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Hodnocení kurzu „Personalistika“
(Žďár n. S. 2007)
Výuka personalistiky byla vedena super formou – zábavné, snadno zapamatovatelné, při
assessment centru skvělé modelové situace, při výuce názorné situace diskuze, přehledné
pracovní materiály. Celkový dojem výborný – moc se mi tento kurz líbil, určitě byl pro mě velkým
přínosem.
Klady – přátelská atmosféra, spravedlivé jednání, srozumitelnost probírané látky, možnost
vyjádření vlastních názorů, výborná komunikace, kvalita lektorů a personálu, příjemné prostředí
Kurz personalistiky se mi líbil, hlavně ze začátku, kdy jsme si dělali různé testy a hry, pak už přišlo
více teorie, ale i to bylo podáno takovou formou, že jsme jenom neposlouchali a mohli se i
zapojovat, což bylo super.
Tento kurz byl velice zajímavý a pro mě byl velkým přínosem. Já jsem velice spokojen a
nenapadají mě žádné negativní věci. A jsem rád, že jsem sem šel, protože to byla pro mě další
dobrá zkušenost.
Tento kurz jsem absolvovala opravdu velmi ráda, nejen proto, že to bylo dobrovolné, ale proto,
abych se naučila novým věcem. Naučila jsem se toho opravdu hodně, takže si připadám chytřejší.
Nejvíce si cením toho, že přednášky nebyly formou monologu, ale také že jsme byli do diskuse
zapojeni všichni. Bylo to záživný, někdy až legrační, srozumitelné atd. A tímto chci poděkovat.
Klady – mnoho jste nás naučili, pěkné výuky – pestré hodiny, nebyla žádná nuda, vždycky jste
nám vyšli vstříc. Jsem ráda, že jsem tenhle kurz absolvovala.
Zápory – někdy příliš dlouhé povídání.
Když jsem dostala nabídku zúčastnit se kurzu, brala jsem to hodně s rezervou. Skoro až
s nedůvěrou. První, co mě napadlo – „Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají…“ Teď na konci kurzu
můžu s čistým svědomím říct, že jsem naprosto spokojená. Vlastně je mi líto, že už je po všem.
Zaměstnanci ABS WYDA jsou lidé na svém místě. Svou práci dělají s chutí a to se odráží i na
kurzech, které pořádají. A skupina lidiček, se kterými jsem tímto kurzem prošla, jsou báječní.
Děkuji za vše.
Klady – srozumitelnost výkladu, názorné situace, modelové situace, snadná domluva s lektorem,
příjemné prostředí.
Tento kurz se mi velice líbil!

