
Děkuji za umožnění zúčastnit se kurzu Moudré sovičky na zlepšení počítačové gramotnosti. Jako senior 
potřebuji vysvětlit práci s novými aplikacemi v počítači i na chytrém telefonu. Největším přínosem kurzu bylo 
pro mne, že jsem se naučila pracovat s Google cloudem a novinkami na Mapy.cz.                                     – JH – 
                                                                                                                                      

Kurz on-line o práci s tabletem a mobilem vedený lektorem Moudré sovičky panem  Patrikem Hradeckým 
rozšířil a zlepšil mé teoretické i praktické znalosti a dovednosti v oblastech: sdílení obrazovky s využitím 
dálkového přístupu, bezpečného užívání internetu, práci s kontakty, fotkami a aplikacemi. Zejména mne 
zaujaly  "mapy.cz". Zejména oceňuji klidný  vstřícný, pohotový a vlídný přístup lektora. Ráda bych se 
zúčastnila semináře s touto či podobnou tematikou též ve fyzické podobě, pokud to bude  možné.      – MR – 
                                                                                                                                        

Děkuji, že jsem se mohla kurzu zůčastnit , procvičila jsem si možnost kurzu na dálku přes internet. Témata 

- hesla, zda používat what-sap a internetové bankovnictví mne zaujaly a znalostí z kruzu míním dále 

využívat. Hesla mám v plánu změnit, při vymýšlení nových hesel jsem dostala jednoduchý a dobrý návod, jak 

na to. Ráda se u Vaší organizace zúčastním i dalšího kurzu, i když bych asi uvítala spíše více lekcí s kratší 

dobou výuky, najednou toho asi na mne bylo hodně. První hodina, kdy se postup jak změnit heslo několikrát 

zopakoval, pro mne byla asi nejvíce přínosná v tom, že jsem se něco nového naučila. Lekce o internetovém 

bankovnictví důležitá v tom, že jsem se odhodlala k placení kartou. Děkuji za vlídné zacházení během kurzu 

i rady k mému mobilnímu jablku .                                                                                                                   – MM – 

 

Se seminářem jsem byl spokojen. Nejvíce mě zaujalo, jak používat mapy v chytrém mobilu.                   – BB – 
 
Seminář měl pro mě velký přínos, méně se bojím pracovat s počítačem a hlavně s mobilem, stahovat 
programy asi nebudu, na to jsou dobří moji vnuci, ale používat ho se už nebojím.                                        – JV – 
                                                                                                                                                    
Seminář byl prima, lektorka Kristýna super. Naučila jsem se zadávat a obnovovat hesla, i jeho tvorbu, aby 
bylo silné. Dále zalohování, internetová stopa.                                                                                                    – JK – 
 
On line seminář Modrá slovíčka byl přínosem pro naši práci s PC i mobily. Zvlášť bych chtěl pochválit 
objasnění otázek ochrany zařízení proti útokům a také otázek bankovnictví. Je pravdou , že pouze on line 
výuka nenahradí praktické vyzkoušení.                                                                                                                – AM – 
 

Když začaly tzv. personální počítače řady 286, tak jsem je dokonce sestavoval z nakoupených komponetů, 
ale jak jsem stoupal ve funkcích času nezbývalo, tak jsem vytvořil malé oddělení IT a postupně se ze mě stal 
"pan uživatel", tím mám na mysli - když mě něco nejde, tak s tím praštím a volám o pomoc. Současná technika 
má nesmírné množství jak možností, tak nebezpečí a orientovat se v celé šíři je pro uživatele nemožné. Ačkoli 
se nepovazuji za úplného IT analfabeta, jakmile se vyskytne možnost využít znalostí odborníků, tak neváhám. 
Při lekcích Moudré sovičky teprve člověk zjistí co všechno nevěděl, jaké další možnosti jsou k dispozici, jak 
čelit nebezpečí ze strany "hekrů" a jak se vyhnout ztrátě dat. Je to nekončící proces a pokud bude možnost, 
rád bych zůstal abonentem kurzů.                                                                                                                           – JB –    
 
Seminář se mi líbil, lektorka srozumitelně podala informace, mnohé bylo pro mně nové a budu to používat. 

                                                                                                                                                                                    – MV –     
 
Kurz byl bezva, potvrdila jsem si určité věci - hlavně okolo zabezpečení a obsluhy fotek. Jestli bude zase 
nějaká možnost, tak ji opět využiji.                                                                                                                         – DB –  
 
Seminář s Kristýnou byl moc fajn. Příjemná mladá paní, měla připravená témata pro  nás na každý seminář. 
Dost věcí znám, ale právě nějaké "blbosti"  bylo dobré si ujasnit s lektorem. Hlavně mne zajímalo mobilní 
bankovnictví, ze kterého jsem měla obavu. Ale Kristýna nás přesvědčila, že aplikace v mobilu jsou bezpečné 
a zdají se mi i více intuitivní. Taky už umím používat mobil pro placení. No snad ho nikde nazapomenu! Mapy 
mne taky zajímají. Za mne je pro nás důležité si věci zopakovat (několikrát), přestože jakousi zručnost už 



máme. Vždy se najde něco nového a stále je co objevovat. A především v této oblasti, kde to jde tak rychle 
dopředu a vše se stále mění.                                                                                                                                    – AK – 
 
Přestože jsem si nafoukaně myslela, že už jsem dostatečně obeznámená se svým Iphonem, tak se ukázalo, 

kolik dalších detailů neznám, a tak jsem se nejen potěšila komunikací s mladou a akční Kristynou, ale pilně 
jsem si poznamenávala užitečné informace. Moc si vážím možností, které nám Veolia poskytuje.         – MK – 
                                                                                                                                                                   
Jsem ráda, že jsem se mohla semináře zúčastnit. Bylo to pro mě přínosné, dověděla jsem se spoustu 
informací a hlavně na co si dát pozor. Děkuji a jestli bude ještě možnost, ráda se připojím.                      – HS – 
                                                                                                                                                   
Seminář od Moudré sovičky pod vedením IT Kristýny Herinkové hodnotím kladně, nemám, co bych vytkla. 
Oceňuji hlavně trpělivost a snahu vše vysvětlit, co se IT problematiky týče, protože určitě lidem v našem věku 
už je potřeba vysvětlovat vše pomalu a popř. i opakovat. 
1.seminář: Bezpečnost, záloha dat - bylo vysvětleno, co lze a nelze povolovat, proč je nutná změna hesla, 
aplikace NFC a k čemu slouží, co je to cloud. Pro mne naprosto dostačující a pochopitelné vysvětlení.  
2.seminář: WhatsApp - bezpečnost či nebezpečnost jeho používání a náhrada dalšími aplikacemi Viber, 
Signal, Telegram... Pro mne opět srozumitelné a dostačující. 
3.seminář: Bankovnictví - hlavně v mobilu, jeho bezpečnost a jak ji zajistit, QR kódy bank, platby mobilem. 
Pro mne dost důležité, zda používat bankovnictví v mobilu. Zatím nevím, budu zvažovat.  
Závěr: vysoké a kladné hodnocení seminářů, p.lektorka poslala i materiály. Díky nejen jí, ale i ostatním, za 
perfektní organizaci celé akce.                                                                                                                                 – HS – 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 

 
 


