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Hodnocení workshopu
Název: Biologie dítěte: Výživa a fyzická degenerace, nedostatečná strava
Datum konání: 25. 4. 2013

Na otázky 1-7 účastníci odpověděli v %:
1. Do jaké míry kurz splnil vaše očekávání

75,9%

2. Do jaké míry byl kurz přínosný pro váš profesní
rozvoj?

73,3%

3. Umím praktické dovednosti uplatnit v praxi

72,3%

4. Získali jste v kurzu nové dovednosti nebo rozšířili do
hloubky své stávající?

86,6%

5. Doporučili byste kurz svým kolegům?

87,1%

6. Celkově bych úroveň kurzu hodnotil/a jako:

76,8%

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.
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7. Důvody, proč byste kurz doporučili svým
kolegům:

Důvody, proč byste kurz nedoporučili:

1) Velmi kontroverzní názory.
2) Kdo nevěří, nebo nechce změnit jídelníček, tak
1) Zajímavé téma, určitě v dnešní době aktuální.
ho to nebude bavit.
Naučil jsem se dost zajímavých věcí.
3) Podle názvu jsem očekávala jinou náplň.
2) Jiný pohled na výživu a ovlivňování vývoje, než na
4) V dnešní době není moc realizovatelné.
jaký jsme zvyklí. Názor, že strava velice ovlivňuje
5) Doporučeny potraviny, které nejsou běžně
např. růst zubů, anomálie, kazy a další tělesné změny,
k sehnání.
zdraví.
3) Pro lidi, co se zajímají zdravou výživou, bych
tento kurz doporučila, ale v jasnější, stručnější a
konkrétnější podobě. Méně historie, více faktů.
4) Velice příjemná lektorka – pěkně připravená,
poutavé téma. Workshop měl spád. Zkusím se
inspirovat.
5) Velice mě to ovlivnilo. Překvapilo mě, že to, co
nám cpou média, je to nejhorší, co může být.
6) Zjistí, jak se správně stravovat. Správnou stravou
lze ovlivnit svoje zdraví, i dětí, které budeme mít.
Nebude tak docházet k degeneraci.
7) Zajímavé návody, ne všechno bych hned použila,
ale něco možná ano.
8) Velice zajímavé a myslím i aktuální téma k řešení.
S paní lektorkou by se dalo sáhodlouze diskutovat.
9) Když toto téma někoho přesně zajímá, může být
velice spokojen.
10) Oceňuji odkazy na publikace- více pohledů
k tématice.
11) Podívat se na svou stravu z jiného pohledu.
Vynikající diskuse.
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