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Hodnocení kurzu „Týmová práce a komunikace“
Městský úřad Nové město na Moravě
(10. 5. – 11. 5. 2007)
Školení bylo dobré, dalo mi hodně, hlavně kritický pohled na mé vlastní chování a jednání při
komunikaci s druhými. Školitel byl záživný a nestávalo se mi to, co na jiných školeních, že bych
nevnímala výklad. Nejlepší byly hry.
Seminář zcela splnil mé očekávání, možná jen některé věci byly vícekrát zdůrazněny, než bych já
osobně potřebovala. Forma byla zajímavá, tj. kombinace tištěného materiálu, projekce, snaha o
aktivní přístup všech s možností „stop“ stavu. Můj největší osobní přínos nyní vidím v tom, že ve
vztahu k nadřízeným se budu snažit o výraznější zpětnou vazbu a totéž si budu vyžadovat od lidí
svého odboru.
Školení splnilo mé očekávání, dozvěděl jsem se potřebné informace, které zužitkuji v zaměstnání.
Výklad přednášejícího byl srozumitelný, věcný, byl přínosem.
Průběh celého školení byl podle mého názoru naprosto bezchybný, zajímavá nenudná forma. Já
jsem se předem domníval, že se dostaneme do větších podrobností, ale nyní v závěru vím, že
jsem se mýlil. Je třeba brát toto školení jako základní a navázat někdy dalším, podrobnějším,
konkrétnějším. Nyní máme na čem stavět. Tak díky a někdy příště…
1. den – přespříliš obecných informací, 2. den – více příkladů, více skutečností s budoucím
možným praktickým využitím. Celkově: citlivě a korektně vedené školení, zejména oceňuji, že
školená osoba není za každou cenu nucena do projevů a činností, které jsou v dané chvíli pro tuto
osobu nepříjemné, nepřijatelné.
Praktická cvičení byla zábavná. Očekávala jsem, že se více budeme věnovat stávající komunikaci
v našem úřadě, že si analyzujeme stávající toky informací a budeme společně hledat možnosti
zlepšení. Tak příště…
Úroveň semináře velmi dobrá, probíraná tématika byla oživením již známých věcí, ale rovněž i
získáním nových poznatků. Všechny nově získané poznatky a informace je možné z velké části
uplatnit v naší každodenní práci. Lektor byl velmi dobře připraven a dokázal udržet po celou dobu
semináře pozornost účastníků.
Myslím si, že forma, objem a rozsah semináře byl dostatečný. Hlavním cílem měla být firemní
komunikace, ale jak jsme se dozvěděli, komunikace jako taková je široký pojem a všechno souvisí
se vším. Líbilo se mi, že přednáška byla vedena nenásilnou formou, pozornost zúčastněných byla
po většinu času soustředěná. Z jednotlivých „sladů“ je vidět, že daná témata byla propracována
poměrně široce. Je na každém z nás, aby si z tohoto semináře vzal ponaučení, což by bylo určitě
dobře.

