
Péče o zaměstnance 
ve výkonově 

orientované firmě



VÝZVY
Pro firmy i zaměstnance. 
Efektivněji = rychleji + levněji + kvalitněji
Nic neplatí, jedinou konstantou je neustálá změna.
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NOVÉ



3SITUACE FIREM

● FUNGOVÁNÍ V PROSTŘEDÍ VUCA
● DYNAMICKÝ RŮST SPOLEČNOSTI
● VSTUP NA NOVÉ TRHY
● AKVIZICE JINÝCH FIREM
● STÁLE NÁROČNĚJŠÍ FINANČNÍ CÍLE
● PŘÍPRAVA NA HOSPODÁŘSKOU KRIZI



SOUČASNÉ BENEFITY 
NEPŘINÁŠEJÍ LOAJALITU
Dochází k okamžité monetizaci, časté je srovnávání s nabídkou 
benefitů u jiných společností, benefituje pouze část zaměstnanců
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problém č.1



NÍZKÁ ANGAŽOVANOST, VYSOKÁ 
FLUKTUACE
Neexistuje emoční vazba zaměstnanců vůči zaměstnavateli, není 
vybudován pocit sounáležitosti mezi zaměstnanci a společností
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problém č.2



SLOŽITÝ NÁBOR NOVÝCH 
ZAMĚSTNANCŮ
Na trhu práce je převaha poptávky po zaměstnancích,  pro konkrétní 
společnosti je velice složité zaujmout relevantní žadatele o práci
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problém č.3



CHÁPÁNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ NENÍ 
JEDNOTNÉ NAPŘÍČ CELOU FIRMOU
Chybí jasná prioritizace problematických oblastí, není shoda na 
postupu řešení mezi jednotlivými úrovněmi a odděleními firmy, týmová 
spolupráce není dostatečně efektivní
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problém č.4



definice úspěšné firmy:

dlouhodobě dosahuje svých cílů, 
protože způsob práce reflektuje 

změny na trhu a přitom je v 
souladu s hodnotami 

zaměstnanců
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SPOKOJENOST = DOSTATEČNÁ MÍRA SATURACE POTŘEB 9

Základní fyziologické potřeby

Potřeby jistoty a bezpečí

Potřeby lásky a sounáležitosti

Potřeby uznání a úcty

Potřeba seberealizace

Mzda, stravování, doprava, peněžní benefity

Pracovní prostředí, budoucnost firmy

Empatie, péče o zaměstnance

Odměna za výkon, za věrnost

Rozvoj, kariérní růst, realizace vlastních nápadů



péče o lidi je součástí DNA 
dlouhodobě úspěšné firmy

Firma se stará o zaměstnance, protože v to věří 
Zaměstnanci zůstávají ve firmě, protože se o ně stará
Firmě se daří, protože má angažované zaměstnance

10tajemství úspěchu:



NA MÍRU ŘEŠENÝ PROGRAM 
ZDRAVOTNÍ PREVENCE
 Ideální řešení potřeby pro každou společnost
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první kroky



OBLASTI ZDRAVOTNÍ PREVENCE 12

FYZICKÉ ZDRAVÍ
» minimalizace rizik z práce
» zdravá nutrice
» pohybový aparát a pohyb
» prevence chronických 

onemocnění
» spánek
» atd.

PSYCHICKÉ ZDRAVÍ
» zvládání stresu
» work/life balance
» prevence závislostí
» mezilidské vztahy
» detabuizace psychických 

onemocnění 
» atd.



FORMY ZDRAVOTNÍ PREVENCE 13

SKUPINOVÉ 
» přednášky
» workshopy
» moderované debaty
» školení a tréninky
» zážitkové aktivity 
» atd.

INDIVIDUÁLNÍ 
» měření a testování
» specializovaná vyšetření
» diskuze 
» konzultace
» školení a tréninky
» atd.





snadné řešení:
zdravotní prevence 

poskytovaná na pracovišti 
posílí pocit sounáležitosti 
Nediskriminační benefit pro skutečně všechny zaměstnance

Nepřímý pozitivní dopad na profitabilitu společnosti
Projekt sociální odpovědnosti s jasným a hmatatelným dopadem
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ZAMĚŘENÍ SE NA CELOU 
SPOLEČNOST A JEJÍ FUNGOVÁNÍ

Revize současného stavu i připravenosti na budoucnost, 
iniciace a podpora změn přicházejících zevnitř
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další kroky



TŘI VRSTVY SPOLEČNOSTI 17

Proč, jak a co děláme?

Jak spolupracujeme uvnitř teamů a jak 
spolupracují teamy spolu?

Jaké jsou podmínky pro zaměstnance? Jakých 
mohou dosahovat výkonů?
Jak jsou spokojení? Jsou zdraví a šťastní? 

FIRMA

TEAM

JEDNOTLI
VEC



JAK NYNÍ FUNGUJEME?

● JAKÉ JSOU NAŠE HODNOTY A JAK 
SE PROJEVUJÍ V KAŽDODENNÍ 
ČINNOSTI?

