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tréninkového programu 
 

    

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

 

 

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

1, 1, 1  

Oceňuji/doporučuji změnit:                                                   Průměr: 1 

 

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

1, 1, 1  

Oceňuji/doporučuji změnit:                                                   Průměr: 1 

- oceňuji vysvětlení problémů a specifik 

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

1, 1, 1  

Oceňuji/doporučuji změnit:                                                   Průměr: 1 

 

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

1, 1, 2  

Oceňuji/doporučuji změnit:                                                   Průměr: 1,1 

 

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

podrobněji? 

- refundance nákladů při HO, judikatura HO 

- aktualizace a vývoj české i evropské legislativy v této oblasti 

- novelizace, nové právní úpravy, aktuální pracovně-právní témata (work-life balance, home office) 

- další pokračování v daném tématu + novela ZP 

- digitalizace podpisů, 4 denní pracovní týden 

- nestandardní ukončování zaměstnaneckého poměru 

- náklady na práci z domova – podrobněji work-life balance, monitoring 

- work-life balance směrnice, detailní právní úprava 

- work-life balance směrnice 

- novinky v legislativě a rozhodovací praxi soudu 

Společnost: POSITIVE, s.r.o. Počet účastníků: 13 

Seminář PRÁVNÍ ASPEKTY HYBRIDNÍ PRÁCE 

– Pracovněprávní seminář 

Termín: 18. 5. 2022 

Místo konání: Praha, Kodaňská, 4D Center Lektor: Mgr. Eva Bernadet 



Hodnocení otevřeného  
tréninkového programu 
 

    

 

Volné vyjádření k semináři: 

- seminář byl vynikající, jsem nadšená! Z hlediska dat příštích seminářů nemám žádné limity, léto je také 

pohodlné 

- spokojenost, další seminář ideálně na podzim (Q3) 

- trimestr pro mě nerozhoduje 

- preferované termíny školení – září-listopad, únor-květen, případně časově přizpůsobeno konkrétní 

zaváděné novele s dopadem na povinnosti zaměstnavatele 

- seminář kdykoliv během roku 

- děkuji za seminář, byl velmi užitečný 

- preference seminářů v Q2 a Q3 

- pořádání semináře – kdykoliv 

- 2., 3. Q konání seminářů 

- super! Moc děkuji       Q2 a Q3 ideál pro konání dalšího semináře 

- ideálním obdobím na semináře je září 

 

 

 

 

 

 

 


