
Reference na kurz Hard Skills: Kuchařka odborných dovedností 

 

1. Komplexnost informací 

„Kurz mi přinesl ucelený přehled ve všech školených oblastech a rozšíření obzorů v těchto tématech. 

Získané informace zvyšují sebedůvěru.“ 

- Eva Formanová, ČP a.s. 

 „Kurz byl vyčerpávající, upřesnila jsem si svoje znalosti, získala jsem kvalitní argumentaci pro jednání 

s klientem.“ 

- Elena Kalousková 

 „Kdo neabsolvoval tento kurz KFP, tak by vůbec neměl pracovat s klienty. Měla by to být povinnost 

při vstupu do finančního oboru. Děkuji.“ 

- Lukáš Paluzga 

„Získali jsme zkušenosti, které bychom jinak získávali těžko a hlavně strašně dlouho.“ 

- Zuzana Kosková 

 „Kurz odborných dovedností hodnotím na výbornou. Tolik skvělých informací za tak krátkou dobu mi 

zatím nikdo jiný neposkytl.“ 

- Pavel Baťka, finanční konzultant, Česká pojišťovna a.s. 

 

2. Vysoká kvalita informací 

„Ve finančnictví působím přes 4 roky a i přesto mě tohle školení (poznatky z něj) naprosto nadchly. 

Každý, kdo si chce říkat finanční poradce, by toto školení měl povinně absolvovat!“ 

- Miroslav Bárta 

„Kurz byl velmi přínosný, hlavně mění pohled na dluhy, úroveň lektorů velmi vysoká, oceňuji jejich 

flexibilitu a perfektní znalosti v oblasti investic. Určitě doporučuji i dalším, kdo se chtějí někam 

posunout.“ 

- Jiří Gronych 

„Úplně jiný pohled na hypotéky, úvěry a smysl investic!“ 

- Štěpán Janás 

 „Zajímavé podání informací, s kterým jsem se ještě za svoji kariéru nesetkal.“ 

- Jiří Strnad 

„Kurz byl zajímavý a poutavě veden. Ani chvíli jsem se zde nenudila a myslím, že není co zvažovat a o 

čem se rozmýšlet. Doporučuji!“ 

- Lenka Kocourková 

 



3. Naučíte se lépe radit klientům 

„Již po první části jsem s klienty dokázal vést odbornou diskuzi na téma investice. Zpětnou vazbou od 

klienta pak bylo jeho uznání, že nejsem jedním z řad „pojišťováků“, ale skutečným poradcem.“ 

- Bc. Petr Mazura 

„Největší přínos vidím v tom, že složité věci jdou vysvětlit jednoduše a srozumitelně i pro laika.“ 

- Tomáš Pavlica 

„Jednodušší vysvětlení u klientů.“ 

- Jiří Kužela 

„Naučil jsem se, jak lépe klientům poradit a to hlavně správně.“ 

- Bc. Pavel Beneš 

„Kurz mi rozšířil pohled na problematiku finančního poradenství zejména z pohledu vysvětlení 

klientům dané problematiky – různé úhly pohledu, logika argumentací.“ 

- Miroslav Spolek 

„Před školením jsem si nebyl jistý v investicích z pohledu konzervativního klienta. Teďka odjíždím ze 

školení s tím, že právě ty obávané investice jsou tím nejdůležitějším v mé práci. A hlavně z 

dlouhodobého horizontu jsou akcie nejméně rizikové! Ten, kdo je nemá, okrádá sám sebe!“ 

- Jan Kadlček    

 

4. Vysoká použitelnost informací v praxi 

„Velmi přínosné do praxe, srozumitelné, v praxi větší sebedůvěra díky těmto znalostem, velice 

přínosné příklady, srovnání, vysvětlené vhodně pro klienta.“ 

- Vlaďka Majerčáková 

„Doporučuji absolvovat všem prodejcům (poradcům) pro získání spousty nových informací z 

praktického života ve financích (investicích).“ 

- Zbyněk Hanzl 

„Velkou výhodu v tomto kurzu spatřuji také v reálných příkladech z praxe.“ 

- Luboš Vítek 

„Hlavně překvapivé závěry u hypoték a investic. Jsem moc ráda, že jsem se zúčastnila a nové 

informace určitě využiji. Tento kurz by měl absolvovat každý!!!" 

- Naďa Slušná, ČP, a.s. 

„V praxi použiji prakticky všechny informace, získala jsem nové argumentační dovednosti. Kurz mi 

100% pomůže k dosažení finanční nezávislosti.“ 

- Markéta Herynková 

Další hodnocení účastníků kurzu najdete na stránkách 

http://www.kucharkaodbornychdovednosti.cz/page-nazory-tech-kteri-kurz-absolvovali/.  

http://www.kucharkaodbornychdovednosti.cz/page-nazory-tech-kteri-kurz-absolvovali/

