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Lektor MS Office  

 

Ve spolupráci se zkušenými lektory a předními agenturami nabízím profesionální školení 

produktů Microsoft Office.  

Mou specializací je firemní prostředí a nasazení aplikací Excel, Word, Access, 

PowerPoint, Outlook, Project a dalších… Zefektivněte administrativu logistiky, obchodu, 

marketingu, řízení projektů, ekonomických a jiných oblastí. Investujte do kvalifikace 

svého týmu!  

 

 

Hodinový Office specialista 

 

Řešíte složitější administrativní úkony občas a nárazově? Vzdělávání nebo zaměstnávání 

odborníka v oblasti MS Office se Vám nevyplatí? Svěřte tuto činnost do správných rukou 

a zvyšte svou efektivitu.  

Nabízím: Analýzu a zpracování dat, tvorbu firemních šablon a formulářů, tvorbu 

nízkonákladových databázových aplikací, zpracování prezentací, propagačních a 

informačních materiálů. 

 

 

Office specialista za paušál 

 

 

Přináší Vaše agenda častější potřebu využívat profesionální služby v oblasti MS Office? 

Chcete mít jistotu přednostního, flexibilního řešení? Nevyplatí se Vám zaměstnávat 

vlastního specialistu? 

Využijte možnosti spolupráce za měsíční paušální částku a ještě ušetřete. 
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Školení MS Office 

Pokud hledáte efektivní řešení, jak zvýšit kvalifikaci Vašich zaměstnanců v oblasti znalosti práce s  

MS Office, jste na správném místě! 

Oblasti školení: 

Aplikace Verze Úrovně pokročilosti 

Word 2003 - 2013 začátečník – pokročilý – tvůrce šablon 

Excel 2003 - 2013 začátečník – pokročilý – analytik – ekonom – vývojář - databázový specialista 

Access 2003 - 2013 uživatel – analytik - správce – návrhář databází 

PowerPoint 2003 - 2013 uživatel – návrhář prezentací / tvůrce šablon 

Outlook 2003 - 2013 uživatel – organizátor – správce 

Project 

na dotaz… Visio 

OneNote 

 

Zabývám se školením a konzultováním prakticky všech produktů MS Office v komplexním rozsahu. 

Osnovu sestavím na míru Vašim požadavkům. 

Zajištění školení 

 

Školení u zákazníka: Školení v moderní učebně na Bohdalci (Praha 10): 

 Jste ve známém prostředí, nebloudíte, cítíte se 
uvolněně 

 Máte-li specifické dotazy, můžeme si je vysvětlit 
praktickou ukázkou – přímo v kanceláři. 

 V případě zkrácených kurzů (například od 9. do 15. hod) 
odpadají komplikace s přesunem do 
zaměstnání. Stihnete tak lépe vyřídit pracovní 
záležitosti. 

 Cena – platíte jen hodinovou sazbu za lektora, případně 
zápůjčku mobilní učebny. 
  

 Jste v příjemném prostředí přizpůsobeném 
pro počítačovou výuku 

 Najdete zde klid od každodenních pracovních 
povinností a můžete se lépe soustředit 

 Budete mít zajištěn kompletní servis včetně 
občerstvení – odpadají veškeré komplikace 
(stačí přijet a užít si školení) 

 Neblokujete prostory ve firmě –  ostatní 
meetingy tak nebudou ohroženy 

 

 

Ceny 

Konzultace (do 2 osob) Školení (2 a více osob) Mobilní učebna 

Od 600 Kč / hod Od 900 Kč / hod 250 Kč / notebook za den 

http://michalpasta.cz/word-zaklady/
http://michalpasta.cz/word-pokrocily/
http://michalpasta.cz/word-tvorba-formularu-a-sablon/
http://michalpasta.cz/excel-zaklady/
http://michalpasta.cz/excel-pokrocily/
http://michalpasta.cz/excel-analyza-dat/
http://michalpasta.cz/excel-sablony-makra/
http://michalpasta.cz/access-pro-uzivatele/
http://michalpasta.cz/access-analyza-dat/
http://michalpasta.cz/access-navrh-databaze/
http://michalpasta.cz/powerpoint-staticke-prezentace/
http://michalpasta.cz/powerpoint-prezentace-v-pohybu/
http://michalpasta.cz/outlook-zaklady/
http://michalpasta.cz/outlook-pokrocily/
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Hodinový Office specialista 

Stává se Vám, že občas potřebujete využít MS Office na vyšší úrovni, než jste zvyklí? Nechcete se učit 

nové dovednosti, ale zároveň potřebujete rychlé a efektivní řešení? Svěřte tento úkol odborníkovi! 

V jakých oblastech Vám vypomůžu? 

