
Hodnocení semináře 

   

 

 

 

Ohodnoťte jako ve škole, tj. 1 nejlepší, 5 nejhorší hodnocení 

 

Jak Vás zaujal obsah semináře?    Hodnocení:  1,1,1,1,1,1,1, 1,1,1,1,1,1,1 

Oceňuji/doporučuji změnit:       Průměr:        1 

 

- Velmi aktuální obsah semináře. Opět velmi poučné, zaměřené na praktické dopady přímo 

použitelné v praxi. 

- Možná diskusní část na závěr (reflexe). 

                                                      

Jak hodnotíte přednášející?    Hodnocení:  1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 

Oceňuji/doporučuji změnit:     Průměr:         1 

 

- Přednáška, zpracování, provedení, podklady jsou zpracovány perfektně, přednášející 

veškerá očekávání splnila i předčila, přednes je zajímavý a poutavý, u právních témat 

vzácnost.  
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- Oceňuji příklady z praxe.  

 

Jak jste byl/a spokojen/a s organizací?   Hodnocení: 1,2,1,1,1,1,1,1,1,2,2,1,1,1 

Oceňuji/doporučuji změnit:                Průměr:        1,2 

 

- Doporučuji posunout začátek na 9 h., ranní doprava kolem 8 h po Praze je náročná  

- Chladná místnost.  

- Pozdější začátek pro přespolní.  

- Navrhuji prodloužit seminář, protože obsah je větší a nebyl prostor ke všem otázkám. Jinak 

skvělé. 

- Možná jsem jen špatně četla, ale ráno jsem dlouho hledala místo k zaparkování (jsem 

mimopražská), doporučení v pozvánce bych uvítala.  

Název semináře: „VÝZNAMNÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE a ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI, 

účinná od 1. 10. 2015“ 

Termín a místo: 20. 10. 2015 (od 8:30 – 12:30), Školicí místnost POSITIVE 

Počet účastníku:  14 



Hodnocení semináře 

   

 

 

Na jaká další témata byste se rádi v budoucnu zaměřili? Jaká témata byste chtěl/a probrat 

podrobněji? 

 

- Novinky od roku 2016. Pracovněprávní dokumentace (pracovní řád, mzdový předpis, 

obsah, příklady). 

- Novinky v prac. právu.  

- Relokace zaměstnanců.  

- Ukončování pracovních poměrů, vytýkací dopisy.  

- Příklady uvádění změn do praxe. Další novela ZP od 1.1.2016, indikáty, vzory písemností.  

- Opět novinky „novely“, nové judikatury. Opakování – matka moudrosti – ukončení PP, 

výpovědi, dohody škody a náhrady – inventury, srážky ze mzdy.  

- Vztahy s odbory, kol. vyjednávání.  

- Nové aktuality v ZP.  

- Agenturní zaměstnávání. 

- Vše „nové“ v předpisech (ve vztahu k pracovněprávním vztahům).  

- Opět novela ZP a s tím související předpisy atd.  

 

Volné vyjádření k akci 

- Těším se na další! 

- Úžasné sdílení, know-how z konzultací se soudci, příp. správními orgány. Ocenil bych i 

případná doporučení, jak si obhájit stávající stav smluv, vnitřních předpisů apod., nežli je za 

každou cenu administrativně náročně měnit.  

- Opakovaná spokojenost.  
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- Byla jsem na přednášce v této společnosti poprvé. Jsem velmi spokojena.  


