
vyučujících se zde rozhodně nemusíte bát žádného nepříjemného vystupování ani zvýšeného
hlasu. Vše je tam v pohodě a někdy i zábavné (zejména konverzace). V případě jakýchkoliv
dotazů či problémů se zde všechno řeší v klidu a hlavně racionálním způsobem. Mám velmi
potěšující pocit i z toho, že zde studují školáci, pracující a dokonce i lidé v důchodovém věku.
Tuto školu mohu jedině doporučit.“
Hodnoceno 20.1.2018 z IP: 185.47.220.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

8. Kateřina Pilecká, Recepční/Asistentka, Sportisimo s.r.o.

Obořiště

„Na škole se mi nejvíce líbí přístup lektorů ke studentům, vstřícnost konzultantů vůči zájemcům,
povinné plnění úkolů, které jsou adekvátní k úrovni studujícího a hlavně časová flexibilita a
vstřícnost recepčních, které se snaží každému žadateli časově vyhovět. Celková atmosféra ve
škole je velmi pohodová a bez zbytečného napětí, které může celý dojem z výuky zhoršit.
Nakonec bych ráda ze své zkušenosti řekla, že se škola opravdu vyplatí a nestane se vám, že
byste litovali jediného sezení s rodilým mluvčím. Určitě i přínos z rozmanitosti přízvuků rodilých
mluvčích vám pomůže pochytit rozdílné niance, které český lektor nedokáže napodobit.“
Hodnoceno 28.11.2017 z IP: 88.102.154.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

9. Martina Juraczko, manažerka restaurace a podnikatelka

Praha 9

„Školu doporučuji, vše bylo v pořádku. Přístup velmi vstřícný, ochotný, lektoři sympatičtí.
Nejvíce jsem byla spokojená s Jerrym. Vyhovoval mi jeho systém výuky. Školu bych doporučila
spíše lidem, kteří si mohou upravovat svůj pracovní režim. Někdy jsem měla problém domluvit
si vyhovující termín další lekce.“
Hodnoceno 22.11.2017 z IP: 80.188.73.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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10. Marián Godár, Právník
„Skutečně můžu doporučit, hodiny probíhají vždy pouze s native speakerem, oceňuji jediněčný
systém výuky a příjemný kolektiv lidí. Flexibilita hodin a sktuečnost, že na hodinách je většinou
pouze 2 lidi, je pro mě k nezaplacení. Rozhodně doporučuji.“
Hodnoceno 2.11.2017 z IP: 195.39.4.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

11. Michal Mutl, Software engineer, Jablonet s.r.o.

Praha 4

„Velmi propracovany vyukovy system, atmosfera velmi pratelska, rozhodne jsem pocitil pokrok
ve svych znalostech. S klidem muzu doporucit.“
Hodnoceno 30.10.2017 z IP: 80.188.97.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

12. Daniela Ledvinová, Customer Service

Praha

„Se školou jsem byla velice spokojená. Metoda studia je opravdu jedinečná (kombinace
domácí přípravy a encounterů). Podklady pro domácí výuku jsou precizně připravené. Na
hodinách s lektory je minimum žáků, takže člověk má lektora v podstatě sám pro sebe. Velice
jsem ocenila flexibilitu, kdy si každý student vybere svoji hodinu v čase, který mu nejvíce
vyhovuje. Důkazem kvality je určitě můj velký pokrok, který jsem za pár měsíců udělala. Všichni
zaměstnanci školy, včetně recepce, jsou velice vstřícní. Školu bych určitě doporučila! “
Hodnoceno 18.10.2017 z IP: 220.253.148.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

13. Pavel Horák , lékař , Nemocnice Na Bulovce

Praha 8

„Škola má výborné zázemí, skvělé lektory - rodile mluvčí i skvělý a ochotný personál český
mluvící. Online výuka v kombinaci se shrnujícími hodinami a hodinami konverzace je výtečná.
Velmi oceňuji možnost naplánovat si hodiny dle osobních možností. Všechna tato pozitiva
vyváží vyšší cenu. Školu doporučuji všem věkovým kategoriím. Mně osobně hodně dala a
dává. Pavel Horák “
Hodnoceno 26.9.2017 z IP: 213.29.26.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

