
Hodnocení semináře 

   

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

Jak Vás zaujal obsah semináře?    

Hodnocení: 1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,1,1,2,2,1,3,1,2,1 
Oceňuji/doporučuji změnit:   Průměr:  1,5 

- Více praktických příkladů či návodů 
- Kratší obecný úvod, širší praktická a konkrétní doporučení 
- Příliš dlouhá doba zabývající se notifikacemi - 1. Část 
- Prodloužit dobu semináře, obsah je natolik obsáhlý, že by potřeboval více času 
- Perfektní, velice konkrétní, přínosný 

 

Jak hodnotíte přednášející?    

Hodnocení: 1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,2,3,1,2,1,1,1,2,1,1,1,2,1,2,1 
Oceňuji/doporučuji změnit:  Průměr:  1,3 

- Naprosto perfektní, informačně bohaté vystoupení pí. Bernadet, plné konkrétních tipů a rad, 
doporučuji seminář opakovat i pro ty, co ho ještě nenavštívili  

 

Jak jste byl/a spokojen/a s organizací?   

Hodnocení: 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,2,3,1,1,2,1,2,1,1 
Oceňuji/doporučuji změnit:  Průměr:  1,2    

- Ocenila bych větší časovou dotaci, aby bylo možné probrat témata do hloubky 
- Příliš mnoho účastníků 
- Příliš krátké na daný objem informací, lepší rozdělit na několik seminářů 
- Doporučuji lepší časové plánování 
- Skvělý catering, během kurzu bylo v místnosti nedýchatelno, chyběl kyslík, lépe pořešit techniku 

(mikrofon), ať přednášející neobtěžuje a neodvádí jí pozornost 

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

podrobněji? 

- V podstatě vše  
- Uvítala bych další seminář s paní Bernadet k ZP (pro HR), např. nejčastější omyly, co se v nedávné 

době změnilo, ale stále nevíme, popř. otázka dovolených, děkuji 
- Pracovní právo 
- GDPR - podle jednotlivých oblastí 
- GDPR 
- Candidate experience, Candidate management, Employer branding 
- Co má obsahovat GAP analýza, posouzení vlivu na inf. systémy 

Volné vyjádření k akci 

- Více prostoru pro dotazy 
- Informace OK, více příkladů řešení 
- Komplexnost a rozsáhlost tématu by si zasloužilo delší trvání semináře (celý den) 

Název semináře: „GDPR - APLIKACE DO PRAXE, konkrétní procesy a dokumentace“ 

Termín a místo:     8. 2. 2018 (od 9:00 - 13:00), školicí prostory EA Hotelu DownTown 

Počet účastníku:    29 (26 hodnocení) 


