
 
Hodnocení otevřeného  
tréninkového programu 
 

   

Ohodnoťte každou otázku podle stupnice 1 – 5. (1 = výborně, 5 = nedostatečně) Prosíme Vás také o 

komentář k jednotlivým bodům a psaní hůlkovým písmem. Děkujeme. 

 

 

 

1. Jak Vás zaujal obsah tréninku?      Hodnocení:  1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 

Oceňuji/doporučuji změnit:      Průměr:      1  

- Obsáhlá diskuze, mnoho zkušeností z praxe, velký počet zajímavých témat, zapojení účastníků 

- Obrovský prostor pro školené 

- Bylo to obohacující, plno věcí určitě použiji 

- Velice profesionální, ale lidský 

 

2. Jak hodnotíte práci trenéra?     Hodnocení: 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 

Oceňuji/doporučuji změnit:      Průměr:      1 

- Veselá, vtipná, zkušená lektorka 

- Nadhled, praktické situace, konkrétní příklady 

- Oceňuji, že se vždy dokázala vrátit k tématu 

- Oceňuji nasazení, zábavnost, příklady z praxe 

- Oceňuji lidskost, otevřenost 

- Profesionál, lidský, energický, zábavný 

- Oceňuji zápal, nadšení, hovoření nahlas a jasně 

 

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

Oceňuji/doporučuji změnit:      Průměr:      1 

- Organizace byla v pořádku, směrové tabule přesně navigovaly, přestávky v dobrých časových 

intervalech 

- Velice, vraceli jsme se po probrání ještě jednou k opakování, věcné 

 

4. Jak Vám vyhovoval způsob práce v průběhu tréninku?  Hodnocení: 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 

      Oceňuji/doporučuji změnit:      Průměr:      1  

- Původně jsem měl obavy z kreslení apod., ale bylo to naprosto v únosných mezích 

 

 

Trénink: Vedení lidí a motivace Termín:   8. - 9. 8. 2017 

Místo konání: školicí místnost POSITIVE  Lektor: Mgr. Lenka Bílková 



 
Hodnocení otevřeného  
tréninkového programu 
 

   

Na co byste se rádi zaměřili v pokračovacím programu? Jaká témata byste chtěl/a probrat 

podrobněji? 

- Empatie, Řeč těla, Motivace sebe sama 

- Asertivní techniky 

- Asertivní techniky 

- Témata aplikovat do praxe. Více modelových situací, na které není tolik času 

- Jak zapracovat na týmovosti? 

- Jak motivovat slabšího zaměstnance? 

- Řeč těla 

- Manipulace 

- Procvičování situací z praxe a následná zpětná vazba 

 

Volné vyjádření k tréninku: 

- Jsem rád, že jsem se tréninku zúčastnil 

- Trénink byl zajímavý, měl svižný průběh a držel si stále poutavost. Lektorka profesionál, doufám, že 

se potkáme při dalších školeních 

- Velmi energický a záživný. Rád se zúčastním dalšího tréninku 

- Moc poučné, zajímavě interpretované, zábavné 

- Tento trénink mě velmi bavil, byla velmi příjemná atmosféra a kolektiv. Kéž by bylo více pozitivních 

lidí jako Lenka.  A když máš ráda ty citáty: „Život je pes a člověk patník“ 

- Perfektní, věcné, pozitivní a energické! Děkuji Lukaščuk M. (KUKA Industries ČR spol. s r.o.) 

- Moc mě to bavilo 

- Paní Lenka je velice dynamická a energická trenérka, která svým přístupem vtáhla všechny do 

atmosféry a aktivně se všemi pracovala. Rád se zúčastním dalšího tréninku 

 

 

 


