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Postilión – projekt zvyšování kvality vzdělávání v oblasti poštovnictví a logistiky s důrazem na konkurenceschopnost absolventů na trhu práce
reg. číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0018

Evaluace Odborné konference
I. část
Opava, Loutkové divadlo, úterý 19. 6. 2012
1. Byla informovanost o konání konference dostatečná:
výborná

chvalitebná

dobrá

dostatečná

nedostatečná

81%

11%

3%

3%

3%

2. Byly informace na konferenci podány srozumitelně:
výborně

chvalitebně

dobře

dostatečně

nedostatečně

83%

11%

0%

0%

6%

3. Ohodnoťte prosím organizační zajištění konference:
výborné

chvalitebné

dobré

dostatečné

nedostatečné

86%

8%

3%

0%

3%

4. Ohodnoťte prosím prostředí, v němž konference probíhala:
výborné

chvalitebné

dobré

dostatečné

nedostatečné

89%

3%

6%

0%

3%

velmi dobrou

spíše dobrou

průměrnou

ucházející

nevyhovující

88%

12%

0%

0%

0%

5. Celkově hodnotím konferenci jako:

6. Náměty a připomínky
+ kladné

– záporné

+ neuvedeny

– neuvedeny

7. Závěr
Více než 80 % účastníků konference hodnotí informovanost o konferenci jako výbornou. Více než
10 % účastníků informovanost hodnotí chvalitebně.
Více než 80 % účastníků hodnotí srozumitelnost podávaných informací během konference
výborně.
86 % účastníků hodnotí organizační zajištění výborně a bezmála 90 % účastníků hodnotí výborně
také prostředí, kde se konference konala.
Celkově hodnotí konferenci velmi dobře 88 % účastníků, zbylých 12 % účastníků ji hodnotí spíše
dobře.

Zpracoval: Michal West, Mgr. Gabriel Juchelka, OA a SOŠL
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Postilión – projekt zvyšování kvality vzdělávání v oblasti poštovnictví a logistiky s důrazem na konkurenceschopnost absolventů na trhu práce
reg. číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0018

Evaluace odborné konference
Hlavní část
Opava, Minoritský klášter, Sněmovní sál, středa 20. 6. 2012
1. Byla informovanost o konání konference dostatečná:
výborná

chvalitebná

dobrá

dostatečná

nedostatečná

81%

13%

6%

0%

0%

2. Byly informace na konferenci podány srozumitelně:
výborně

chvalitebně

dobře

dostatečně

nedostatečně

76%

18%

6%

0%

0%

3. Ohodnoťte prosím organizační zajištění konference:
výborné

chvalitebné

dobré

dostatečné

nedostatečné

77%

17%

6%

0%

0%

4. Ohodnoťte prosím prostředí, v němž konference probíhala:
výborné

chvalitebné

dobré

dostatečné

nedostatečné

83%

10%

6%

0%

0%

velmi dobrou

spíše dobrou

průměrnou

ucházející

nevyhovující

74%

22%

3%

0%

1%

5. Celkově hodnotím konferenci jako:

6. Náměty a připomínky
+ kladné

– záporné

+ neuvedeny

– neuvedeny

7. Závěr
Více než 80 % účastníků konference hodnotí informovanost o konferenci jako výbornou. Dalších
13 % účastníků informovanost hodnotí chvalitebně.
76 % účastníků hodnotí srozumitelnost podávaných informací během konference výborně.
Téměř 80 % účastníků hodnotí organizační zajištění výborně, více než 80 % účastníků hodnotí
výborně také prostředí, kde se konference konala.
Celkově hodnotí konferenci jako velmi dobrou 74 % účastníků a 22 % ji hodnotí spíše dobrou.

Zpracoval: Michal West, Mgr. Gabriel Juchelka, OA a SOŠL
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Postilión – projekt zvyšování kvality vzdělávání v oblasti poštovnictví a logistiky s důrazem na konkurenceschopnost absolventů
na trhu práce
reg. číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0018

Evaluace Odborné konference
I. část
Opava, Loutkové divadlo, úterý 19. 6. 2012
Byla informovanost o konání konference dostatečná:
výborná

chvalitebná

dobrá

dostatečná

nedostatečná

dobře

dostatečně

nedostatečně

dobré

dostatečné

nedostatečné

chvalitebné

dobré

dostatečné

nedostatečné

spíše dobrou

průměrnou

ucházející

nevyhovující

Byly informace na konferenci podány srozumitelně:
výborně

chvalitebně

Ohodnoťte prosím organizační zajištění konference:
výborné

chvalitebné

Ohodnoťte prosím prostředí, v němž konference probíhala:
výborné
Celkově hodnotím konferenci jako:
velmi dobrou

Hlavní část
Opava, Minoritský klášter, Sněmovní sál, středa 20. 6. 2012
Byla informovanost o konání konference dostatečná:
výborná

chvalitebná

dobrá

dostatečná

nedostatečná

dobře

dostatečně

nedostatečně

dobré

dostatečné

nedostatečné

chvalitebné

dobré

dostatečné

nedostatečné

spíše dobrou

průměrnou

ucházející

nevyhovující

Byly informace na konferenci podány srozumitelně:
výborně

chvalitebně

Ohodnoťte prosím organizační zajištění konference:
výborné

chvalitebné

Ohodnoťte prosím prostředí, v němž konference probíhala:
výborné
Celkově hodnotím konferenci jako:
velmi dobrou

Zpracoval: Michal West, Mgr. Gabriel Juchelka, OA a SOŠL

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

