Hodnocení semináře

Název semináře: „Rozvázání pracovních poměrů dle stavu legislativy a judikatury k 1. 6. 2016“
Termín a místo: 7. 6. 2016 (od 9:00 – 13:00), EA Hotel Crystal Palace
Počet účastníku: 26

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

Jak Vás zaujal obsah semináře?
Hodnocení: 1,1,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
Oceňuji/doporučuji změnit:

-

Průměr:

1

Nikdy nekončící téma, které potřebují firmy na denní bázi, dobře zdůrazněné praktické
příklady.
Ještě více příkladů z praxe. Konkrétní detail.
Velmi užitečný.
Fundovanost lektorky. Náplň je obsáhlá – nestíhá se.
Oceňuji rozsah, kvalitní zpracování prezentace, obsahu a přednesu, vysokou odbornou
úroveň semináře a zároveň velmi prakticky využitelné informace.
Beze změn.

Jak hodnotíte přednášející?
Hodnocení: 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
Oceňuji/doporučuji změnit:

-

Průměr:

1

Paní doktorka je vtipná, pohotová a odvážná, s velkým univerzálním nadhledem, neřeší jen
právo odtržené od reality, její postřehy jsou podnětné vždy.
Skvělý výkon.
Oceňuji obrovské zaujetí pro obor a praktické zkušenosti.
Zjednodušit výklad a téma.
Perfektní přednes, vysoce profesionální a odborné, přednášející umí velmi poutavě a
zajímavě podat „nezáživné“ témata, účastníka semináře zaujme a pohltí.

Jak jste byl/a spokojen/a s organizací?
Hodnocení: 2,1,1,1,2,1,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,4,2,1,1,
Oceňuji/doporučuji změnit:

Průměr:

1,4

Hodnocení semináře
-

Standardně výborná organizace.
Bohužel, téma propouštění na MD, RD nebo po jejich skončení nebylo dostatečně
probráno – časově jsme se nevešli do limitu semináře.
Vybrat místo konání, kde se dá parkovat.
Málo času na rozbor, na podrobnosti.
Bez připomínek.
Seminář by měl být vzhledem k rozsahu tématu s delší časovou dotací.
Velmi zajímavé a široké téma – bylo by vhodné rozdělit případně navýšit časovou dotaci.
Více prostoru okolo bufetu, nezbyla na mě „sladkost“ :-)
Příliš málo času vzhledem k rozsahu celé problematiky.
Dobrý přístup, přiměřené prostory, přiměřené občerstvení, ale slabé kafe (v intenzitě i
chuti), chyběla zelenina. Lépe se pracovalo při sezení v půlkruhu (minulé semináře), dnešní
zasedací pořádek ztěžoval aktivní participaci.

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

Více problematiku §52 písmen f, g rozvazování PP po MD/RD – bylo málo času na
detailnější rozebrání.
Vysílání zaměstnance do zahraničí a přijímání vyslaných zaměstnanců do ČR z pohledu
zákoníku práce, Homeoffice.
Pravidla, legislativa, možnosti – Homeoffice.
Stejná témata s detailnějším propadem a doporučeními do praxe – aktualizace vnitřních
směrnic a pracovně právních dokumentů.
Aktuality z oblasti zákoníku práce – novinky, změny, judikatura.
Trestní odpovědnost zaměstnanců, bonusy, vzorová pracovní smlouvy, pracovněprávní
dokumentace před nástupem do práce.

Volné vyjádření k akci
-

Poučné, ve smyslu přicházím na školení relativně „v klidu“, odcházím s pocitem, že mám
spoustu úkolů, co ověřit, předělat, doladit. ... :-) děkuji za motivaci.
Kvalitní lektorka, skvělé téma. Díky.
Super. Získal jsem mnoho nových poznatků.
Díky.
Seminář bohatý na informace. A velice příjemná a plná praktických rad – paní Eva
Bernadet.
Velmi užitečný pro praxi.
Jako vždy super! Díky.
Výborná lektorka.
Díky!
Oceňuji velký přínos pro praxi.
Seminář se mi velice líbil, ale preferovala bych delší trvání, trochu jsem měla pocit, že byl
konec uspěchanější.
Skvělé! Těším se na další!

