
Hodnocení semináře 

   

 

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

 

Jak Vás zaujal obsah semináře?    

Hodnocení: 1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1, 

Oceňuji/doporučuji změnit:    Průměr: 1,1 

 

- Oceňuji – přehlednost.  

                                    

Jak hodnotíte přednášející?    

Hodnocení:  1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1, 

Oceňuji/doporučuji změnit:   Průměr: 1,1        

 

- Skvělá.  

- Oceňuji – odpovídání na konkrétní otázky.  

- 1*** :-) 

 

Jak jste byl/a spokojen/a s organizací?   

Hodnocení: 2,1,1,1,1,1,1,1,3,1,1,1,2,3,1,1,1,1,1,3,1,4,1,1,1,1,1,2,2,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1, 

Oceňuji/doporučuji změnit:   Průměr: 1,4        

- Více času na tak bohatý program.  

- Nevyhovuje mi místo školení, preferuji centrum, ani školicí místnost mi nepřijde ideální, 

jsme zde příliš nahuštěni a nesedí se pohodlně.  

- Vhodnější místo, blíže centra. 

- Místo je trochu z ruky.  

- Oznámení místa konání pozdě a lokalita bez dobré dostupnosti MHD.  

- Doporučuji změnit – horší dostupnost pro mimopražské.  

 

 

  

Název semináře: „VELKÁ KONCEPČNÍ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE“ 

Termín a místo:     8. 11. 2016 (od 9:00 – 13:00), prostory hotelu EA Populus 

Počet účastníku:    44 (38 hodnocení) 



Hodnocení semináře 

   

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

podrobněji? 

-  K zákoníku práce pro jednotlivé části (sekce) samostatně. 

- Až budou známy upřesnění z Novely, tak nějaké pokračování a upřesnění změn.  

- Novela ZP.  

- Jednotlivé změny s příklady jak to má vypadat v praxi, výpočty, vzory,...  

- Ukončování pracovních poměrů, rozvržení pracovní doby, přestávky v práci.  

- Nadále pracovní právo, těším se na další.  

- NZP. 

 

Volné vyjádření k akci 

- Super jako vždy, až na obsah, který je téměř jak ve špatném HR snu.. nastane. 

- Naplánovat akci na delší časový rozsah – např. 9 – 15 hod.  

- Výborné, byť trochu smutné :-) 

- Vynikající seminář, přednesený srozumitelnou formou, zaměřený prakticky.  

- Díky a více takových.  

- Děkuji, bylo to velmi přínosné.  

- Díky.  

- Více praktických příkladů, méně úvodu.  

- Perfektní! Krásný a poutavý přednes.   

- Byli jsme seznámeni se snůškou nesmyslů od legislativců! 

- Vím, že dotazování účastníků zpestřuje, ale přivítala bych raději výklad lektora – ztráta 

času. Děkuji.  

- Větší časová dotace. Děkuji – opět vynikající seminář. Děkuji. :-) 

 


