
                                                                                        

Hodnocení otevřeného programu 

   

 

 

 

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

 Oceňuji/doporučuji změnit:        Průměr:  1 

- Výkon lektorky je skvělý, spousta nápadů pro moji práci 

 

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

Oceňuji/doporučuji změnit:      Průměr:  1 

- Velmi sympatická, široký přehled 

 

Jak jste byl/a spokojen/a s místem konání, občerstvením a organizací?  

Hodnocení: 1,1,1,1,1,1,1,1 

Oceňuji/doporučuji změnit:                 Průměr:  1 

- Není co vytknout 
- Způsob podání - přednes 

 

 

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

- Vedení týmu a nakládání s časem 
- Problematika vyhoření 
- Koučování, manažerské dovednosti 

 

 

Volné vyjádření 

- Přála bych si alespoň některé věci převést do praxe 
- Moc děkuji, zaujala jste i ty, kteří jsou vůči školení odolní 
- Výborný, zajímavý program, lektorka excelentní 
- Uvítala bych praktický nácvik 

 
 
 
 
 
 
 

Otevřený program:     „Práce s nováčkem v období adaptace“ 

Termín a místo:       12. 9. 2018 ( 9:00 - 17:00 hod.), 4D Center, Kodaňská 
 

                                    8 účastníků 



                                                                                        

Hodnocení otevřeného programu 

   

 
 

 

Jak Vás zaujal obsah programu? Hodnocení: 1,1,1,1,1,1,2,2,1,2 

 Oceňuji/doporučuji změnit:        Průměr:  1,3 

 

 

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

Oceňuji/doporučuji změnit:      Průměr:  1,1 

- Oceňuji profesionálnost 
- Oceňuji příklady z praxe 

 

Jak jste byl/a spokojen/a s místem konání, občerstvením a organizací?  

Hodnocení: 1,1,1,1,1,1,1,1,3,2 

Oceňuji/doporučuji změnit:                 Průměr:  1,3 

- Doporučuji změnit stravování 
 

 

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

- Zvládání stresu 
- Jak pracovat s lidmi po 30 leté praxi u jedné společnosti 
- Řízení prostřednictvím cílů, hodnocení zaměstnanců 
- Cíle, udržení zaměstnance, hodnocení 
- Řízení workshopů 

 

 

Volné vyjádření 

- Děkuji, bylo to výborné 
- Díky 
- Profesionální přístup lektorky, potvrdil jsem si správnost postupů, které aplikuji 
- Děkuji 
- Velmi se mi líbilo to, že lektorka mluvila srozumitelně a lidsky, zaujal mě první den v práci 

(struktura) 
 

Otevřený program:     „Práce s nováčkem v období adaptace“ 

Termín a místo:       15. 8. 2018 ( 9:00 - 17:00 hod.), 4D Center, Kodaňská 
 

                                    11 účastníků (10 hodnocení) 