14. Michaela Fojtáchová, Marketing coordinator

Praha 4

„Myslím si, že tato jazyková škola "rozmluví" opravdu každého. Konečně jsem si začala být
jistá v používání správných časů a moje výslovnost je také lepší. Díky propracovanému systému
opakování a poslechů jsem se přirozenou cestou posunula o level výše, aniž bych měla pocit,
že to byla bůhví jaká dřina. Nejvíce mě baví flexibilita kurzu, kdy si můžu sama nastavit tempo
studia a jednoduše v tom ležet když například prší. Online studium se přizpůsobí i tomu
nejnáročnějšímu zaměstnání. Komunikační hodiny jsou …pokračování na další straně…
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na velmi profesionální úrovni a vždy se člověk potká s někým
novým. Můj nejoblíbenější učitel je jednoznačně Stewart a Michael, ale skvělá je i Emma, Jerry
nebo Frank. Každý má své kouzlo a co je důležité - naučí! Trpělivě opravují a vysvětlují vše, že i
ten nejpomalejší student pochopí. Určitě bych doporučila školu každému, kdo začal s
angličtinou už nesčetněkrát a nikdy to nedopadlo. Wall Street English nenásilně motivuje a žene
dopředu, za mě jednoznačně splnila očekávání a tímto moc děkuji za skvělou práci, kterou
odvádí celý tým, včetně skvělých a vždy nápomocných recepčních, konzultantů, učitelů, ale
třeba i IT oddělení.“
…pokračování z předchozí strany…

Hodnoceno 13.6.2017 z IP: 78.102.216.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

15. Věra a Tomáš Polovi
„přístup lektorů a naší konzultantky Moniky. Všichni jsou velmi přátelští, milí a velmi trpěliví. Ve
škole vládne velmi přátelská atmosféra. Líbí se nám, že hodiny jsou vedeny v malých skupinkách
studentů a přístup lektorů je profesionální a zábavný. Encountry jsou cíleně vedené. I když je
škola v centru města, umožňuje parkování pro automobily. Díky kurzům ve WSI jsme konečně
udělali výrazný pokrok v angličtině hlavně co se týče mluvení a poslouchání. Je to ta nejlepší
škola, jakou jsme si mohli vybrat. Doporučili bychom ji všem, kteří chtějí udělat pokrok v
jazyku.“
Hodnoceno 25.5.2017 z IP: 185.52.172.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

16. Alena Beštová, office manager, Quality Austria

Praha 10

„WSE všem doporučuji. Přišla jsem jako úplný začátečník, mám za sebou půl roku studia a jsem
stále stejně nadšená. Každá hodina je jiná, jiný lektor, jiní "spolužáci", to je fakt super. Znovu a
znovu musíte odhodit svůj ostych a začít mluvit, jinak to totiž s rodilým mluvčím nejde. Moc fajn
je i to, že si sami určujete tempo, jakým studujete. Obsáhlá domácí příprava v kombinaci s
hodinou ve škole přinášejí po pár týdnech viditelné výsledky. K tomu usměvavé slečny v
recepci, příjemné prostředí a pohoda v samém centru Prahy. Nemohla jsem si vybrat lepší
školu, zní to až neuvěřitelně, ale je to tak. Děkuji všem.“
Hodnoceno 22.5.2017 z IP: 91.201.22.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

17. Lucie Ortiz, Sales, FedEx

Praha 8

„- pozitivní přístup všech zaměstnanců ke studentovi - výborná lektorka Jessie - kvalitní on-line
systém + model výuky, který vede ke zlepšení úrovně jazyka Určitě školu doporučuji.“
Hodnoceno 4.5.2017 z IP: 193.240.28.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

18. Jana Havlíčková, novinář

Praha 6

„Podle mých dvouletých zkušeností WSE je jedna z nejlepších jazykových škol u nás.
Profesionální tým lektorů vykouzlí na každé hodině super atmosféru, kde se každý student …
pokračování na další straně…
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cítí dobře. Lektoři jsou otevřeni každému dotazu, i tomu
nejblbějšímu a ochotně s úsměvem odpoví a problém vysvětlí. Hodiny jsou dynamické a
každého studenta něčím obohatí. Kombinace studia on line a ve škole je účinná metoda, jak
zvládnout jazyk. Docházím téměř pravidelně na hodiny Michaela Current Events, které se mi
moc líbí. Každý účastník musí mluvit. Michael velmi dobře vysvětluje text studentům někdy
nesrozumitelný. Rovněž hodiny s Frankem jsou úžasné, zábavné a často nutí studenta zamyslet
se nad věcmi, které v životě přehlížíme. Každý z lektorů je výborný a jiný. I to je výborné
nezvyknout si na jeden hlas. Hodiny s Emmou jsou plné temperamentu. Je jí plná místnost a
optimismem nešetří. Ochotně vysvětlí něco i dvakrát. Nesmím zapomenout na recepci. To je
vstupní brána do školy a vytváří první dojem studenta nebo budoucí studenta. Děvčata jsou
vstřícná, usměvavá a každému se věnují. Samozřejmě doporučuji každému, kdo má potřebu
učit se anglicky, aby volil WSE. “
…pokračování z předchozí strany…

