
Hodnocení semináře 

   

 

 

 

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

 

Jak Vás zaujal obsah semináře?    Hodnocení: 1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1, 

Oceňuji/doporučuji změnit:       Průměr: 1,1 

 

‒ Zajímavé témata, denně využívané v praxi. Velmi kvalitně zpracované, poutavé, praktické 

doporučení. 

                                                      

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

Oceňuji/doporučuji změnit:     Průměr: 1 

 

‒ Vysoce profesionální, velký odborník. Příjemné vystupování, kvalitní přednes, skvělé 

prezentační schopnosti. 

 

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

Oceňuji/doporučuji změnit:                Průměr: 1 

 

‒ Začátek od 9:00 a končit i déle  

 

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

podrobněji? 

 

‒ Nařizování přesčasů v sobotu. 

‒ Bonusy – nenárokovatelná část mzdy. Interní směrnice. Katalog pracovník pozic – základní 

povinnosti HR a jak je realizovat . 

‒ Konkurenční doložka, outsorcing. 

‒ Všechno, co se přednáší je zajímavé. Určitě preferuji ukončení prac. poměrů.  

‒ Agenturní zaměstnávání, outsorcing. 

 

Název semináře: "PRACOVNÍ PRÁVO NA MÍRU aneb Vy se ptáte a my odpovídáme “ 

Termín a místo: 21. 7. 2015 (od 8:30 – 12:30), Školicí místnost POSITIVE 

Počet účastníku:  12 



Hodnocení semináře 

   

 

 

Volné vyjádření k akci 

‒ Jako vždy výborné, praktické, srozumitelné. 

‒ SKVĚLÉ! 

‒ Na semináře s Mgr. Bernadet vždy těším celý rok.  

‒ Děláte semináře i pro právníky, tzn. Více do detailu judikatura, interpretace zákonných 

ustanovení atd.? 

‒ U materiálů bych ocenil více prostoru na poznámky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hodnocení semináře 

   

 

 

 

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

 

Jak Vás zaujal obsah semináře?    Hodnocení:  1,1,1,1,2,1,1,2,1,1,1,1,1, 

Oceňuji/doporučuji změnit:       Průměr:        1,2 

 

‒ Velmi srozumitelné, osvěžující přísun informací 

                                                      

Jak hodnotíte přednášející?    Hodnocení:  1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1, 

Oceňuji/doporučuji změnit:     Průměr:         1,1  

 

‒ Skvělý výkon, odbornost 

 

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

Oceňuji/doporučuji změnit:                Průměr:        1,1 

 

‒ Velmi spokojena  

 

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

podrobněji? 

 

‒ Dovolená, doba určitá 

‒ Odměňování, nárokovost a nenárokovost mzdových složek. Trochu jsme to zde probrali, 

ale zajímalo by mě to více dopodrobna.   

 

 

 

 

 

 

Název semináře: "PRACOVNÍ PRÁVO NA MÍRU aneb Vy se ptáte a my odpovídáme “ 

Termín a místo: 25. 8. 2015 (od 8:30 – 12:30), Školicí místnost POSITIVE 

Počet účastníku:  13 



Hodnocení semináře 

   

 

Volné vyjádření k akci 

‒ Velmi pozitivně hodnotím přístup a způsob podání témat paní Bernadet, ráda se zúčastním 

navazujícího semináře. 

‒ Skvělé!  

‒ Seminář se mi líbil, jen téma bylo široké. Možná by bylo vhodnější zaměřit se pak 

podrobněji na jednu oblast. Např. déle by mě zajímalo např. přesné psaní výtek, jaké užívat 

formulace apod.  

‒ Maximální spokojenost  

‒ Příjemné a potřebné  

 


