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Co nás čeká?

▪ Jak flexibilně reagovat na potřeby měnícího se světa 

a zaměstnanců nové „digitální generace“?

▪ Jaké jsou aktuální trendy a dobrá praxe ve vytváření 

unikátní zaměstnanecké zkušenosti a vedení 

průběžného dialogu se zaměstnanci?

▪ Jak si ČR v zavádění moderních přístupů v HR vede 

vůči zbytku světa?
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O eX průzkumu

2. ročník největšího globálního

průzkumu o Employee eXperience:
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HR profesionálů

zemí účastnících se průzkumu

zaměstnanců po celém světě.

Reflektující každodenní zkušenost

millionů



Kdo jsme? Co děláme?

50
▪ Kultura, motivovanost & Employee Experience

▪ Hodnocení a rozvoj leadershipu

▪ Poradenství v oblasti HR & Talentu

V Kincentric přistupujeme k lidskému kapitálu jinak –

pomůžeme vám rozpoznat, co je motorem vašich 

lidí, aby se oni mohli stát motorem vašeho 

podnikání. 

Jako společnost vzniklá akvizicí Aon Hewitt stavíme 

na více než dvacetileté zkušenosti s motivovaností 

zaměstnanců, firemní kulturou, hodnocením a 

rozvojem leadershipu, prací s talenty a poradenstvím 

v oblasti HR. 

Díky tomu můžeme vést a podporovat naše klienty 

ve změně, která vychází zevnitř. Máme globální síť 

kolegů, poznatky postavené na datech a intuitivní 

technologie – to vše umožňuje našim klientům objevit 

a rozvinout potenciál svých lidí a týmů, podpořit 

změnu a urychlit cestu k úspěchu.

Let na špici výzkumu 

motivovanosti 

zaměstnanců

68
Odvětví

450
Globálních expertů

2,500+
klientov

280+
Otázek mapujících 

Employee Experience

v naší databázi

20
Let certifikace 

Best Employer

Jak to děláme?
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Kincentric

Kin (ang.) rod, lidé Zaměřené / Soustředené kolem společného cíle

LIdé jako ta největší hodnota v centru podnikání/businessu



Lidé jako největší hodnota (?)

V ČR

40%
zaměstnanců 

se tak cítí

V SR

38%
zaměstnanců 

se tak cítí

55%
angažovanost
(engagement)

Zdroj:
Kincentric Employee Engagement Research Database, 2019



Svět, ve kterém žijeme, se rychle mění
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Nové generace

(Millenials, Z)

Bio-tech 

evolution

On-demand

economy

Digitální 

transformace, 

AI

Smart 

technology, 

IOT

Síla sociálních 

médií



…ale většina společností stále měří 

spokojenost zaměstnanců méně než 

1 x ročně

Svět ČR a SR

79% 94% a 82% 

Zdroje: Kincentric Best Employers Study 2018; Kincentric Global Employee Experience Survey 2019; Kincentric Trendy v HR 2017/18

„Měríme jednou za rok nebo méně často“



Záchrana jménem Employee Experience?
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Zdroj: Google trends



Vnímání značky zaměstnavatele

Zkušenosti uchazeče

Adaptační program

Jasnost smyslu, směrování a strategie společnosti

Připravenost společnosti na změny / agilita

Bezpečnost / rizika

Vzdělávací akce / rozvoj

Řízení výkonnosti

Nefinanční oceňování zaměstnanců

Odměňování a benefity

Pracovní prostředí

HR procesy a podpora

IT systémy / Digitální podpora

Zdraví (duševní i fyzické)

Odchod (exit interviews/offboarding)

Alumni (práce s bývalými zaměstnanci)

Zkušenost navrátivších zaměstnanců

Co je Employee eXperience (eX)?

Zaujetí / Brand

awareness

Nábor a onboarding

Průběžná práce

(zapojení, rozvoj, 

hodnocení...)

Odchod/návrat

Employee

eXperience

Jak zaměstnanci hodnotí/prožívají různé aspekty své práce v průběhu celého zaměstnaneckého životního cyklu
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eX: Jak řešíme a zvládáme momenty, na kterých záleží?

