
Hodnocení semináře 

   

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

Jak Vás zaujal obsah semináře?    

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

- Výborné - dobrá příprava 
- Rozsáhlý 
- Propojení právního pohledu a zkušenosti z vlastní praxe 
- Právní vs. praktický pohled - super, možná více přizpůsobit účastníkům - typu zaměstnavatele 
- Dobré zpracování celého tématu, udělala jsem si ucelený obrázek a vlastně potvrdila, že to, co 

děláme s home office děláme celkem dobře  
- Program super, ale ke konci se témata z časových důvodů brala dost hopem 

 

Jak hodnotíte přednášející?    

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

- Super! 
- Věcné, vysvětlující 
- Mělo to spád, oceňuji dodržení času, konec byl trochu zpřeházený a chaotičtější, ale hlavní 

myšlenky byly předány 
 

Jak jste byl/a spokojen/a s organizací?   

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

- Parking v okolí 
- Teplo, byla tu zima 
- Prostor ok, jen dnes zima 

 

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

podrobněji? 

- Všechna, která bude možné řešit s předstihem před jejich platností či aplikací, to se však nicméně 
děje 

- Rovnost odměňování - kontroly z úřadů práce - stejná pozice - nestejný výkon - nestejná mzda  
x napadení této praxe jako diskriminační 

Volné vyjádření k akci 

- Doporučuji více praktických zkušeností přímo ze společností, které už běžně využívají HO 
- Seminářem jsem získala širší přehled o práci v režimu „HO“ a těším se na naše další setkání, děkuji 

 
- Děkuji 
- Teď už jen vše vstřebat 
- Děkuji za detailní vhled do problematiky a upozornění na úskalí, které je nutné mít ošetřené 
- Děkuji 

Název semináře: „Práce v režimu home office a další formy práce na dálku“ 

Termín a místo:     21. 11. 2018 (od 9:00 - 13:00), školicí prostory 4D Center Kodaňská 

Počet účastníku:    14 


