
 

                                                                                                                                                     
 

Hodnocení účastníků semináře společnosti Positive 
 
 

  Otevřený program společnosti POSITIVE Počet účastníků: 16 (hodnocení 15) 

Název: „UŠETŘETE NA ODSTUPNÉM – ukončení 

pracovních poměrů dle změn legislativy 
2015“ 

Termín: 28. 4. 2015 

Místo konání: hotel Crystal Palace Trenérka: Mgr. Eva Bernadet 

 
 

Hodnoceno podle stupnice od 1 – tj. výborně,  do 5 – tj. nedostatečně 
 

 

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

1, 1, 1, 1, 1, 1 

Oceňuji/doporučuji změnit:                                                 Průměr:  1                                      

 

- oceňuji praktičnost kurzu a odbornost lektora                                                                 

                       

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

1, 1, 1, 1, 1, 1 

Oceňuji/doporučuji změnit:                                                 Průměr: 1 

 

- perfektní lektorka, má schopnost zaujmout posluchače. Nebylo to jen „suché“ právnické 

povídání 

- Mgr. Bernadet je jednou z nejlepších lektorek na téma prac. právo!                                                                       

   

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

1, 2, 1, 1, 1, 2 

Oceňuji/doporučuji změnit:                                                 Průměr: 1,1 

 

- posunout na začátek na 9,00 a skutečně začít v 9,00          

- začátek 9,00, čas na registraci 

- líbil se doplňující „follow up“ telefonát 3 prac. dny před školením, děkuji. 
- škoda toho matoucího e-mailu před seminářem, kdy jsem byl již registrován  

 

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

podrobněji? 

 

- pracovní doba (přestávky v práci, nerovnoměrné rozvržení, konto DP, atd.) 

- pracovní úrazy a nemoci z povolání aj. témata z obl. pracovně-právní 

- novinky v pracovním právu, změny, dohody konané mimo prac. poměr, pracovní lékařské    

  prohlídky 

- pracovní právo a praktické využití v lidských zdrojích 

- ZP – agenturní zaměstnávání, zákon o veř. zakázkách – veřejné zakázky pro agenturní  

  zaměstnávání 

- pracovní doba 

- celkové spektrum, praktické aplikace 



 

                                                                                                                                                     
 

- přidělování zaměstnanců do jiné společnosti, povinnosti zaměstnavatele vůči pracujícím rodičům  

 (zkrácené úvazky a jiné výhody) 

- odměňování a benefity 

- dle orientací paní doktorky i revize např. textů smluv, ale to už je čistě právnická praxe  

 

Volné vyjádření k této akci 

 

- přehledné, srozumitelně podané s vtipem a příklady z praxe 

- výborná lektorka, hezké místo konání 

- děkuji 
- perfektní téma, perfektní odborně zdatný lektor, perfektní organizace  

- srozumitelné a odborné podání výše uvedeného tématu lektorkou 

- seminář byl velmi přínosný a velice dobře vedený! 

- preferovala bych věnovat menší prostor tématům, která nikoho z účastníků evidentně nezajímá  

  = není pro ně relevantní 

- pro mne velmi přínosné, protože jsem se specializoval na development a do tohoto zákulisí nyní  

   pronikám 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