První den v práci

Interní komunikace

Nové systémy / procesy

Oslavy úspěchů

Jubilea

Povýšení

Těžké životní situace

Změny a inovace

Propouštění
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Zaměstnanecká 

zkušenost

(eX)



Vnímání značky zaměstnavatele

Zkušenosti uchazeče

Adaptační program

Jasnost smyslu, směrování a strategie společnosti

Připravenost společnosti na změny / agilita

Bezpečnost / rizika

Vzdělávací akce / rozvoj

Řízení výkonnosti

Nefinanční oceňování zaměstnanců

Odměňování a benefity

Pracovní prostředí

HR procesy a podpora

IT systémy / Digitální podpora

Zdraví (duševní i fyzické)

Odchod (exit interviews/offboarding)

Alumni (práce s bývalými zaměstnanci)

Zkušenost navrátivších zaměstnanců
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Employee eXperience tvoří kulturu a angažovanost v organizaci

Zaujetí / Brand

awareness

Nábor a onboarding

Průběžná práce

(Zapojení, rozvoj, 

hodnocení...)

Odchod/návrat

eX

Culture & Engagement

Business výsledky



Jak si vedeme v implementaci eX v praxi?

PRESENTATION TITLE 13
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Společnosti věří v důležitost a business významu eX

69 % (67%) eX je pro naši společnost důležitá

79 % (70%) 

…ale

31% (39%) poskytuje takovou eX, jakou slibuje

29% (27%) nabízí unikátní employee eXperience

eX ovlivňuje výsledky, výkon 

a produktivitu



V čem je komplikace?

15



16

Společnosti mnohokrát neví, 
kam mají v HR (či eX) namířeno...



Společnostem v eX chybí strategický základ

33% (35%)

25% (33%)

27% (24%)

31% (35%)

21% (19%)

Máme jasno v tom, co pro nás ve společnosti eX

znamená

Identifikovali jsme klíčové skupiny zaměstnanců, 

u kterých máme zájem o zlepšení eX

Máme strategii pro (zlepšování) Employee 

eXperience

Identifikovali jsme pro nás nejdůležitější fáze

životního cyklu zaměstnance

Definovali jsme si, jak by měla eX vypadat pro

nedůležitejší fáze / skupiny

Co je eX a co pro 

nás znamená?

Na co se chceme 

zaměřit a jak to 

má vypadat?



Apetit měřit předstihl připravenost

společností chce do 2020 pravidelně měřit většinu fází životního cyklu zaměstnance

71% (62%)

Nejasnost,nepřipravenost,obavy

Zahlcenost, duplicita

Chybějící akce

Frustrace

75%+

29% (32%)

36%

28% (34%)

15% (14%)

ale jen...

organizací nedosahuje cíle měření

(tak rychle), jak bylo plánováno

organizací má jasnou strategii pro 

„Průběžný dialog” (PD) se zaměstnanci

se cítí být připraveno implementovat PD

efektivně integruje více zdrojů dat

disponuje prediktivními přehledy/analýzami

18



73%

58%

46%

40%

38%

35%

34%

42%

28%

38%

42%

20%

24%

46%

Podpora a správný přístup
vedení i celé společnosti

Schopnost manažera
zpracovat a jednat na základě
časté průběžné zpětné vazby

Jasné cíle a vazba na
obchodní strategii

Jasnost v tématech, četnosti a
cílové skupině

Změna chování zaměstnanců,
která povede k většímu

úspěchu jednotlivců i celé
společnosti

Poznatky vyplývající z dat
(data driven insights)

Jasnost v jednotlivých
odpovědnostech a rolích při

provádění průzkumů

32%

26%

21%

21%

20%

15%

12%

4%

43%

32%

27%

23%

14%

29%

27%

21%

Schopnost HR oddělení
zpracovat a jednat na základě
časté průběžné zpětné vazby

Spolehlivá metodologie
dotazování

Kapacita HR oddělení
zpracovat a jednat na základě
časté průběžné zpětné vazby

Kapacita manažera zpracovat
a jednat na základě časté
průběžné zpětné vazby

Špičková technologie

Schopnost interního srovnání
a hodnocení trendů

Jasnost v
hypotézách/rozhodnutích,

které je potřeba ověřit

Dostupnost kvalitního
externího benchmarku

Přeceňování reálné role Tech / IT
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Důležitost Efektivita

Faktory pro úspěšný Průběžný dialog se zaměstanci (CZSK)



Jak na to? 