Hodnoceno 2.3.2017 z IP: 88.103.0.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

19. Jitka Fabiánová, lékař, MUDr Jitka Fabiánová

Praha 5

„Školu jednoznačně doporučuji. Vyšší cena kurzů odpovídá vysoké kvalitě výuky. Milý a
ochotný je celý kolektiv školy v Praze. Lektoři jsou rodilí mluvčí z různých anglicky hovořících
zemí. Máte tak možnost slyšet rozdílné přízvuky. Lektoři dokáží skvěle vysvětlit vše potřebné,
ochotně zodpoví vaše dotazy, na hodinu jsou výborně připravení a využijí maximálně čas. Jsou
všichni nesmírně příjemní, vždy se na hodiny těším. Výhodou je internetová příprava doma,
cvičení děláte, když máte čas, v klidu domova a posloucháte, mluvíte, píšete..., neučíte se pouze
z učebnice. V hodinách jste nuceni mluvit. Osobně mám pocit, že konečně po mnoha letech, se
nebojím promluvit anglicky nahlas. Za sebe bych jen řekla, že pokud chcete využít veškeré
možnosti, které škola poskytuje a je jich hodně, potřebujete i dostatek času. Mně čas chybí a
mrzí mne, že nejsem schopna častěji chodit do konverzačních hodin a využít více nabídku
internetové výuky. Chcete-li konečně zvládnout angličtinu, choďte do WSE. “
Hodnoceno 28.2.2017 z IP: 88.101.189.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

20. Karel Smola

Praha

„Se školou WSE jsem velice spokojený. Co se mi na studiu a zaměstnancích WSE nejvíce líbí: 1)
příprava doma - donutí člověka učit se průběžně 2) časová flexibilita - hodiny a tempo studia si
určuju sám 3) učitelé - rodilý mluvčí z USA, Anglie, Austrálie - člověk do sebe dostane různé
akcenty angličtiny 4) konverzační hodiny/hodiny gramatiky - nutí člověka mluvit a přemýšlet v
angličtině 5) vzdělávací systém WSE mě učí anglicky mluvit, číst, psát a přirozenou cestou
rozšiřuje slovní zásobu 6) průběžná kontrola mého studia a pokroku na základě výsledků testů,
po konzultaci pak zjistím kde mám více zabrat, na co se více zaměřit 7) kdykoliv si s něčím
nevím rady nebo potřebuji poradit, mohu se obrátit na jazykovou konzultantku nebo slečny z
recepce, všichni jsou ochotní, milý a rádi pomohou Za mě školu určitě doporučuji!“
Hodnoceno 27.1.2017 z IP: 89.103.48.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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21. Zuzana Radilová, Trade marketing

Praha 9

„Velice mi vyhovuje příprava doma na počítači. Kurz je skvěle připravený, doma trénujete
čtení, psaní i mluvení. Konzultační hodiny si plánujete sami podle potřeby. A škola je otevřená i
v sobotu. Takže pro mě jako pracujícího člověka naprosto skvělé. Lektoři z různých koutů světa,
takže trénujete všechny možné dialekty. Za sebe určitě školu doporučuji.“
Hodnoceno 11.1.2017 z IP: 90.182.32.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

22. Anna Jagošová , student VŠ, ---

Praha 8

„Líbí se mi osobní přístup všech lektorů, recepčních i manažerů. Oceňuji možnost vybírat termín
encounterů dle svých časových možností. Líbí se mi systém výuky - počítačová lekce + kontaktní
hodina. Atmosféra je velmi příjemná, přátelská. Přístup je velmi vstřícný. S výukou jsem velmi
spokojená - vše je dovysvětlené, vyložené individuálně a na hodině dobře vysvětlené. Školu
bych určitě doporučila. Jediné minus je úplná nepřítomnost mluvčích s britským přízvukem.
Myslím, že pro studenta angličtiny je důležité poznat obě varianty tohoto jazyka - americkou i
britskou. “
Hodnoceno 27.10.2016 z IP: 89.177.166.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