 

Excel 
 

Word PowerPoint Access Outlook 

 Analýza a 
zpracování dat 

 Tvorba grafů 
 Tvorba reportů 
 Tvorba 

automatizovaných 
šablon 

 Kontrola souborů – 
vysvětlení jejich 
funkčnosti 

 Tvorba maker 
 

 Úprava dlouhého 
dokumentu, 
stylizace 

 Tvorba šablon 
 Tvorba formulářů 
 Grafické 

zpracování 
dokumentů 

 Řešení 
hromadných tisků 

 Tvorba šablon 
 Grafický návrh 

prezentací 
 Tvorba animací 

a efektů 
 Převod textu do 

prezentací 

 Tvorba uživatelsky 
přívětivých databází 

 Úprava existujících 
databází 

 Automatizace 
procesů 

 Tvorba reportů 
z databáze 

 Nastavení sdílení a 
uživatelských 
přístupů 

 
 
 

 Propojení 
Outlooku s  
e-mailovou 
schránkou 

 Jiné nastavení 
dle potřeby 

 

 

Jak spolupráce probíhá? 

Vše záleží na Vašich potřebách, domluvě a konkrétním projektu. Obvykle spolupráce probíhá v těchto 

krocích: 

 

Ochrana dat 

Veškerá externí spolupráce bude smluvně podložena, proto mi můžete s klidným srdcem svěřit svá 

data a nemusíte obávat zneužití. Univerzální vzor smlouvy Vám na vyžádání pošlu, případně můžete 

navrhnout vlastní ujednání.  

Ceny 

Cena za projekt je odhadnuta po úvodní konzultaci a vychází z těchto sazeb:  

Úkony bez nutnosti programování Úkony, kde je nutno programovat Následná podpora 

Od 600 Kč / hod Od 700 Kč / hod 500 Kč / započatá hod 

 

  

Úvodní 
konzultace 

zdarma

Robor potřeb a 
návrh řešení

Práce na 
projektu

Předání a 
implementace

Následná
podpora
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Office specialista za paušál 

Přináší Vaše agenda častější potřebu využívat profesionální služby v oblasti MS Office? Chcete mít 

jistotu přednostního, flexibilního řešení? Nevyplatí se Vám zaměstnávat vlastního odborníka? 

Využijte možnosti možnost, pořídit si balíček služeb za paušální měsíční částku. 

Jaké služby dostanete v rámci balíčku?  

 

 

Proč zvolit paušální model externí spolupráce? 

 

 Práce na různých projektech – dle potřeby 

 Odpadá schvalovací proces nákladů – paušál už je jednou schválen 

 Jistota přednostního řešení, flexibilita 

 Při dlouhodobé spolupráci, poznám Vaše firemní prostředí a řešení požadavků je tak velmi 

efektivní 

 Pevné náklady s nižší hodinovou sazbou (vážím si vaší důvěry) 

 Ulehčíte si administrativní zátěž a můžete se věnovat činnostem, kterým dobře vládnete. 

 

Ceny 

Balíček služeb (20 hod) Cena za hodinu v rámci balíčku Cena na rámec balíčku 

9 800 Kč / měsíc 490 Kč / hod  600 Kč / započatá hod 

 

  

Cena balíčku 9 800 Kč / měsíc  

Balíček zahrnuje 20 hodin libovolných služeb / měsíc 

Řešení, potřeb klienta nejpozději do druhého pracovního dne

V ceně 4 výjezdy ke klientovi v rámci Prahy

Balíčky je možno skládat

Bez závazku - výpověď možna kdykoliv
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Reference a kontakt 

Reference 

 

Stavební Spořitelna  
České Spořitelny, a.s. 

www.burinka.cz 

Dlouhodobá spolupráce v rámci 
vzdělávacích projektů, návrh 

firemních 
aplikací, konzultační činnost. 

 

Zentiva, a.s. 
www.zentiva.com 

Vývoj databázové aplikace v prostředí 
MS Access a její dlouhodobá správa. 

 

Jitona, a.s. 
www.jitona.cz 

Školení MS Excel pro management 

 

Unipetrol, a.s. 
www.unipetrol.cz 

Vývoj databázové aplikace pro správu 
distribuce pohonných hmot 

 
 

Valbek, s.r.o. 
www.valbek.cz 

Školení pro více než 100 zaměstnanců 
v oblasti 

MS Office. 

 

A mnoho dalších vlastních projektů a projektů pod záštitou agentur: 

Computer Help, s.r.o. |  Altus TC, s.r.o. | Gopas, a.s 

 

 

 

Kontakt: 

 

Michal Pašta 

Lektor a konzultant MS Office, MOS, MCT 

www.michalpasta.cz | michal@michalpasta.cz |+420 608 508 604 

 

http://www.burinka.cz/
http://www.zentiva.com/
http://www.jitona.cz/
http://www.unipetrol.cz/
http://www.valbek.cz/
http://www.michalpasta.cz/
mailto:michal@michalpasta.cz

