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EMPLOYER BRANDING? WTF! 
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NETRADIČNÍ BENEFITY BY OCENILO 9 Z 10 ZAMĚSTNANCŮ 
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MEJDAN KONČÍ 
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FIRMY SE DÍVAJÍ DOVNITŘ 

http://www.brandbakers.cz/primo_z_pece/clanek/594 

http://www.brandbakers.cz/primo_z_pece/clanek/594


... a nebo Happiness Manager?   

A CO TEĎ? 



CESTA K MOTIVOVANOSTI 

SMYSLUPLNÁ PRÁCE 

V PEČUJÍCÍM PROSTŘEDÍ 



https://hbr.org/2015/12/engaging-your-employees-is-good-but-dont-stop-there 

Předpoklad: srozumitelnost 
Zodpovídá: řídící tým 

Předpoklad: pečující prostředí 
Zodpovídá: střední management 

Předpoklad: základní věci 
Zodpovídá: HR a operations 

SMYSLUPLNÁ PRÁCE V PEČUJÍCÍM PROSTŘEDÍ 
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1. Co firma dělá (představení a příběh)? 

2. Proč existuje nad rámec vydělávání peněz (poslání)? 

3. Čeho chce firma dosáhnout v dlouhodobém horizontu (vize)? 

4. Podle jakých pravidel se ve firmě hraje (firemní hodnoty)? 

5. Kdo je klíčový zákazník a jak zní závazek značky (byznys model)? 

6. Co dalšího nabízí zaměstnancům (vzdělávání, odměna, podmínky)? 

SMYSLUPLNÁ PRÁCE <= SROZUMITELNOST (6 OTÁZEK) 

http://www.brandbakers.cz/primo_z_pece/clanek/594 
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1. CO FIRMA DĚLÁ – IFE CZ 



2. + 5. POSLÁNÍ A BYZNYS MODEL – DECATHLON 



3. VIZE – BONAMI 

http://www.brandbakers.cz/primo_z_pece/clanek/603 

http://www.brandbakers.cz/primo_z_pece/clanek/603


4. HODNOTY – TCHIBO 

http://www.brandbakers.cz/primo_z_pece/clanek/550 

„Když k nám někdo přijde na prodejnu,  
má odcházet s lepší náladou.“ 
 
„Vysoké tempo, které baví.“ 
 

http://www.brandbakers.cz/primo_z_pece/clanek/550


6. CO DALŠÍHO NABÍZÍ ZAMĚSTNANCŮM 



PEČUJÍCÍ PROSTŘEDÍ <= PRÁCE MANAŽERŮ (GALLUP Q12) 

http://www.brandbakers.cz/primo_z_pece/clanek/507 
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FIRMA ÚSPĚŠNĚJŠÍ DÍKY LIDEM 

SMYSLUPLNÁ PRÁCE 
<= srozumitelnost (<= sladěný řídící tým) 

V PEČUJÍCÍM PROSTŘEDÍ 
<= zkušenost zaměstnanců (<= vyzrálí manažeři) 



„Když se podíváte do finančních výkazů, 
uvidíte, jak se vám dařilo                     
v uplynulém období. 
  
Když se podíváte do firemní kultury,     
uvidíte, jak se vám bude dařit                                    
v letech následujících.“ 
 
 Petr Hovorka 
Employer Brand Baker @ BrandBakers 
petr.hovorka@brandbakers.cz 

mailto:petr.hovorka@brandbakers.cz
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