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Hodnocení kurzu Obchodní zástupce (2007)
Tento kurz se mi líbil, už z důvodu, že jsme tu byli docela dobrý kolektiv, i když někteří jedinci byli
velmi dominantní. Co bych změnila? Určitě by byla vhodná praxe ve firmách, člověk by určitě
dostal větší možnost poznat, co „obor“ obnáší. Jinak všechny výuky byly dobré. Hlavně s panem
Veselým, kdy jsme měli větší možnost komentovat a říkat svoje názory a zážitky. Pan Bezchleba
byl určitě taky skvělý, vždy se našlo něco, čemu jsme se zasmáli. Ale musím pana Jaroslava
Bezchlebu také pochválit, poněvadž úplně skvěle vysvětloval počítače. A Petr Bezchleba byl taky
dobrý. Jak už jsem napsala na začátku, moc se mi tu líbilo!!! Přeji mnoho úspěchů do dalších
kurzů!
Výuka na PC (Petr Bezchleba) klady: málo lidí (individuální přístup). Psychologie + marketing
klady: Mgr. Pavel Veselý – skvělý výklad, mnoho příkladů, práce ve skupinách, individuální
zpracování + výklad vlastními slovy (člověk se musel naučit mluvit před skupinou), uznání
vlastních názorů a pohledů na danou věc + prostor pro komunikaci (názor druhého).
Kurz se mi líbil, pomohl mi hlavně psychicky, což jsem potřebovala. Některé hodiny na mě působily
jako skupinová terapie. Asi to nebyl hlavní cíl školení, ale já jsem za něj opravdu ráda.
Já osobně považuji tenhle kurz za moc dobrý, ať už z hlediska výuky nebo osobního přístupu.
Nejvíc se mi ale líbila „psychologická“ část, protože se nepovažuji za klasického obchodníka. Ve
škole mně marketing moc nebavil, ale v tomhle kurzu byl moc dobře podaný. Ale znovu bych
vyzdvihla kurz psychologie. Protože jsem se dozvěděla spoustu různých zajímavých věcí z této
oblasti. A pomohlo mi to najít a připustit si mé slabší stránky a vlastnosti, o kterých jsem sice
věděla, ale teď jsem se ještě víc jakoby „poznala“. A i celkový kolektiv byl velice příjemný. Já
osobně můžu říct, že jsem se do kurzu, až na to vstávání, moc těšila. Moc mě bavily různé testy a i
vtipné podání vás všech. Jediné, co bych možná vytkla, je to, že jsem si na začátku zmiňovanou
praxi představovala jinak. A musím se taky přiznat, že jsem se vždycky těšila domů na to, až na
své rodině a známých vyzkouším testy a rébusy, nebo jak to nazvat, které jsme dělali ten den
v kurzu. Shrnula bych to větou: Jen tak dál!!!
Z počátku jsem měl z tohoto kurzu smíšené pocity, zejména vzhledem k odbornosti. Tyto obavy se
rozplynuly hned po první „ostré“ hodině. Pokud se na to podívám s odstupem, lituji toho, že jsem
se nemohl zúčastnit všech vyučovacích dnů. Skoro mě až překvapila profesionalita lektorů.
Obecné mínění o kurzech je dosti smíšené. Člověk si uvědomil své mezery v komunikaci. Zpětně
jsem si analyzoval spoustu situací, v kterých by se dalo určitě jednat jinak – lépe. Výklad byl
zajímavý a poutavý. Na závěr přeji hodně úspěchů v další práci.
Příjemný přístup, ochota pomoci, vysvětlit. Naučila jsem se zde spoustu věcí. Byla zde legrace,
příjemné prostředí a kolektiv. Spousta nových informací, nových i těch, které jsem si ani
neuvědomovala, co se týče osobnosti, člověka, konfliktů… Jelikož se s těmito situacemi setkávám
dnes a denně. Vadilo mi, že díky vytížení, které mám i mimo zdi tohoto kurzu, nemám příležitost se
posadit ještě ten den nebo nejbližší den po poslední výuce a zopakovat si vše. Čili přirozeně
zapomínám! A pokud se k tomu vyučující nevrátil, vše bylo zapomenuto.
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Na tento kurz jsem nastupovala s velkým očekáváním. Opravdu mě bavily hodiny s panem
Veselým, byly akční, zábavné a díky těmto hodinám jsem přišla na to, co je mými přednostmi a co
je mými slabými stránkami. Ještě jednou chválím hodiny s p. Veselým, bylo mi ctí poznat ho a také
chválím sl. Bezchlebovou, která byla vždy příjemná a vstřícná. Díky za možnost vyjádřit se.
Pavel Veselý – perfektní, ví, o čem mluví, dokáže upoutat pozornost po celou dobu výkladu,
nemám žádné výčitky.
Petr Bezchleba – na PC, když někdo něco nevěděl, tak mu to ukázal vícekrát, i když si možná
myslel, jací jsme tataři, dokázal své emoce ovládnout. Já bych takovou trpělivost neměla.
Dobrý systém výuky, forma hry (pan Veselý), humor, odbornost (J. Bezchleba), příjemné prostředí
(občerstvení), dobrý personál, náplň výuky, kolektiv.
Odborné pojmy logicky podané, výuka hrou, kolektiv, dobře načasované přestávky, dobré
rozvrhnutí počtu dní (max. 2x týdně), odbornost personálu.
Určitě když jsem poprvé přišel na kurz, bál jsem se, že to bude jako ve škole, ale zmýlil jsem se.
Kurz bylo něco nového, co jsem doposud neznal, a rád jsem se učil novým věcem. Výuka Pavla
Veselého byla super a dalo by se říct, že jsem se kolikrát nemohl dočkat dalšího kurzu. Bylo to
dáno tím, že to byla metoda škola hrou a i všichni účastníci kurzu jsme se lépe poznali a to mě
bavilo. Závěrem to shrnu asi tak, že vůbec nelituji těch hodin strávených na kurzu, ba naopak. Nic
jsem neztratil, pouze získal a za to děkuji všem zaměstnancům ABS WYDA, s. r. o.