● JAKÉ JE VNÍMÁNÍ NA RŮZNÝCH 
ÚROVNÍCH?
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JAKÝ JE POHLED ZEVNITŘ?

● EXISTUJE NESOULAD MEZI 
DEKLAROVANÝMI HODNOTAMI, 
STRATEGICKÝMI CÍLI A ZPŮSOBEM 
PRÁCE?

● Z POHLEDU ZAMĚSTNANCŮ I FIRMY
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REVIZE FIREMNÍ KULTURY 

REÁLNÁ
DEFINOVANÁ
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REÁLNÁ

DEFINOVANÁ

MANAGEMENT                       vs.                    ZAMĚSTNANCI



NEKONEČNÝ CYKLUS 21

ZMĚŘ
1. zacílení výzkumu

2. sběr dat od respondentů
3. verifikace měření

ZAPOJ
1. sdílení a interpretace výsledků

 2. konsensus o potřebě změny
3. prioritizace

ZMĚŇ
1. odsouhlasení návrhu opatření

2. implementace opatření a nástrojů
3. popis zavedených zlepšení



NEVÍTE SI RADY JAK NA TO? 22

InoACT má metodologii a postupy,  jak vás kolečkem cyklu provést. 
S důrazem na efektivitu a na použití nástrojů a aktivit, které již 

používáte.

 Zároveň Vám nabízí vlastní exkluzivní nástroje pro řešení vašich 
problémů.

Je nám jasné, že to za vás nikdo neudělá



data, fakta, výzkumy a studie
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DŮKAZY



24GALLUP: VLIV ANGAŽOVANOSTI NA VÝSLEDKY FIRMY

Zdroj: Gallup: The Relationship Between Engagement at Work and Organizational Outcomes, 2016 Q12 Meta-Analysis: Ninth Edition

● 339 výzkumných studií
● 230 firem
● 49 odvětví
● 73 zemí (vč. ČR a SR), 
● Celkem 82.248 business/work units
● 1.882.131 zaměstnanců

https://drive.google.com/file/d/1KeGLaKr9gMBFCnNoL67Zc4-8ThXcnXPq/view?usp=sharing


25GALLUP: VLIV ANGAŽOVANOSTI NA VÝSLEDKY FIRMY

Zdroj: Gallup: The Relationship Between Engagement at Work and Organizational Outcomes, 2016 Q12 Meta-Analysis: Ninth Edition

společnosti byly seřazeny dle angažovanosti
rozdíly mezi horním a spodním kvartilem: 
● o 10% vyšší věrnost zákazníků
● o 21% větší ziskovost
● o 20% / 17% vyšší produktivita v oblasti prodeje / výroby
● o 24% / 59% nižší fluktuace ve spol. s fluktuací nad / pod 40%
● o 28% méně známých ztrát 
● o 41% méně absence
● o 40% lepší kvalita (méně vad)

https://drive.google.com/file/d/1KeGLaKr9gMBFCnNoL67Zc4-8ThXcnXPq/view?usp=sharing
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Zdroj: Denison Consulting, výzkum vlivu firemní kultury na ekonomické výsledky 130 společností

DENISON: 
FINANČNÍ VÝKONNOST VE VAZBĚ NA ÚROVEŇ FIREMNÍ KULTURY
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VIRGIN PULSE: STAV EKONOMIKY A PRŮMYSLU 2017 
ZDRAVOTNÍ A PSYCHICKÝ STAV ZAMĚSTNANCŮ A VLIV NA ORGANIZACI

Zdroj: Virgin Pulse: STATE OF THE INDUSTRY: Employee wellbeing, culture and engagement in 2017 

● 620 respondentů (HR)
● 42% manažerské a vyšší pozice  
● 18 odvětví
● 63% USA, 37% mimo USA
● zastoupeny společnosti všech velikostí

https://drive.google.com/file/d/1HZB9sTx0jvd6mIEOu7dTmTL0wxTOahAt/view
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VIRGIN PULSE: STAV EKONOMIKY A PRŮMYSLU 2017 
ZDRAVOTNÍ A PSYCHICKÝ STAV ZAMĚSTNANCŮ A VLIV NA ORGANIZACI

organizace, které implementovaly programy zaměřené na 
zdravotní a psychickou pohodu zaměstnanců, vykazují: 

● o 28% méně sick days (cca o 11 hodin méně na osobu) 
● o 29% nižší fluktuaci
● o 44% vyšší produktivitu zaměstnanců
● o 46% vyšší angažovanost zaměstnanců
● 3x méně méně pracovních úrazů

Zdroj: Virgin Pulse: STATE OF THE INDUSTRY: Employee wellbeing, culture and engagement in 2017 

https://drive.google.com/file/d/1HZB9sTx0jvd6mIEOu7dTmTL0wxTOahAt/view
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Zdroj: Fortune Magazine - The Best Companies to Work For Are Beating the Market, Feb 27,  2018

http://fortune.com/2018/02/27/the-best-companies-to-work-for-are-beating-the-market/


Máte dotazy?

Neváhejte nás kontaktovat
» e: lukas.pokorny@inoact.cz
» m: 777 825 223
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