
Vítejte! 

Vítám Vás v Online kurzu psaní všemi deseti prsty. Udělali jste správný krok ve svém osobním rozvoji, 

ke kterému Vám gratuluji.  

Jak již bylo řečeno, tento kurz se skládá z 12ti lekcí. Lekce Vám budou docházet vždy v pátek 

dopoledne, abyste na nich již o víkendu mohli pracovat.  

Ve výukových materiálech si můžete prohlédnout plán kurzu, který Vám poskytne podrobné 

informace o průběhu kurzu. Prvních 7 lekcí, které se zabývají znaky tří základních řad, budou 

zaměřeny hlavně na trénink přesnosti a správných návyků při psaní. U těchto znaků se právě láme 

chleba, pokud jde o návyky, pokud jde o techniku. Se správnou technikou pro Vás bude zvyšování 

rychlosti a přidání nejvyšší řady se znaky s diakritikou velmi snadné. Od 7 do 12. lekce se budeme 

zaměřovat hlavně na zvyšování rychlosti a na další zvyšování přesnosti.  

4. týden obdržíte plnou licenci špičkového českého programu ATF, který budeme používat k domácím 

úkolům v dalších kurzech. 10. týden obdržíte oba manuály pro specifické psaní pro zaměstnance 

v první linii a pro programátory. Manuály pouze krátce popíšu. První manuál pro zaměstnance v první 

linii se zaměřuje na řekněme stresové psaní, kdy Vám klient diktuje data, kolega Vám píše na Skypu a 

Vy do toho všeho potřebujete zapisovat klientova data. Vyvinul jsem sérii speciálních cviků a her pro 

trénink psaní pod stresem a v ruchu, které prezentuji v tomto manuálu. Druhý manuál je určený 

zejména pro programátory, ale věřím, že bude užitečný i pro jiné profese. Programátoři používají při 

psaní řadu znaků, které nebyly součástí tohoto kurzu. Cílem tohoto manuálu je protrénovat tyto 

znaky, které nejsou součástí většiny kurzů pro psaní všemi deseti.  

Mým cílem je, aby pro vás byl kurz nejen užitečný, ale i zábavný. Uvědomuji si, že několik prvních 

lekcí může být stereotypních, jelikož budete opisovat texty bez nějakého hlubšího významu. Mám 

jedinou radu: „Vydržte a odměňujte se“. Dejte si po každém tréninku čokoládu, panáka nebo to, co 

Vám udělá radost a uvidíte, že se budete těšit i na tyto první lekce. Jakmile zvládneme základní tři 

řady, začneme psát smysluplné a zajímavé texty a již se budete na lekce těšit i bez odměny – kterou si 

samozřejmě můžete ponechat.  

Součástí každého domácího úkolu je základní opis a opis za domácí úkol. Základní opis Vám poprvé 

prezentuje nové znaky. Tyto opište vždy v pátek či sobotu, abyste poté mohli opisovat domácí úkoly.  

Pro domácí úkoly si vždy rezervujte minimálně 20 minut denně, ideálně více. A cvičte opravdu každý 

den a v pátek nezapomeňte odeslat domácí úkol přes klientskou sekci webových stránek. Pokud Vám 

to pomůže udržovat pravidelnost cvičení, můžete úkoly odevzdávat po částech každý den. 

To je vše ze základní organizace kurzu. K jednotlivým bodům, které byly dnes řečeny, se ještě vrátím 

v prvních lekcích. Těším se na následujících společných 12 týdnů a přeji Vám krásný den.  

 

 

  


