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Hodnocení kurzu „Administrativní pracovník s praxí“
(červen 2011)
Kurz mi pomohl ve spoustě věcí – např. ve zdokonalení v používání programů, které jsem od
střední školy využívala pouze na psaní textu. Byla jsem spokojená jak s vyučujícími, tak
s kolektivem, ve kterém jsme si vždy pomáhali. Výuka byla podle mě ideální.
Celkový dojem z kurzu mám velmi dobrý. Jako klady beru pestrost výuky (psychologie, účetnictví,
norma písemností, obchodní korespondence, pracovní právo, PC …). Oceňuji zejména nové
informace o pracovním právu a také informace, jak se chovat na přijímacím pohovoru, čemu se
vyvarovat, jak vystupovat a co zlepšit.
Kurz se mi líbil, teoretická výuka hlavně s panem Veselým byla zajímavá, podaná srozumitelně a
vtipně. Výuka na počítačích s panem Bezchlebou byla na mě někdy příliš rychlá, ale jinak i toto
hodnotím kladně.
Výuka byla zajímavá, témata na sebe navazovali, odnáším si spoustu nových znalostí, které
v praxi využiji. Pokud se týká lektorů: Pavel Veselý – vynikající lektor, jeho hodiny utíkaly, člověk
se nenudil, hodiny byly vtipné, bylo vidět, že dané obory perfektně zná; Petr Hodrment – příjemný
pán, naučil nás hodně věcí, hlavně „vychytávky“.
Chtěla bych moc pochválit celý kurz a hlavně výuku s p. Veselým. Jeho výklad byl poutavý, k jádru
věci, měl s námi trpělivost, hodně nás naučil. Navíc mi velmi vyhovoval jeho lidský přístup. Na
výuku s ním jsme se vždy těšila. Kdyby takoví všichni lektoři, tak by to bylo super.
Myslím si, že kurz mě hodně obohatil. Lektoři byli milí a moc mě naučili, Hodnotím přístup a výuku
tohoto vzdělávacího zařízení na výbornou.
Velmi pozitivně hodnotím lektora P. Veselého – vstřícnost, schopnost vysvětlit problematiku,
individuální věnování se jednotlivci. Podařilo se mi zde zdokonalit v programech, se kterými běžně
nepracuji. Jinak chci ještě poděkovat všem dalším lektorům, kteří s námi prošli kurzem, byli také
výborní.
Jsem s celým kurzem spokojená, skvělé bylo hlavně vysvětlení dokumentů od pana Veselého, pan
Bezchleba ml. byl také dobrý.
Kurz byl pro mě velkým přínosem, posunulo mě to hodně odpředu, moc si toho vážím a také velký
pochvala lektorům – p. Veselému, který s námi měl obrovskou trpělivost, zaslouží si velké
poděkování, ale nejen on, dík i celé společnosti ABS WYDA za kvalitní vzdělávání dospělých.
Celková chvála na společnost ABS WYDA, je na vysoké úrovni, ochota všech pracovníků při
jakémkoli problému. Chvála na p. Veselého, je velice vstřícný, srozumitelně vysvětluje, hodně jsme
se naučila, vždy ochotně poradí.
Kurz splnil moje očekávání. Před zahájením jsme měla dojem, že se nebudu mít co učit, protože
jsem v tomto oboru pracovala, ale opravdu rychle jsem vystřízlivěla. V kurzu jsem se dozvěděla
spoustu nových věcí a byl velice přínosný. Dávám 1!
Tento kurz mi dal mnoho. Jednak člověk získal přehled o tom, co neumí, ale hlavně zde byli skvělí
lektoři, kteří vše vysvětlili, jen se člověk nesměl bát zeptat. Lidský přístup, ochota, vstřícnost.
Závěrem ještě můj osobní dojem na nejlepšího lektora – Pavel Veselý. Držte si jej, takových
človíčků je opravdu málo.

