Hodnocení účastníků
Společnost:

ČSOB a.s.

Počet účastníků:

10

Trénink:

Pozitivní energie pro všední den

Termín:

6. - 7. 5. 2019

Lektor:

Mgr. Robert Stuchlík

Místo konání: Radlická, školící místnost

Hodnoceno podle stupnice od 1 – tj. výborně, do 5 – tj. nedostatečně
1. Jak Vás zaujal obsah tréninku?
Oceňuji/doporučuji změnit:
-

Zajímavé, poučné
Vyvážené: teorie + praxe

2. Jak hodnotíte práci lektora?
Oceňuji/doporučuji změnit:
-

Hodnocení: 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
Průměr: 1

Velmi dobře, lektor byl příjemný, informace podával zajímavou formou
Oceňuji: z praxe
Oceňuji zkušenosti, profesionalitu, sympatie
Oceňuji reakci na požadavky přání skupiny

3. Jak jste byl/a spokojen/a s organizací tréninku?
Oceňuji/doporučuji změnit:
-

Hodnocení: 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
Průměr: 1

Hodnocení: 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
Průměr: 1

Pomůcky - prima, že zapojené do tréninku

4. Jak Vám vyhovoval způsob práce v průběhu tréninku? Hodnocení: 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
Oceňuji/doporučuji změnit:
-

Průměr: 1

Více takových školení
Lektor hovořil z praxe, byl příjemný
Oceňuji možnost ukázky relaxačního cvičení

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

Práce se sabotéry
Odbourání mentálního stresu, zvýšení odolnosti, meditace-cvičení
Více informací jak předcházet stresu a případně jak s ním pracovat
Energetičtí upíři, manipulátoři a obrana, cvičení

Volné vyjádření k tréninku:
-

Vynikající, nad rámec mého očekávání.
Děkuji
Děkuji za úžasné 2 dny, bylo to více než jen školení
Příjemně strávené 2 dny, skvělá atmosféra a lektor, uvolnění - techniky, uvědomění si sebe sama
Bylo to úžasné
Oceňuji veškeré praktické metody relaxace
Velmi příjemné a zajímavé, využitelné, prostě super, děkuji

Hodnocení účastníků
Společnost:

ČSOB a.s.

Energie pro všední den aneb jak se
vyhnout stresu
Místo konání: Školicí středisko Holešovice
Trénink:

Počet účastníků:

7

Termín:

19. - 20. 4. 2018

Lektor:

Mgr. Robert Stuchlík

Hodnoceno podle stupnice od 1 – tj. výborně, do 5 – tj. nedostatečně
5. Jak Vás zaujal obsah tréninku?
Oceňuji/doporučuji změnit:
-

Vše perfektní
Oceňuji cvičení a rady do kanceláře
Konečně školení zaměřené na lidi a ne na produkty
Líbilo se mi vyšetření (zpráva o stavu stresu), uvolňovací cviky
Dechová cvičení (zejm. ve stres. situacích), uvědomění si vlastních vnitřních sabotérů
Kombinace výkladu, ukázek, videa + cvičení praktické ukázky

6. Jak hodnotíte práci lektora?
Oceňuji/doporučuji změnit:
-

Hodnocení: 1,1,1,1,1,1,1
Průměr: 1

Hodnocení: 1,1,1,1,1,1,1
Průměr: 1

Perfektní
Vynikající lektor, úžasná schopnost zaujmout účastníky, aktivně je zapojit a dokonale vtáhnout do
tématiky
Vše TOP, moc dobrý

7. Jak jste byl/a spokojen/a s organizací tréninku?
Oceňuji/doporučuji změnit:

Hodnocení: 1,1,1,1,1,1,1
Průměr: 1

8. Jak Vám vyhovoval způsob práce v průběhu tréninku? Hodnocení: 1,1,1,1,1,1,1
Oceňuji/doporučuji změnit:
Průměr: 1
-

Více takových školení

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

Volné vyjádření k tréninku:
-

Bavilo mě to a něco si odnáším, poučení, na čem pracovat

Hodnocení účastníků
Společnost:

NESS Czech

Počet účastníků:

11

Trénink:

Kde brát energii a rozsvítit ostatní

Termín:

19. 10. 2017

Lektor:

Mgr. Robert Stuchlík

Místo konání: NESS Czech

Hodnoceno podle stupnice od 1 – tj. výborně, do 5 – tj. nedostatečně
9. Jak Vás zaujal obsah tréninku?
Oceňuji/doporučuji změnit:
-

Obsah mi vyhovoval
Oceňuji společné hry
Tempo - výklad, hry, praktická cvičenia
Dobře vyváženo, neklesla mi pozornost

10. Jak hodnotíte práci lektora?
Oceňuji/doporučuji změnit:
-

Hodnocení: 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
Průměr: 1

Spokojenost, výklad mě zaujal
Občas moc přehrává 
Oceňuji herecké výkony - výborná demonstrace (např. sabotérů)

11. Jak jste byl/a spokojen/a s organizací tréninku?
Oceňuji/doporučuji změnit:
-

Hodnocení: 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2
Průměr: 1,1

Hodnocení: 1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2
Průměr: 1,3

Nemám připomínek
Nemám připomínek
Větší důraz, jak prakticky zvýšit PQ v týmu = protihráči sabotérů

12. Jak Vám vyhovoval způsob práce v průběhu tréninku? Hodnocení: 1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1
Oceňuji/doporučuji změnit:
Průměr: 1,1
-

Nemám připomínek, líbilo se mi to
Oceňuji střídání fyzických aktivit, filmové ukázky

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

Určitě mne zajímají témata týkající se vedení týmu, práce s lidmi
Neumím popsat rychle a bez dalšího rozmyslu
Jak konkrétnejšie predávať pozitivní energiu
Aktuálně nemám představu
Praktická práce se sabotéry
Protihráči sabotérů

Volné vyjádření k tréninku:
-

Naprosto ÚŽASNÉ! MOC DĚKUJI! Po dlouhé době jsem měl celý den vypnutý telefon…
Robert byl velmi pozitivní a vehnal mi zase energii, kterou jsem už dlouho v sobě neměla
Bylo to fajn
Děkuji
Doporučuji!
Skvělá práce s lidmi, koučování formou praxí, ne jen výuka teorie. Věcná a velmi důležitá témata.
Děkuju
Některé herecké výkony lektora byly perfektní a pobavily moc

Hodnocení účastníků
Společnost:

Český Aeroholding

Počet účastníků:

10

Trénink:

Restart osobní výkonnosti

Termín:

4. 6. 2018

Lektor:

Mgr. Robert Stuchlík

Místo konání: Prostory zadavatele, Letiště Praha

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

13. Jak Vás zaujal obsah tréninku?
Oceňuji/doporučuji změnit:

Hodnocení: 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
Průměr: 1

14. Jak hodnotíte práci lektora?
Oceňuji/doporučuji změnit:

Hodnocení: 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
Průměr: 1

15. Jak jste byl/a spokojen/a s organizací tréninku?
Oceňuji/doporučuji změnit:

Hodnocení: 1,1,1,1,1,1,1,1,1,2
Průměr: 1,1

16. Jak Vám vyhovoval způsob práce v průběhu tréninku? Hodnocení: 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
Oceňuji/doporučuji změnit:
Průměr: 1

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

Na sabotéry - pokračování
Regenerace sil

Volné vyjádření k tréninku:
-

Pro mne naprosto skvělé!!
Super
Smysluplně strávený čas
Super!
Bylo to skvělé, moc děkuji!