Co dělají společnosti s unikátní eX jinak?
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• Definujte žádoucí kulturu a chování, aby se 

vaše employee eXperience dostala do 

každodenního života.

Definujte

kulturu a 

chování

• Ujistěte se, že vaše HR funkce i vaši lídří 

jsou připraveni podpořit a zvládnout

definovanou eX.

Připravte

společnost

• Identifikujte klíčové segmenty zaměstnanců 

a klíčové fáze jejich životního cyklu.

• Zmapujte jejich cestu a momenty, na kterých

záleží.

Navažte na 

priority HR                  

a businessu

je „lepidlo“, které

všechno drží

pohromadě. 

V propojení s business  

a HR strategiemi

provází a propojuje

všechny vaše iniciativy

související s eX.

Employee 

eXperience

strategie

Definujte svou eX strategii



Změřte tyto okamžiky, otestujte své

hypotézy a rozhodnutí podpořte průzkumy, 

pulsy a rozhovory.

Průzkumy

a pulsy

Pochopte stav a vývoj na základě získaných

dat, zkoušejte různá řešení a podporujte

žádoucí chování k pokroku. 

Stanovte si 

priority a 

iterujte

Zlepšujte eX v klíčových fázích a dbejte

zejména na okamžiky, na kterých záleží.

Jednejte a

zlepšujte

Veďte „Průběžný dialog“ o eX
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představuje průběžné

získávání zpětné

vazby od zaměstnanců

a realizace akcí na

jejím základě. To je 

podpořeno častými

průzkumy/pulsy k

vyhodnocování 

postupu a zlepšování

poskytování eX.

Průběžný

dialog



Vyvíjejte a zavádějte systémy a technologie, 

které podporují žádoucí eX.

Vyvíjejte a 

implementuj-

te podpůrné

systémy

Rozvíjejte schopnost a kapacitu vedoucích

pracovníků, HR, manažerů a zaměstnanců

jednat na základě zpětné vazby.

Rozvíjejte

lidské

schopnosti

a kapacity

Zaměřte se na programy, které budou v 

souladu a budou mít největší dopad na

nejdůležitější fáze a momenty.

Přizpůsobte

programy

Poskytněte unikátní Employee eXperience
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Abyste skutečně

dokázali poskytnout

zaměstnaneckou

zkušenost, kterou

slibujete, vaše

strategie, programy, 

systémy, lidi a jejich

každodenní operace

musí být dobře

sladěné.

Zavádění

Employee 

eXperience



Chcete-li vytvořit unikátní eX, 

potřebujete agilní přístup ke

strategii, měření a poskytování

Employee eXperience v průběhu

životního cyklu zaměstnance.

Definujte

kulturu a 

chování

Jednejte a 

zlepšujte

Průzkumy a 

pulsy

Stanovte si 

priority a 

iterujte

Vyvíjejte a 

implementujte

podpůrné

systémy

Rozvíjejte

lidské

schopnosti a 

kapacity

Sjednoťte

programy

Navažte na

priority HR a 

businessu

Připravte

společnost

Employee 

Lifecycle

1.

2.

3.
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Ti nejlepší již mají jasno
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strategie pro zlepšení Employee 

eXperience.

strategie pro Průběžný dialog se 

zaměstnanci.

poskytuje takovou Employee 

eXperience, jakou slibuje.

91%

96%

76%

33%

32%

39%

vs

vs

vs

unikátních vs běžných (CZSK)



Jak Vám můžeme pomoci?

Definujte

kulturu a 

chování

Jednejte a 

zlepšujte

Průzkumy a 

pulsy

Stanovte si 

priority a 

iterujte

Vyvíjejte a 

implementujte

podpůrné

systémy

Rozvíjejte

lidské

schopnosti a 

kapacity

Sjednoťte

programy

Navažte na

priority HR a 

businessu

Připravte

společnost

Employee 

Lifecycle

Nastavení strategií, provedení procesem, 

implementace řešení včetně technologie, 

konzultační podpora – podpořeno výskumem, 

metodologií, daty, benchmarky a dobrou praxí 

trhu.
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Děkuji za pozornost!
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Ján Debnár
Senior HR consultant, CZ&SK market leader

jan.debnar@kincentric.com

Mobile: +420 602 334 503

mailto:jan.debnar@kincentric.com