23. Jaromír Skopalik, Manager, Prague International Marath

Praha

„Bez přehánění, jakmile člověk vkroci do recepce WSE, zasáhne ho úžase pozitivní, přátelská a
motivující atmosféra mezinarodňi školy. Přístup každého zaměstnance školy, bez ohledu na to,
jestli se jedna o recepční, manažera nebo učitele, je velmi vstřícný a přátelsky. Každy se mi ve
škole pokoušel vyjít vstříc, abych se během studia cítil komfortně a nerušeně jsem se mohl
koncentrovat studiu angličtiny. Domnívám se, ze jsem nemel uplne standardní požadavek na
výuku a zároveň jsem přišel s jasnou představu o jejím detailu. Chtel jsem střídat tri učitele,
rodile mluvčí různých dialektu a mel rovnez požadavek na poměr business a general english
60:40%. WSE mi byla schopna tyto požadavky bez problému splnit. S úrovni všech tri učitelů
jsem byl maximálně spokojeny. Dokonce jsem s nimi po necelém třičtvrtě roce navázal velmi
blízký, přátelsky vztah.“
Hodnoceno 26.10.2016 z IP: 213.74.117.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

24. Mirka Paidarová, makléř v pojišťovnictví, All Group spol. s r. o.

Praha

„Velice oceňuji přístup (nadšený přístup) všech vyučujících i ostatních zaměstnanců. Dále pak
širokou paletu různých setkání s vyučujícími/ostatními studenty směřující vždy k progresu ve
výuce. Pozitiva 1) i věčný začátečník se musí zlepšit, neboť systém výuky ho donutí, 2) zábavná
forma výuky 3) možnost přizpůsobení svým časovým možnostem. Atmosféra ve …pokračování na
další straně…
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škole - velmi přátelská a otevřená, prostě super. Přístup
zaměstnanců vždy vstřícný se snahou pomoci. S výukou jsem velmi spokojena, je to v podstatě
nejlepší forma výuky z těch všech, kterými jsem za ta dlouhá léta prošla. Školu mohu jen
pozitivně hodnotit a ve svém okolí vždy doporučuji bez výhrad. Cena rozhodně reflektuje
nabízené služby.“
…pokračování z předchozí strany…

Hodnoceno 26.10.2016 z IP: 78.108.103.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

25. Simona Tirdová, študent

Praha

„Napriek tomu, že som nemala dohodnutú schôdzku, personál, koordinátori aj lektori sú
maximálne profesionálni a oddaní práci. Postarali sa o mňa, vyhoveli mi po všetkých stránkach
a zariadili akademicky aj ľudsky najlepšiu lektorku, akú som za kariérneho postupu v angličtine
mala. Toxi mi pomáhala s prípravami na Cambridgeskú skúšku CPE a behom 6 týždňov ma
dokonale pripravila. Za nevídanú ochotu patrí zvláštne poďakovanie slečne Kamile, Petre,
Martine a pánovi Erikovi. Wall Street English pre mňa bude vždy synonymom vrcholovej
akademickej jazykovednej prípravy. “
Hodnoceno 25.10.2016 z IP: 88.212.40.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

26. Tomas Lastovka, manager, PPF

Praha 4

„1. Organizace samotného kursu byla příkladná 2. Instruktoři/lektoři jsou skuteční
profesionálové, to jest učitelé, a ne jen lidi co umí anglicky 3. Abolvoval jsem kurs pro přípravu
na TOEFL a ihned od začatku bylo jasné, že všichni mají bohaté zkušenosti s přípravou na
takovýto test. Praktická zkušenost byla k neocenění. 4. Za zmínku také stojí i příjemná poloha v
centru prahy s možností parkování pro studenty-návštevníky. 5. Učebny byly také OK, akorát
bych doporučil aby každá učebna měla okno s denním světlem. Pokud bych se znovu
pripravoval na jakýkoliv podobný test, určitě bych si opět vybral WSE. “
Hodnoceno 25.10.2016 z IP: 131.111.184.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

27. Martin Chlada, jednatel , Charmont s.r.o.

Praha 3

„Naše společnost se zabývá generálními dodávkami technologických celků v rámci české
republiky a zahraničí. Na základě potřeb výuky anglického jazyka u nás ve společnosti a to v
několika úrovních jsem hledal spolehlivého partnera pro navázání spolupráce. Jazyková škola
Wall Street English od počátku svým aktivním a profesionálním přístupem mě přesvědčila o
zvolení si jí pro budoucí a já doufám i pro dlouhodobou spolupráci. Ke splnění námi zadaných
kritérií nám byla přidělena lektorka Emma. Celkové zhodnocení: Výuka pod vedením zkušené
lektorky Emmy je na velmi přátelské a profesionální úrovni. Na základě vlastních zkušeností
doporučuji využití služeb jazykové školy Wall Street English i dalším potencionálním
uchazečům. “
Hodnoceno 1.9.2016 z IP: 84.42.146.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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